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Informačný bulletin
Stálej misie SR pri OECD
v Paríži
Vážení čitatelia OECD v skratke,
pred sebou máte ďalšie číslo vydania OECD v skratke za obdobie marec – apríl 2017,
prostredníctvom ktorého sa Vás Stála misia SR pri OECD snaží informovať o tom
najdôležitejšom, čo sa medzi OECD a SR v danom období udialo.
Pozitívne zarezonovala v poradí už druhá návšteva predsedu vlády SR R. Fica v OECD
v prvom štvrťroku 2017. Dňa 30.3.2017 vystúpil ako jediný zástupca členskej krajiny OECD
spolu s jej generálnym tajomníkom A. Gurríom v rámci úvodného panelu Globálneho fóra boja
proti korupcii a za bezúhonnosť. Toto podujatie predstavuje jedno z najvýznamnejších
verejných podujatí OECD v oblasti boja proti korupcii, ktoré organizácia usporadúva
každoročne. Súčasťou návštevy predsedu vlády SR v OECD bolo aj bilaterálne rokovanie
s generálnym tajomníkom orientované na aktuálne otázky vzájomnej spolupráce SR a OECD
v oblasti boja proti korupcii, v oblasti implementácie strategických rozvojových cieľov (SDGs)
v SR, prípravy Ekonomického prehľadu SR v roku 2017 a v daňovej oblasti. Rozhovor
s vedúcou služobného úradu Úradu vlády SR Tatianou Janečkovou k pokračovaniu spoločného
projektu SR – OECD v oblasti boja proti korupcii si môžete prečítať v ďalšej časti tohto čísla
OECD v skratke.
V príprave Ekonomického prehľadu SR bol urobený dôležitý krok, keď 6. apríla 2017 bol
dokument prerokovaný vo Výbore OECD pre ekonomické prehľady za účasti štátneho
tajomníka Ministerstva financií SR R. Kuruca. Ekonomický prehľad pripravuje OECD raz za
dva roky pre každú členskú krajinu a je najvýznamnejším výstupom spojeným s členstvom
v OECD, prostredníctvom ktorého poskytuje členským krajinám objektívny pohľad na ich
ekonomickú výkonnosť. Hodnotenie Slovenska bolo zamerané na makroekonomickú situáciu,
fiškálnu politiku, trh práce (predovšetkým zvýšenie účasti žien a integráciu Rómov) terciárne
vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť. Ku vysokej kvalite Ekonomického prehľadu výrazne
prispela aktívna spolupráca analytických jednotiek Ministerstva financií SR a Ministerstva
školstva, vedy výskumu a športu SR s OECD. Teší ma, že generálny tajomník A. Gurría už
prisľúbil, že sa zúčastní na jeho slávnostnom zverejnení 21. júna 2017 v Bratislave.
Začínajú sa črtať možnosti spolupráce medzi OECD a orgánmi Valného zhromaždenia OSN
počas slovenského predsedníctva vo VZ OSN. V rámci špeciálneho zasadnutia Rady OECD
k Agende 2030 pre udržateľný rozvoj konanom 4. apríla 2017 sa generálny tajomník OECD
totiž vyslovil v prospech ďalšieho zintenzívnenia spolupráce v otázkach udržateľného rozvoja
vzhľadom na existenciu mnohých operatívnych kapacít a iniciatív OECD v tejto oblasti.
Pozitívne je možné vnímať, že SR vôbec po prvýkrát od svojho vstupu do Výboru OECD pre
rozvojovú pomoc (DAC) bola spolu s Dánskom hodnotiacou krajinou rozvojovej spolupráce
Luxemburska. Hodnotiaci tím SR viedla riaditeľka SAMRS Z. Letková. Skúsenosti, ktoré SR
z tohto hodnotenia získala, bude môcť využiť pri príprave vlastného hodnotenia, ktorému sa SR
bude musieť podrobiť v prvom štvrťroku 2018.
V rámci OECD finalizujú prípravy Ministerského zasadnutia Rady OECD, ktoré sa bude konať
7.-8.6.2017, a ktorého hlavnou témou bude „Globalizácia prospešná pre všetkých : lepší život
pre všetkých“. Na okraj ministerského zasadnutia bude členskými a nečlenskými krajinami
OECD podpísaný aj Multilaterálny nástroj BEPS. Zasadnutiu bude predchádzať OECD Fórum
(6.-7.6.2017), ktoré poskytne priestor pre zástupcov podnikateľskej komunity, akademickej
obce a širšej odbornej verejnosti k prediskutovaniu tak hlavnej, ako aj nadväzujúcich tém. Som
rád, že okrem ministra financií P. Kažimíra, pravidelného účastníka tohto podujatia, už
potvrdil svoju účasť aj podpredseda vlády pre investície a informatizáciu P. Pellegrini.
Dúfam, že Vás aj toto číslo OECD v skratke zaujme a možno aj prekvapí, koľko sa toho deje
vo vzťahu SR k OECD.
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

Globálne fórum OECD k boju proti korupcii a za bezúhonnosť
za účasti predsedu vlády SR R. Fica
V dňoch 30. – 31. marca 2017 sa v OECD,
v Paríži uskutočnilo Globálne fórum k boju
proti korupcii a za bezúhonnosť, na
otvorení ktorého sa okrem generálneho
tajomníka OECD A. Gurríu zúčastnil aj
predseda vlády SR R. Fico.

Predseda vlády SR R. Fico počas vystúpenia na Globálnom fóre
OECD k boju proti korupcii a za bezúhonnosť

Globálne fórum boja proti korupcii
a za bezúhonnosť
predstavuje
jedno
z najvýznamnejších verejných podujatí
OECD v oblasti boja proti korupcii.
Uvedeného fóra sa zúčastnili vládni
predstavitelia, experti, ako aj zástupcovia
súkromného sektora, občianskej spoločnosti
a akademickej sféry.

Zdroj: SM SR pri OECD

Hlavnou témou tohtoročného fóra bola:
„Vo verejnom záujme povzniesť čestnosť na vyššiu úroveň“ (In the Public Interest: Taking Integrity
to Higher Standards). Cieľom tohtoročného Globálneho fóra bolo poukázať na skutočnosť, ako vyššia
úroveň protikorupčných štandardov pozitívne prispieva k inkluzívnemu hospodárskemu rastu a má pozitívny
vplyv na rôzne oblasti ako napr. štátna administratíva, hospodárska súťaž, infraštruktúra, spravovanie
korporácií, rozvojová spolupráca a výber daní.
OECD dlhodobo poukazuje na to, že korupcia
umožňuje financovanie vojen, terorizmu,
trestnej činnosti, pašovania a odvádza
verejné zdroje do nezákonných aktivít. To
sa
následne
prejavuje
nefunkčnosťou
sociálnych služieb, zdravotníctva a školstva,
prekážkami v malom a strednom podnikaní
a zanedbávaním klimatických zmien. Absencia
trestu za korupciu u obyvateľstva mnohých
krajín vzbudzuje silnú asociáciu medzi
korupciou
a globalizáciou,
nedôveru
v globálny rozvoj a podporu v populistické
politické hnutia.
Predseda vlády SR R. Fico s GT OECD A. Gurríom
Zdroj: OECD
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Predseda vlády SR Robert Fico v svojom vystúpení vyjadril presvedčenie, že podujatie posilní existujúce
stratégie pre inkluzívny rast a odstraňovanie korupcie. Korupciu označil za priamu hrozbu
pre demokraciu, stabilitu, bezpečnosť hospodárskeho a spoločenského usporiadania krajín. Jej
dôsledkom je pokles morálnych hodnôt, strata verejnej dôvery a prehlbovanie sociálnych rozdielov
a nespravodlivosti. Zároveň má negatívny vplyv na zamestnanosť, rast a spôsobuje merateľné straty pre
svetové hospodárstvo.
Medzi konkrétne úspechy vlády SR v oblasti boja proti korupcii na základe programového vyhlásenia na
roky 2016-2020 patria: zavedenie elektronického verejného obstarávania, protikorupčná doložka vo
všetkých legislatívnych procesoch, implementácia protikorupčného akčného plánu a posilnenie
analytických spôsobilostí protikorupčných útvarov v štátnej správe. Osobitným úspechom je Zákon
o registri partnerov verejného sektora,
podmieňujúci účasť vo verejných tendroch
plným zverejnením vlastníckych a organizačných
pomerov
spoločností,
tzv.
protischránkový zákon. Praktické zavedenie
zákona považuje predseda vlády SR za
užitočný príklad dobrej praxe pre medzinárodných partnerov a v súčinnosti s praxou
povinného zverejňovania zmlúv anticipuje
zlepšenie občianskeho povedomia v oblasti
transparentnosti správy štátneho majetku.
Posilnenie transparentnosti sa týka aj
projektov financovaných z finančných
prostriedkov EÚ. (Kompletné znenie vystúpenia predsedu vlády SR počas Globálneho
Bilaterálne stretnutie delegácie predsedu vlády SR R. Fica
fóra sa nachádza nižšie.)
s GT OECD A. Gurríom a vedením OECD
Zdroj: OECD

Súčasťou návštevy bolo aj bilaterálne
rokovanie s generálnym tajomníkom OECD A. Gurríom, orientované na aktuálne otázky vzájomnej
spolupráce SR a OECD v oblasti boja proti korupcii a implementácie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
v SR, na prípravu Ekonomického prehľadu SR v roku 2017 a na pokračovanie spolupráce v daňovej oblasti.

Vystúpenie predsedu vlády SR R. Fica počas Globálneho fóra k boju proti korupcii
a za bezúhonnosť
Vážený pán generálny tajomník,
Vážení ministri, Vaše excelencie,
Dámy a páni,
Je pre mňa potešením zúčastniť sa Globálneho fóra OECD pre boj proti korupcii a za bezúhonnosť
a prispieť k diskusii s názvom „Vo verejnom záujme: Tvorba vyšších štandardov integrity“. Na úvod by som
rád poďakoval OECD a generálnemu tajomníkovi Angelovi Gurríovi za zorganizovanie tohto dôležitého
podujatia.
Korupcia je hrozbou, ktorá priamo ovplyvňuje stabilitu, bezpečnosť, demokraciu, ako aj politický,
hospodársky a sociálny systém krajiny. Má za následok pokles etických a morálnych hodnôt, stratu dôvery
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vo verejné inštitúcie, prehlbovanie sociálnych nerovností, narušenie sociálnej spravodlivosti a destabilizáciu
spoločenských vzťahov.
Korupcia je rakovina dnešného sveta. Ničí pracovné miesta, spomaľuje rast a každoročne spôsobuje
svetovému hospodárstvu obrovské škody - podľa Eurobarometra stojí korupcia samotné európske
hospodárstvo približne 120 mld. EUR ročne. Je prítomná nielen v krajinách s nízkymi príjmami, ale
v posledných rokoch sa s týmto negatívnym javom stále viac intenzívne stretávajú aj mnohé krajiny s vyššími
príjmami.
Som presvedčený, že výsledok tohto Globálneho fóra – ktoré združuje verejný a súkromný sektor, občiansku
spoločnosť a akademickú obec – pomôže posilniť existujúce stratégie na zabezpečenie inkluzívneho rastu
a na odstraňovanie korupcie. Som pevne presvedčený, že nové iniciatívy, platformy a partnerstvá v tejto
oblasti, ktoré OECD prináša, sú veľmi vítané.
Korupcia zostáva jednou z najväčších výziev pre spoločnosť v našich krajinách, ako aj na úrovni EÚ. Hoci
povaha a rozsah korupcie sa môžu líšiť v jednotlivých členských štátoch EÚ, korupcia poškodzuje EÚ ako
celok tým, že znižuje úroveň investícií, bráni spravodlivému fungovaniu vnútorného trhu a znižuje
efektívnosť verejných financií. Národné a medzinárodné úsilie na riešenie tohto problému je skutočne
nevyhnutné. V rámci EÚ sme v posledných rokoch podnikli veľa iniciatív, ale výsledky sú nerovnomerné a je
potrebné urobiť viac pre predchádzanie korupcii a potrestanie jej páchateľov.
Korupcia je tiež jedným zo závažných trestných činov s cezhraničným rozmerom. Často sa spája s inými
formami závažnej trestnej činnosti, ako je obchodovanie s ľuďmi a drogová trestná činnosť. Korupcia nie je
záležitosťou jednej krajiny, je to jav presahujúci hranice štátov a má prejavy v každej civilizovanej
spoločnosti.
Slovenská republika je od roku 1997 zmluvnou stranou Dohovoru OECD o boji proti podplácaniu
zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách a je zároveň jedným zo
zakladajúcich členov Pracovnej skupiny OECD proti podplácaniu v medzinárodných obchodných
transakciách. Rámec vytvorený OECD priniesol množstvo legislatívnych a inštitucionálnych zmien
a protikorupčných opatrení prijatých vo všetkých zúčastnených krajinách. Slovenská republika preukázala
svoju schopnosť naplniť najnáročnejšie svetové protikorupčné štandardy a je pripravená byť rovnocenným
partnerom ekonomicky najrozvinutejších krajín. V tejto súvislosti považujem úlohu OECD za veľmi
nápomocnú.
Som však sklamaný, že Slovenská republika patrí podľa rôznych medzinárodných inštitúcií medzi krajiny
s vysokou mierou korupcie v spoločnosti. Verím, že sa to musí zmeniť a to je aj dôvodom, prečo som boj
proti korupcii stanovil ako najvyššiu politickú prioritu mojej vlády.
Som plne presvedčený, že tento problém si vyžaduje komplexné riešenie. Skôr než sa s vami podelím
o skúsenosť mojej krajiny v boji proti korupcii, stojí za to spomenúť nasledovné: opätovné posilnenie
právneho štátu musí ísť ruka v ruke s aktivitami na vytvorenie prostredia pre kultúru integrity, v ktorom má
páchateľ korupcie pocit hanby za svoj čin. Vykonávanie zmien v kultúre, hodnotách a tradíciách - ktoré
určujú, čo je prijateľné správanie – je veľmi dôležité.
Zodpovednosť za účinné opatrenia na predchádzanie korupcie, zvyšovanie povedomia o etike, morálnych
hodnotách a budovaní kultúry integrity, by mala byť koordinovaná jednou inštitúciou alebo jedným úradom.
Integrita musí byť definovaná, podporovaná, kontrolovaná a presadzovaná prostredníctvom zákonov,
nariadení, politík a postupov v celom verejnom sektore. Organizácie verejného sektora musia prevziať
zodpovednosť za efektívne riadenie integrity a prísne dodržiavanie etických hodnôt.
Boj proti korupcii je jednou z kľúčových priorít vlády SR, a preto je konkrétne definovaný v súčasnom
Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020, ktorý bol prijatý v marci 2016. V tomto dokumente
sú konkrétne aktivity načrtnuté ako priority mojej vlády, ako napríklad ďalší rozvoj elektronického
kontraktačného systému, zahrnutie protikorupčnej doložky do všetkých legislatívnych návrhov
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a implementácia Akčného plánu. Súčasťou týchto opatrení bude aj posilnenie analytických kapacít
protikorupčných jednotiek a ďalšie vzdelávacie aktivity pre štátnych a verejných činiteľov.
Chcel by som spomenúť aj niektoré ďalšie aktivity Slovenskej republiky v oblasti verejnej integrity –
dôsledná aplikácia etických hodnôt, zásad a noriem – o ktorých predpokladám, že sú ešte dôležitejšie ako
samotný boj proti korupcii. Na Slovensku sa neustále snažíme zvyšovať povedomie o negatívnych
dôsledkoch korupcie a budovať kapacity na všetkých úrovniach verejného sektora. Okrem toho sme vytvorili
špeciálnu medzirezortnú pracovnú skupinu na boj proti korupcii, v ktorej sú zahrnuté všetky vládne
inštitúcie, vrátane mimovládneho a súkromného sektora.
Dňa 1. februára tohto roka nadobudol na Slovensku platnosť nový Zákon o registri partnerov verejného
sektora (tzv. „protischránkový zákon“). Tento zákon by mohol byť dobrým príkladom pre celú Európu v boji
proti korupcii a netransparentnému správaniu sa spoločností, nakoľko je prvý svojho druhu vo svete.
V Slovenskej republike bude musieť každá spoločnosť, ktorá obchoduje s vládou, zverejniť vlastnícku
štruktúru a skutočného koncového vlastníka spoločnosti.
Dovoľte mi, aby som sa tiež zaoberal významom posilnenej medzinárodnej spolupráce. Integrita verejného
sektora a boj proti korupcii sú všeobecne známe a predstavujú neoddeliteľnú súčasť agendy rôznych
medzinárodných organizácií a inštitúcií. Som presvedčený, že zdieľanie osvedčených postupov s týmito
dôležitými medzinárodnými hráčmi, ako sú OECD, EÚ, OSN, G20, G7, nám môže pomôcť účinnejšie
prekonať tento problém.
V tejto súvislosti by som rád zdôraznil úzku spoluprácu mojej krajiny s OECD, ktorá je normotvorcom
medzinárodných štandardov v mnohých oblastiach vrátane verejnej integrity. Naša ochota seriózne riešiť
túto otázku sa odzrkadľuje v spoločnom Memorande o porozumení medzi OECD a SR k posilneniu
spolupráce v oblasti boja proti korupcii, podpísanom počas mojej poslednej návštevy v Paríži v januári
2017. Memorandum vytvára rámec pre ďalšiu spoluprácu s cieľom zvýšiť transparentnosť vo verejnom
sektore a posilniť nástroje boja proti korupcii.
Po prijatí Memoranda o porozumení, Úrad vlády SR požiadal OECD o vykonanie auditu a mapovania rizík
boja proti korupcii v právnom rámci SR. Tento projekt preukazuje ochotu Slovenska posilniť výmenu
najlepších protikorupčných praktík s ostatnými členskými štátmi OECD. Zároveň je to aj dôkaz, že moja
vláda zintenzívnila úsilie na zvládnutie rizika korupcie a podvodov vo verejnom sektore. Chcel by som opäť
oceniť podporu OECD pri analýze a kontrole rámca integrity riadenia verejnej moci v mojej krajine.
Dovoľte mi skonštatovať, že medzinárodná povaha trestných činov korupcie je prejavom vysokého stupňa
nebezpečenstva tohto fenoménu, proti ktorému nie sú imúnne ani najvyspelejšie demokratické štáty.
Vytvorenie nadnárodného politického rámca pre boj proti korupcii a implementácia komplexných
protikorupčných sankcií si vyžadujú úzku spoluprácu v národnom a medzinárodnom kontexte.
V procese presadzovania protikorupčnej politiky a budovania kultúry integrity zohráva OECD dôležitú
úlohu so strategickým cieľom vytvorenia medzinárodného rámca protikorupčnej politiky a posilňovania
integrity vo verejnom živote na dosiahnutie „lepších politík pre lepší život“.
Verím, že dnešné fórum posilní politickú diskusiu a prinesie nielen nové poznatky, ale aj konkrétne riešenia
na zvýšenie transparentnosti vo verejnom sektore.
Ďakujem Vám za pozornosť!
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SEKTOROVÉ POLITIKY

»» EKONOMIKA ««

Prerokovanie Ekonomického prehľadu SR 2017 v OECD
Výbor pre ekonomické prehľady OECD dňa
6. apríla 2017 prerokoval ekonomické hodnotenie Slovenska. Hodnotenie bolo zamerané
na makroekonomickú situáciu, fiškálnu
politiku, trh práce (predovšetkým zvýšenie
účasti žien a integráciu Rómov), terciárne
vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť.
Hodnotiteľmi bolo Slovinsko a Grécko.
Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník
MF SR R. Kuruc.
Delegácia pozostávala z hlavnej ekonómky
a riaditeľky IFP, riaditeľa z IFP pre
štrukturálne politiky, riaditeľa útvaru
stratégie MZ SR, zástupcu analytického inštitútu MŠVVaŠ SR a zástupcov Stálej misie SR pri OECD.
Ku vysokej kvalite správy výrazne prispela aktívna spolupráca analytických jednotiek MF SR
a MŠVVaŠ SR s OECD. Výsledkom sú dobre cielené, veľmi konkrétne odporúčania pre politiky, ktoré
sú zároveň v súlade s plánmi a opatreniami, ktoré vláda SR už uskutočňuje alebo plánuje implementovať.
Správa OECD tak pomôže nielen v správnej implementácii, ale taktiež v propagácii politík v diskusiách na
domácej pôde. Nasledujúci deň po prerokovaní sa uskutočnil tzv. redrafting na základe pripomienok
vznesených počas rokovania. Slávnostné zverejnenie Ekonomického hodnotenia Slovenska za účasti
generálneho tajomníka OECD je plánované na 21. júna 2017 v Bratislave.
Slovenská delegácia počas prerokovania ekonomického prehľadu
Zdroj: SM OECD

Konferencia OECD na vysokej úrovni k regiónu Juhovýchodnej Európy:
„Podpora investovania pre rozvoj konkurencieschopnosti v Juhovýchodnej Európe“
V dňoch 19. – 20. apríla 2017 sa v OECD, v Paríži konala Konferencia na vysokej úrovni k regiónu
Juhovýchodnej Európy pod názvom „Podpora investovania pre rozvoj konkurencieschopnosti
v Juhovýchodnej Európe“. Uvedené podujatie sa konalo v rámci Regionálneho programu OECD pre
Juhovýchodnú Európu (JVE) a zúčastnili sa ho viacerí vysokí predstavitelia krajín tohto regiónu
(podpredsedkyňa vlády Chorvátska M. Dalič, minister podnikateľského prostredia, obchodu a podnikania
Rumunska A. Petrescu, minister hospodárstva Bulharska T. Sedlarski, zástupca ministra hospodárskych
záležitostí Macedónska V. Peshevski), zastúpenie väčšiny krajín OECD bolo na úrovni Stálych misií pri
OECD, s výnimkou Slovinska, ktoré bolo zastúpené štátnou tajomníčkou Ministerstva hospodárskeho
rozvoja a technológií E. Štravs Podlogar.
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Cieľom konferencie OECD bolo objasniť možnosti, ktoré by umožnili regiónu JVE získať viac
a lepšie investície a zároveň by naštartovali konkurencieschopnosť a inkluzívny rast. Účastníci si
v rámci jednotlivých panelov vymenili skúsenosti a najlepšie praktiky pre podporu investovania a úspešných
reforiem. Priame zahraničné investície (FDIs) môžu mať pozitívny dopad na rast a rozvoj ekonomík,
môžu byť nástrojom technologického rozvoja a know-how, ktorý podporí konkurencieschopnosť
miestnych firiem, ako aj ich integráciu do globálnych hodnotových reťazcov.
Počas konferencie boli prediskutované viaceré témy týkajúce sa potreby reforiem pre získanie FDIs a pre
zlepšenie konkurencieschopnosti v juhovýchodnej Európe ako: Špeciálne ekonomické zóny ako nástroj
investičnej politiky JVE, lepšie spravovanie korporácií (corporate governance) pre zvýšenie investovania
v regióne, čo najlepšie využitie FDIs – z kvalitného investovania po trvalo udržateľný a inkluzívny rozvoj
a investičné politiky ako nástroj pre získanie investícií. Krajiny regiónu JVE v ostatnom období
uskutočnili viaceré pozitívne kroky voči rovnakému zaobchádzaniu medzi domácimi a zahraničnými
investormi, posilnili prístup zahraničných investorov k poľnohospodárskej pôde, uskutočnili pokrok
v zjednodušení podnikateľských operácií a uskutočnili viaceré kroky k zlepšeniu ochrany práv duševného
vlastníctva. Na druhej strane existujú viaceré výzvy
voči ďalším potenciálnym investíciám – stratégie na
podporu a zjednodušenie investícií nie sú vždy plne
implementované, dizajn a podpora stimulačných
schém FDIs nie je plne rozvinutá, následná
starostlivosť o investorov je značne limitovaná,
prístup k poľnohospodárskej pôde zostáva značne
zložitý pre zahraničných investorov a zvyšovanie
povedomia o právach duševného vlastníctva nie je
dostatočné.
K tejto časti konferencie vystúpil aj vedúci SM SR
pri OECD J. Tomáš s prezentáciou o investičnej
politike SR a jej prínosoch za ostatných 15 rokov
z pohľadu zamestnanosti, zvyšovania HDP
a rastu životnej úrovne obyvateľstva.
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Vedúci SM J.Tomáš na konferencii OECD na vysokej
úrovní k regiónu juhovýchodnej Európy
Zdroj: OECD

Publikácia OECD k štrukturálnym reformám „Cesta k rastu 2017“
OECD dňa 17.3.2017 vydala ďalšiu edíciu vlajkovej publikácie
„Cesta k rastu 2017“, ktorá hodnotí pokrok v štrukturálnych
reformách v krajinách OECD a vybraných nečlenských krajinách za
obdobie rokov 2015-2016. Ambíciou OECD je navrhnúť krajinám
strategické balíčky nových reforiem v podobe priorít pre politiky
špecifické pre krajinu. Pri výbere priorít si OECD po prvýkrát
zvolila za primárny cieľ inkluzívnosť, ďalej produktivitu
a zamestnanosť ako hlavné hnacie motory rastu priemerných
príjmov. OECD pri posudzovaní inkluzívnosti berie do úvahy
nerovnosť a chudobu, množstvo pracovných miest a ich kvalitu,
začlenenie zraniteľných skupín na trh práce, rodové rozdiely, rovnosť
vo vzdelávaní a zdravotné výsledky.
Hlavné posolstvá OECD v správe „Cesta k rastu 2017“:

Zdroj: OECD





Väčšina ľudí v mnohých krajinách OECD nepocítila žiadny alebo
iba nízky rast príjmov. Podľa OECD to bolo zapríčinené nízkym
rastom produktivity a miezd.

Tempo štrukturálnych reforiem dáva zmiešaný obraz. Reformy na podporu zamestnanosti žien prinášajú
výsledky, avšak tempo reforiem v oblasti produktivity sa spomalilo.
OECD odporúča balíky reforiem na znásobenie účinkov prorastových politík a zabezpečenie toho,
aby prínosy boli zdieľané naprieč spoločnosťou. Zároveň však podotýka, že väčšina krajín nerealizuje
reformy v balíkoch.
OECD každej krajine navrhuje balík piatich špecifických priorít na dosiahnutie inkluzívneho rastu.

Priority a odporúčania OECD pre Slovenskú republiku:
 Konvergencia v HDP na obyvateľa smerom k najvýkonnejším ekonomikám OECD pokračuje, od čias
krízy však výrazne pomalším tempom. Dôvodom je nízka miera zamestnanosti a slabšie investície
v porovnaní s predkrízovým trendom.
 Príjmová nerovnosť je pod priemerom krajín OECD, za posledné roky však stúpla. Chudoba je rozšírená
vo východnej časti Slovenska, najmä u rómskej menšiny.
 OECD konštatuje určitý pokrok v oblasti vzdelávania. Platy učiteľov sa zvýšili a nový zákon
o odbornom vzdelávaní zavádza prvky duálneho systému. Zlepšenie uznávania neformálneho
vzdelávania môže prispieť k zvýšeniu účasti na celoživotnom vzdelávaní.
 Za najvyššie priority pre Slovensko považuje OECD pokračovanie v reforme vzdelávania
a verejného sektora.
 Vo vzdelávacom systéme OECD odporúča podporiť vstup praktických vyučujúcich z podnikov medzi
učiteľov, pravidelne zverejňovať informácie o výsledkoch trhu práce absolventov, zatraktívniť terciárne
vzdelávanie pre absolventov technických stredných škôl rozvojom krátkych profesijne orientovaných
študijných programov a udeľovať rozpočtové prostriedky vysokým školám podľa ich výsledkov na trhu
práce.
 Ďalšou prioritou je posilniť politiky na podporu celoživotného vzdelávania a mobility. OECD
odporúča sa zamerať na dlhodobú nezamestnanosť poskytnutím efektívnych verejných služieb
zamestnanosti a aktívnych politík trhu práce, vrátane rekvalifikačných a vzdelávacích programov,
zaviesť poukazy na školenia na zvýšenie účasti na celoživotnom vzdelávaní a poskytovať finančné
stimuly pre ponuku učňovského vzdelávania, s prísnou kontrolou kvality. OECD za účelom podpory
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mobility pracovníkov, ktorej bráni vysoká úroveň vlastníctva nehnuteľností, odporúča zrušiť dotácie na
bývanie.
Zlepšenie efektívnosti verejného sektora je oproti vydaniu „Cesta k rastu 2015“ novou prioritou.
Vláda by mala účinne realizovať iniciatívu „Hodnota za peniaze“, ktorá zavádza do tvorby politík
analýzu založenú na dôkazoch. OECD súčasne odporúča zlepšiť riadenie ľudských zdrojov
a modernizovať verejnú správu, so zamedzením vysokej fluktuácie úradníkov v závislosti od politického
cyklu a monitorovať implementáciu tzv. protischránkového zákona a prevádzku elektronického
zmluvného systému pre verejné obstarávanie.
OECD odporúča znížiť prekážky účasti žien na trhu práce. Vláda by mala aj naďalej rozširovať
zariadenia starostlivosti o deti. Zároveň by mala skrátiť dĺžku rodičovskej dovolenky podmienením časti
jej čerpania zo strany otcov. OECD odporúča odstrániť opatrenia daňového systému odrádzajúce druhé
zárobkovo činné osoby v domácnosti od návratu do práce.
Zlepšiť príležitosti a vzdelávacie výsledky pre rómsku populáciu je v porovnaní s predošlým
vydaním publikácie nová priorita. Vláda má podporovať sociálnu rozmanitosť v triedach, alokovať
viac prostriedkov pre znevýhodnené školy, rozšíriť príležitosti na druhú šancu vzdelávania, vypracovať
štatistiky pre monitorovanie účinnosti podpory pre rómsku populáciu a zaviesť politiky s cieľom znížiť
diskrimináciu Rómov v oblasti vzdelávania a na trhu práce.
OECD opätovne odporúča zvyšovanie environmentálnych daní a zrušenie dotácií na elektrinu.
Za priority pre SR už OECD (oproti predošlej publikácii) nepovažuje zlepšenie podnikateľského
prostredia a inovačného rámca. V oboch oblastiach má však Slovensko pokračovať v implementácii
politík.

Financovanie SMEs a podnikateľov 2017 (porovnanie OECD)
Publikácia OECD „Financovanie SMEs a podnikateľov
2017“ poskytuje informácie o dlhoch, kapitále a rámcových
podmienkach pre SMEs a financovaní podnikania s doplnením
politických opatrení pre podporu prístupu k financovaniu
SMEs v 39 krajinách (vrátane SR).
Takmer 10 rokov po finančnej kríze sa v roku 2015 finančná
situácia SMEs a podnikateľov všeobecne zlepšila a tiež bolo
preukázané priaznivejšie podnikateľské prostredie. Hoci
alternatívne zdroje financovania získavajú na dôležitosti, SMEs
sú naďalej závislé od pôžičiek bánk, čo ich robí citlivými na
úverové podmienky na trhu a na ekonomickú klímu.

Zdroj: OECD

SMEs dominujú v slovenskej ekonomike, v roku 2015 tvorili
99,5% celkového počtu podnikov v SR. Drvivá väčšina
SMEs (86,6%) sú mikro podniky, zamestnávajúce do
9 zamestnancov. Samostatní živnostníci tvoria tiež dôležitý
prvok podnikania na Slovensku.

Celkové pôžičky SMEs v SR rastú konštantne už od roku 2011, s medziročným nárastom 5,8% v roku 2015,
čo predstavuje vyšší nárast oproti roku 2014. Menej ako štvrtina (24%) SMEs využíva alternatívne zdroje
financovania, a to najmä leasing. Podiel spoločného kapitálového financovania bol len 2%, ale spoločné
kapitálové investície v roku 2015 narástli o 41%, a to najmä vďaka nástrojom iniciatívy JEREMIE EÚ. Na
Slovensku sú SMEs financované prostredníctvom úverov a garancií špecializovaných štátnych bánk
a tiež prostredníctvom Slovak Business Agency (SBA).
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»» ZODPOVEDNÉ VLÁDNUTIE ««

Seminár k zvyšovaniu právneho povedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii
v Bratislave za účasti expertov OECD
Dňa 14. marca 2017 sa v Bratislave, v priestoroch hotela Bôrik, uskutočnil seminár na tému „Zvyšovanie
právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii“ za účasti predsedu vlády SR R. Fica,
generálneho prokurátora SR J. Čižnára a zástupcov Direktoriátu OECD pre verejnú správu a teritoriálny
rozvoj J. Bertóka a Y. Hamadu.
Predseda vlády SR počas svojho vystúpenia zdôraznil, že bude naliehať na všetky orgány, napríklad
spravodajské služby, aby v súlade so zákonom intenzívnejšie zberali informácie o korupcii.
Je potrebné vedieť, že pravdepodobnosť odhalenia korupcie v štátnej správe je vysoká. Podľa neho
v boji proti korupcii chýbajú informácie, na základe ktorých by sa mohlo konať.
Predseda vlády SR tiež oznámil, že urobil organizačnú zmenu, podľa ktorej zo sekcie kontroly na Úrade
vlády SR preložil priamo do kancelárie predsedu niekoľko ľudí, ktorí budú organizovať sériu podujatí pre
predstaviteľov štátnej správy, verejnej správy a samosprávy. Povinnosťou Úradu vlády je totiž vytvárať
prostredie, ktoré bude znižovať priestor pre netransparentné konanie a on sám sa bude angažovať v boji proti
korupcii.
Vláda SR podľa premiéra pripravuje nový zákon o oznamovateľoch trestnej činnosti. Ide o špeciálny
zákon na ochranu oznamovateľov korupcie, ktorý sa musí predložiť pre povzbudenie ľudí pri oznamovaní
korupcie. Ide o hľadanie najatraktívnejších spôsobov k motivácii pre ohlasovateľov korupcie.

Predseda vlády SR R. Fico na seminári s OECD v Bratislave
Zdroj: MZVaEZ SR
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»» DAŇOVNÍCTVO ««

Medzinárodný seminár k implementácii multilaterálneho nástroja v Bratislave

Účastníci medzinárodného seminára k implementácii MLI

V termíne 27. – 29. marca 2017 v Bratislave
uskutočnil odborný seminár organizovaný MF SR
na tému „Implementácia Multilaterálneho
nástroja („MLI“) upravujúceho existujúce zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení
daňovému úniku v odbore priamych daní
v kontexte projektu BEPS v Slovenskej republike“.
Organizátorom seminára bola Sekcia daňová
a colná Ministerstva financií Slovenskej
republiky. Slovenská republika sa svojím zapojením do projektu BEPS zaviazala k implementácii
jednotlivých akcií z akčného plánu OECD BEPS,
pričom aktuálne stojí pred náročnou úlohou
vyplývajúcou z Akcie 15 BEPS – „Príprava multilaterálneho nástroja na úpravu existujúcich zmlúv
na zamedzenie dvojitého zdanenia“.

Zdroj: MF SR

Keďže ide o komplexný a odborne aj administratívne náročný proces bez historického precedensu
v oblasti bilaterálnych medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, cieľom seminára bolo
podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení MLI, jeho interakcií s daňovými zmluvami a odovzdanie
skúseností zo strany odborných lektorov OECD zástupcom MF SR, FR SR, ale aj ďalším zástupcom
verejnej správy zapojeným do schvaľovacieho
a implementačného procesu v SR (napr. MZVaEZ
SR, Úrad vlády SR, NR SR, Kancelária prezidenta
SR, Najvyšší súd SR).
V záujme povzbudenia k pristúpeniu k MLI, a tým
aj rozšírenia možností aplikácie predmetného
nástroja ako aj rozšírenia praktických vedomostí
o MLI na seminári participovali aj zahraniční
účastníci (Arménsko, Rumunsko, Ukrajina,
Česká republika, IOTA), pričom celkovo sa na
seminári zúčastnilo približne 45 osôb. MF SR ako aj
lektori po ukončení seminára prijali pozitívne
hodnotenia vzhľadom na jeho načasovanie,
organizáciu aj náplň. Organizácia seminára bola
finančne podporená z rozpočtu MZVaEZ SR na
spoločné projekty OECD a SR v 2017.
Zdroj: MF SR
Medzinárodný seminár k implementácii MLI.
Zdroj: MF SR
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Zdaňovanie príjmov 2017
Zdaňovanie príjmov 2017 meria výšku dane z príjmov fyzických
osôb a príspevkov na sociálne zabezpečenie v každej krajine OECD
vypočítaním tzv. daňového klinu (celkové dane z príjmov z práce
uhradené zamestnancami a zamestnávateľmi mínus prijaté rodinné
dávky ako percento mzdových nákladov zamestnávateľa). Daňový
klin je vypočítaný pre rôzne typy rodín a rôzne príjmové úrovne
(osem rodinných typov, ktoré sa líšia podľa úrovne príjmov
a zloženia domácností). Zdaňovanie príjmov priemerného
pracovníka v roku 2016 mierne pokleslo, a to na 36%. Uplynulý
rok sa premietol do viacročného trendu, ktorý čiastočne zvrátil
zvyšovanie daňového klinu zaznamenané v rokoch bezprostredne po
globálnej hospodárskej kríze. Pokles zaznamenaný od roku 2013
OECD vysvetľuje reformami v niektorých krajinách zameranými na zníženie daňového zaťaženia práce.
OECD v publikácii konštatuje, že zdaňovanie rodín s deťmi je
nižšie ako zdaňovanie samostatne zárobkovo činných osôb bez
detí (o cca. 10 p.b.) vo všetkých krajinách okrem Čile a Mexika,
kde je zdaňovanie rovnaké. V krajinách OECD sa v priemere medzi rokmi 2015 a 2016 rozdiel medzi
zdaňovaním rodín a samostatne zárobkovo činných osôb mierne zvýšil.
Zdroj: OECD

Aktuálne vydanie sa v samostatnej kapitole zameriava na to, aký vplyv má zdaňovanie na motiváciu
pracovníkov investovať do svojich zručností. Pre typického pracovníka, ktorý absolvoval krátky kurz
odbornej prípravy, kombinácia daní z príjmov fyzických osôb a príspevkov na sociálne zabezpečenie
zamestnancov znižuje motiváciu investovať do vzdelávania a znižuje hodnotu investícií do zručností
v priemere o 24,9%.
Podľa riaditeľa daňového direktoriátu OECD Pascala Saint-Amansa "Zvyšovanie pracovných stimulov osôb
so stredným a menším príjmom znížením daňového zaťaženia príjmov je aj naďalej dôležitým spôsobom, ako
podporiť inkluzívny rast."
Hlavné posolstvá správy:








Priemerné zdaňovanie miezd v krajinách OECD v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 pokleslo.
V krajinách OECD bola priemerná daň z príjmov fyzických osôb (PIT) a príspevky na sociálne
zabezpečenie (SSC) z príjmov zo zamestnania 36% v roku 2016, čo je pokles o 0,07 percentuálneho
bodu oproti roku 2015.
V roku 2016 bolo najvyššie priemerné zdanenie bezdetných pracovníkov s priemernou národnou mzdou
v Belgicku (54,0%), Nemecku (49,4%), Maďarsku (48,2%) a Francúzsku (48,1%). Najnižšie bolo v Čile
(7%), na Novom Zélande (17,9%) a v Mexiku (20,1%).
V rokoch 2015 až 2016 sa daňový klin zvýšil v 20 z 35 krajín, klesol v 14 a v Čile zostal nezmenený.
Zmeny v PIT boli hlavným prispievateľom k zvyšujúcemu sa celkovému zdaneniu v 16 z 20 krajín.
Daňový klin sa zvýšil o viac ako 1 p.b iba v jednej krajine, v Grécku (1,06 p.b.), čo bolo spôsobené
zvýšením PIT aj SSC.
Pokles o 1 p.b. alebo viac sa vyskytol v dvoch krajinách, ktoré implementovali reformu dane z príjmu
pracovnej sily - Rakúsko (2,47 p.b.) a Belgicko (1,32 p.b.).
Zmeny v PIT boli tiež prvoradým faktorom vo väčšine krajín, kde v roku 2016 kleslo zdanenie práce. Na
Islande a vo Švajčiarsku prispeli aj zmeny v SSC. Zníženie SSC zamestnávateľa bolo hlavným faktorom
vo Francúzsku a Taliansku.
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V roku 2016 bolo najvyššie zdanenie rodín s dvomi deťmi a jedným zarábajúcim s priemernou mzdou
vo Francúzsku (40,0%). Belgicko, Fínsko, Grécko, Taliansko a Švédsko mali daňové kliny od 38% do
40%. Nový Zéland mal pre takéto rodiny najnižšiu zdanenie (6,2%), nasledovalo Čile (7%), Írsko (8,3%)
a Švajčiarsko (9,1%). Priemerná hodnota pre krajiny OECD bola 26,6%. Medzi rokmi 2015 a 2016 bol
najväčší nárast daňového zaťaženia pre rodinu s deťmi na Novom Zélande (1,24 p.b.).
Najväčšie poklesy zaznamenali Rakúsko (2,68 p.b), Portugalsko (2,50 p.b.), Belgicko (1,73 p.b.),
Maďarsko (1,60 p.b.) a Írsko (1,03 p.b.). Daňové zaťaženie pre rodiny s deťmi je nižšie ako pre
jednotlivcov bez detí vo všetkých krajinách OECD s výnimkou Čile a Mexika, kde sú obidva prípady
zdaňované rovnako. Rozdiely sú obzvlášť veľké v Kanade, Českej republike, Nemecku, Írsku,
Luxembursku a Slovinsku.

Viac informácií na http://www.oecd.org/tax/taxing-wages.htm

»» PÔDOHOSPODÁRSTVO ««

Zverejnenie výzvy OECD pre sponzorovanie vedeckých konferencií
a štipendií v roku 2018
OECD zverejnila v apríli 2017 výzvu zameranú na
sponzorovanie vedeckých konferencií a individuálnych
vedeckých štipendií v roku 2018. Výzvu otvoril
Kooperatívny výskumný program OECD pre riadenie
biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske
systémy (CRP) a je dostupná na webstránke www.oecd.org/agriculture/crp.
Hlavné témy konferencií a štipendií v rokoch 2016-2020 sú:
1.
Riadenie prírodného kapitálu pre budúcnosť
2.
Riadenie rizika v prepojenom svete
3.
Transformačné technológie a inovácie
Posledný dátum podania prihlášky pre obe formy podpory je 10. september 2017 (hraničným časom je
polnoc parížskeho časového pásma). Prihláška sa nachádza na webstránke http://www.oecd.org/tad/crp/crpresearch-fellowships-and-conference-sponsorship.htm.
Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva,
lesného a rybného hospodárstva za účelom riešenia výskumného projektu v inej členskej krajine Programu
CRP. Ich cieľom je posilniť medzinárodnú mobilitu a výmenu etablovaných vedeckých pracovníkov.
Štipendium môže trvať 6 až 26 týždňov.
O sponzorovanie vedeckých konferencií sa môžu uchádzať výskumné ústavy, medzinárodné profesijné
združenia z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva na organizovanie
vedeckých konferencií (seminárov, sympózií, kongresov) vo vlastnej krajine, ktorá musí byť členom
Programu CRP. Cieľom takýchto konferencií by malo byť informovanie tvorcov politík, súkromného
sektora a akademickej obce o aktuálnych a budúcich vedeckých projektoch, rozvoji a výskumných
možnostiach v rámci relevantných tém programu a politických priorít OECD. Z programu OECD hradí
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účasť vybraných rečníkov (z členských štátov programu) na podujatí formou úhrady ich pobytových
a cestovných nákladov.
O obe formy podpory sa môžu uchádzať aj poľnohospodárske komory, univerzity a štátne veterinárne
a potravinové správy. Hlavnými kritériami sú kvalita, vedecká excelentnosť, jasnosť témy a čoraz viac
sa víta inovačný prístup.
Slovenská republika je členom tohto programu OECD. V decembri 2015 bola z tohto programu
sponzorovaná medzinárodná vedecká konferencia „Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi“, ktorú ako prvú
konferenciu v SR získala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (www.surap.eu). Konferencia
mala veľmi dobrý ohlas v OECD.
Program CRP funguje od roku 1978. Aktuálne sú jeho členmi: Austrália, Belgicko, Česká republika, Čile,
Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Nový
Zéland, Nórsko, Rakúsko, Slovenská republika, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko a USA.
→ Dokument so všeobecnými informáciami o CRP
→ Dokument so zoznamom národných korešpondentov CRP

»» ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ««

Štátny tajomník MŽP SR N. Kurilla na zasadnutí Byra OECD GREEN Action Programme
Dňa 18. apríla 2017 sa v priestoroch OECD v Paríži
konalo zasadnutie Byra OECD GREEN Action
Programme. Slovenská republika bola zastúpená na
úrovni štátneho tajomníka rezortu životného
prostredia, N. Kurillu, ktorý od novembra 2016
pôsobí ako podpredseda OECD GREEN Action
Programme.
Hlavnými bodmi zasadnutia boli:
A) Výsledky konzultácií OECD-UNEP-UNECE o inštitucionálnej spolupráci v rámci OECD GREEN
Action Programme, ktoré sa konali vo februári 2017 v Ženeve. Zasadnutie bolo zorganizované v záujme
prediskutovania konkrétnych spôsobov spolupráce medzi tromi vyššie uvedenými organizáciami, ktoré sa
dohodli na jej nasledovných modeloch:




Premietnuť spoločne implementované projekty, ako sú EUWI+ a EaP GREEN do Plánu práce
a rozpočtu Pracovnej skupiny;
Identifikovať ďalšie aktivity spolupráce alebo spoločného etablovania v rámci štyroch programových
oblastí Plánu práce a rozpočtu Pracovnej skupiny;
Vypracovať koncepčné poznámky pre nové vlajkové spoločné projekty pridané do Plánu práce
a rozpočtu Pracovnej skupiny a spolupracovať na získavaní finančných prostriedkov;
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Spoločne konzultovať prípravu Výročného zasadnutia Pracovnej skupiny (v októbri 2017 v kazašskom
Almaty a v novembri 2018 v švajčiarskej Ženeve).

B) Okrúhly stôl na tému „Kapacita a inštitucionálne výzvy verejnej správy pri podpore zeleného
rastu“






P. Vági, senior poradca v oblasti tvorby politík, stratégií a reforiem v rámci SIGMA programu (spoločný
projekt medzi OECD a EÚ) mal prezentáciu o kapacitách ministerstiev pri tvorbe politík založených
na faktoch. Prezentácia bola zameraná na reformu verejnej správy, keďže dobre fungujúca verejná
správa je kľúčovým elementom pre hospodársky rozvoj.
Následne prezentovala M. Maslovska, vedúca podporného tímu pre Ukrajinu zo Stáleho zastúpenia EÚ
v Kyjeve pokrok v presadzovaní Reformných podporných tímov na Ukrajine v rámci jednotlivých
ústredných orgánov štátnej správy. Pozornosť zamerala na náročnosť udržania mladých ľudí
v štátnej správe kvôli ich nízkemu finančnému ohodnoteniu a na potrebu reformy v tejto oblasti.
Štátny tajomník N. Kurilla reagoval na
prezentácie
informáciou
o vytvorení
Inštitútu pre environmentálnu politiku
(IEP)
v rámci
rezortu
životného
prostredia ako určitého druhu think
thanku, ktorý poskytuje analytický
prehľad nápomocný pri tvorbe a formovaní
politických rozhodnutí, a ktorého cieľom je
dosiahnuť čo najvyššiu hodnotu za
peniaze. Takýmto spôsobom je podľa neho
možné posilniť zameranie i analytický
prístup, je to však dlhodobý projekt,
z ktorého nie je možné naplno ťažiť
v rámci jedného politického cyklu.
Doplnil, že je potrebné vniesť zelenú
agendu aj na iné ministerstvá, najmä na
ministerstvá financií, keďže profil
ministerstiev životného prostredia je Štátny tajomník MŽP SR N. Kurilla počas zasadnutia Byra OECD
GREEN Action Programme
regióne V4 nižší.
Zdroj: SM SR pri OECD

C) Plán práce a rozpočtu OECD GREEN Action Programme pre roky 2016-2018
Hlavnými oblasťami práce v rámci aktualizovanej verzie dokumentu sú národné dialógy a stratégie
v oblasti zeleného hospodárstva, integrácia environmentálnych, ekonomických a sektorálnych politík podporujúcich zelený rast a posilnenie vodného hospodárstva.
Výročné zasadnutie OECD GREEN Action Programme sa bude konať v dňoch 26. – 27. októbra 2017
v kazašskom Almaty.
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Otázky zmeny klímy opätovne v centre pozornosti v rámci agendy
životného prostredia v OECD
V dňoch 14. – 16. marca 2017 sa v OECD konalo Globálne fórum
OECD pre životné prostredie a zasadnutie Expertnej skupiny
OECD pre zmenu klímy. Slovenská republika bola zastúpená
J. Škultétym, riaditeľom Odboru zmeny klímy MŽP SR.
Hlavnými témami pracovného stretnutia Globálneho fóra OECD
boli podpora dialógu medzi členskými krajinami OECD a ďalšími
krajinami o medzinárodných otázkach politiky zmeny klímy
(tzv. facilitative dialogue 2018 ako podporné multilaterálne
posudzovanie pokroku, mitigácia a národné príspevky podľa
Parížskej dohody, dlhodobé emisné stratégie, klimatické
financovanie, transparentnosť) a Národné adaptačné a mitigáciu
hodnotiace systémy. Globálne fórum bolo zorganizované formou
dialógu v tzv. break-out groups so záverečným
plenárnym
vyhodnotením.

Riaditeľ odboru zmeny klímy MŽP SR
J. Škultéty v OECD

Pokiaľ ide o tzv. facilitative dialogue, bolo zdôraznené, že táto
forma dialógu poskytuje príležitosti pre napĺňanie väčších
ambícií
zmluvných strán Parížskej dohody a realizáciu
významných aktivít.

Zdroj: SM SR pri OECD

Pri posudzovaní výhod monitorovania národnej adaptácie bolo
skonštatované, že monitorovacie systémy národnej adaptácie môžu byť značne výhodnými (napr.
uľahčujú kategorizáciu opatrení, ich začlenenie, určenie priorít a výdavkov). Taktiež môžu pružnejšie
reagovať na vyvažovanie zmysluplnosti adaptačných opatrení v kontexte ich štandardizácie. Takéto systémy
monitorovania sú ale náročné na zdroje, vrátane finančných. Účastníci fóra sa taktiež zhodli na tom, že je
dôležité zvoliť správny formát komunikácie pre rôzne cieľové publikum.
Bola zdôraznená úloha správ o pokroku v adaptácii sa pri posudzovaní globálneho spoločného pokroku.
Je nevyhnutné prepájanie s ďalšími rámcami mnohostranného reportingu (Sendai, SDGs, ...),
a rovnako je nevyhnutné využívať existujúce informácie od tretích strán (napr. z regionálnych správ
o rôznych cezhraničných vplyvoch, vedeckých poznatkov (IPCC) a informáciách o špecifických
ekosystémoch (Arctic Council), či o špecifických problematikách (zdravotníctvo, súkromný sektor)). Ako
výzvu je potrebné vnímať vyhodnocovanie efektivity a primeranosti.
Hlavným bodom zasadnutia Expertnej skupiny OECD pre zmenu klímy (CCXG) bol jej strategický Plán
práce a rozpočtu pre roky 2017 – 2018. Počas obdobia až do roku 2018 sa CCXG bude zameriavať najmä
na nasledovné body:
 V procese podporného multilaterálneho posudzovania pokroku CCXG bude ďalej podporovať činnosť
neformálneho fóra kľúčových zainteresovaných strán a bude pokračovať v diskusii o tom, ako čo
najlepšie využiť túto príležitosť v roku 2018;
 Pri príprave tzv. Paris rulebook ako systému pravidiel a opatrení na efektívnu implementáciu
Parížskej dohody, najmä pokiaľ ide o mitigáciu a transparentnosť, CCXG môže stavať na odborných
znalostiach, ktoré prinesú pridanú hodnotu do medzinárodných diskusií v tejto oblasti;
 Súčasťou rokovaní o strategickom programe CCXG bola aj diskusia o rozpočte na činnosť CCXG
a o príspevkoch (tzv. pledges) jednotlivých krajín na podporu týchto činností.
Najbližšie Globálne fórum OECD pre životné prostredie a zasadnutie Expertnej skupiny OECD pre
zmenu klímy sa budú konať v septembri 2017.
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»» REGIONÁLNY ROZVOJ ««

Produktivita a inklúzia – smerovanie k novému „win-win“ riešeniu
v oblasti miestneho rozvoja
V dňoch 10. – 11. apríla 2017 sa v Prahe konalo v poradí už
13. výročné zasadnutie OECD LEED Fóra pre partnerstvá a miestny
rozvoj, ktoré bolo zamerané na produktivitu, vytváranie
pracovných miest a inklúziu smerom zdola nahor. Fóra sa
zúčastnilo viac ako 250 zástupcov lokálnych partnerstiev, vládnych
úradníkov, miestnych lídrov, mládežníckych organizácií, sociálnych
podnikateľov, či zástupcov obchodu a akademickej pôdy.
Fórum tvorili štyri plenárne zasadnutia (negatívny prístup
k celosvetovej integrácii, podpora produktivity, práce a inklúzie
prostredníctvom politík v oblasti zamestnanosti a zručností, odolné a diverzifikované miestne ekonomiky,
mobilizácia všetkých zúčastnených strán na miestnej úrovni) a osem interaktívnych workshopov
(budúcnosť práce a jej výzvy, inovácia v službách zamestnania vo verejnej správe, rozvoj podnikania,
sociálne podniky, rast a turizmus podporujúce miestny rozvoj, sociálna inklúzia či podpora zručností).
Účastníci sa zhodli, že ekonomiky krajín OECD zaznamenali za posledných 20 rokov mierne spomalenie
v oblasti rastu produktivity práce – trend, ktorý sa aktuálne rozširuje aj na rozvíjajúce sa hospodárstva.
Jeho hnacím motorom je široká škála štrukturálnych problémov zahŕňajúcich prerozdelenie šírenia
inovácií medzi zaostávajúcimi podnikmi a regiónmi, prekážky v podnikaní a dynamike obchodu, nekompatibilita zručností a ich obmedzenej tvorby. Zároveň sa ekonomiky krajín OECD snažia čeliť zvyšujúcej sa
miere nerovnosti, ktorá vzniká na základe nízkych príjmov a výsledkov práce osôb s nízkou úrovňou
zručností na jednej strane, a rastúcim počtom osôb s najvyššími príjmami na trhu práce na strane druhej.
Práca OECD v oblasti prepojenia produktivity a inklúzie poukazuje na to, že tieto trendy môžu byť
prepojené, keďže nerovnosti v príjmoch, vzdelaní, prístupu k práci či k inováciám stoja v ceste
produktivite rastu, zatiaľ čo nízka produktivita podporuje znižovanie nerovností. Táto situácia vytvára pre
tvorcov politík priestor pre širší a inkluzívnejší prístup k rastu produktivity, ktorý sa snaží navýšiť
počet produktívnych aktív hospodárstiev prostredníctvom investícií do zručností, podnikania, pracovných
príležitostí a rozširovania inovácií smerom k zaostávajúcim podnikom a regiónom.
Fórum pre partnerstvá a miestny rozvoj je sieťou OECD
pre odborníkov v sfére hospodárskeho rozvoja,
zamestnanosti, zručností a sociálnej inklúzie. Vzniklo
v rámci Programu OECD pre miestny hospodársky
a pracovný rozvoj (LEED) v roku 2004 v nadväznosti na
štúdiu zameranú na miestne partnerstvá v 14 krajinách.
Jeho cieľom je budovať kapacity zúčastnených strán
na všetkých úrovniach práce v partnerstvách,
v záujme lepšie čeliť súčasným ekonomickým
a sociálnym výzvam, ako aj dosiahnuť ciele
v prierezových cieľoch v časoch obmedzených zdrojov.
Zdroj: Twitter OECD
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»» DOPRAVA ««

Nový online nástroj ITF pre vizualizáciu kľúčových indikátorov v oblasti dopravy
Medzinárodné dopravné fórum (ITF) spustilo
v spolupráci s OECD webstránku s novým
online nástrojom „Porovnaj svoju krajinu
s inými krajinami: Kľúčové indikátory
v oblasti dopravy“, ktorý poskytuje odpovede
na
otázky
týkajúce
sa
dopravy,
a prostredníctvom ktorého je možné porovnať
medzi sebou jednotlivé krajiny napríklad
v počte áut na obyvateľa alebo v navýšení
investícií do infraštruktúry za posledné roky.

Náhľad webstránky s novým online nástrojom ITF
http://www.itf-oecd.org/search/statistics-and-data?ct=t(2017_
March_Newsletter)&mc_cid=92beb7ae64&mc_eid=5fc1bab7ba

Nástroj obsahuje 19 indikátorov, ktoré sú
aplikovateľné na viac ako 50 krajín
a simultánne porovnávajú trendy v až štyroch
krajinách, vytvárajú hodnotenia krajín, či
obsahujú základné informácie o vybranej
krajine na svetovej mape.

Tento online nástroj obsahuje ľahko dostupné
údaje aj pre otázky ohľadom emisií CO2,
cestnej bezpečnosti, investícií do infraštruktúry, modálnych podielov a cestnej siete. Údaje môžu byť
ľahko stiahnuté vo formáte tabuľky Excel.
Celkový súbor 90 indikátorov v oblasti dopravy je dostupný na webstránke http://stats.oecd.org.

»» UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ ««

Slovenská republika a spolupráca s OECD v oblasti Agendy 2030
Ako povedal generálny tajomník OECD Angel Gurria „Medzinárodné dohody sa vždy objavia v titulkoch
správ, ale až ich implementácia môže zmeniť životy ľudí.“ Agenda 2030 je jedinečnou príležitosťou
k modernizácii celej krajiny.
Slovenská republika prijala princíp delenej zodpovednosti za Agendu 2030 – externá dimenzia zameraná
najmä na rozvojovú pomoc je v gescii Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR
a vnútorná implementácia bola zverená Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
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OECD je jedným z globálnych lídrov v oblasti transponovania Agendy 2030 do verejných politík členských
štátov OECD. Inšpirovaní príkladom Slovinska, ktoré úzko spolupracuje s OECD na príprave novej
rozvojovej stratégie v súlade s Agendou 2030, sa sekcia riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu rozhodla požiadať OECD o pomoc pri návrhu postupu vnútroštátnej
implementácie Agendy 2030 v SR. Za týmto účelom sa konala v týždni od 13. do 17. marca 2017 prvá
expertná misia OECD k Agende 2030, ktorú osobne prijal podpredseda vlády SR pre investície
a informatizáciu Peter Pellegrini.

Podpredseda vlády Peter Pellegrini s delegáciou OECD
Zdroj: ÚPPVII SR

Experti OECD poukázali na potrebu integrovať Agendu 2030 do verejných stratégií Slovenskej republiky.
Dôraz kládli na potrebu definovania dlhodobej vízie a stratégie slovenskej spoločnosti, ktorá následne určí
prioritné oblasti implementácie Agendy 2030. Samotný proces musí mobilizovať všetky zložky spoločnosti
vrátane samosprávy, občianskej spoločnosti a akademického sektora. Na základe prebiehajúcich konzultácií
s OECD vypracuje Úrad podpredsedu vlády návrh postupu vnútornej implementácie Agendy 2030
a predloží ho vláde SR.
Návrh vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 v SR bude vyjadrovať dlhodobú snahu Úradu podpredsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu postupne zavádzať tzv. „whole of government approach“, t.j.
opatrenia smerujúce k lepšej koordinácii vládnych intervencií z nadrezortnej úrovne v súlade
s odporúčaniami OECD ako aj Európskej komisie.
Ďalšia expertná misia OECD v oblasti „foresight“ plánovania sa konala v termíne od 27. – 28. apríla 2017 a
potvrdila navrhovaný postup implementácie cieľov Agendy 2030 v podmienkach SR, ktorý navyše doplnila
o ďalšie odporúčania a poznatky z členských krajín OECD. Predmetný postup bude rámcom pre
pripravovaný materiál návrhu postupu vlády SR pri implementácií cieľov Agendy 2030.
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Špeciálne tematické zasadnutie Rady OECD k Agende 2030 pre udržateľný rozvoj
Dňa 4. apríla 2017 sa uskutočnilo špeciálne tematické zasadnutie Rady OECD k Agende 2030 pre
udržateľný rozvoj, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia orgánov OSN, multilaterálnych partnerov,
partnerských krajín OECD a niektorých ďalších vybraných krajín. Zasadnutie je organizované každoročne
za účelom zintenzívnenia naviazania práce výborov OECD na ciele udržateľného rozvoja (SDGs)
a monitorovania pokroku v tejto oblasti. Hlavnými témami stretnutia bola úloha multilaterálnej spolupráce
v presadzovaní Agendy 2030, skúsenosti členských a partnerských krajín OECD s implementáciou Agendy
2030, cezhraničné účinky a koherencia národných politík pre podporu globálneho udržateľného rozvoja.
Členské a partnerské krajiny OECD potvrdili relevanciu Agendy 2030 pre svoje vnútropolitické procesy
a ilustrovali narastajúcu mieru využitia štatistických nástrojov, politickej expertízy a partnerstiev v gescii
OSN a OECD. Generálny tajomník OECD Angel Gurría ako aj jeho zástupca Douglas Frantz požiadali
zúčastnené štáty o zvýšenú politickú podporu v oblasti financovania rozvoja, nízkoemisného
hospodárstva, globálnych faktoroch umožňujúcich rozvoj a zjednotenia snahy medzinárodných
organizácií v tvorbe priaznivého globálneho rámca pre úsilie jednotlivých štátov v oblasti udržateľného
rozvoja a o zabezpečenie rozpočtovej kontinuity zásadných projektov OECD. Generálny tajomník OECD
zdôraznil poslanie SDGs ako nástroja medzinárodného spoločenstva, s pomocou ktorého má dôjsť
k odstráneniu extrémnej chudoby, ktorá postihuje jednu devätinu svetového obyvateľstva. Hlavnými
prostriedkami krajín na dosiahnutie SDGs sú medzinárodné politické a implementačné partnerstvá
a vlastné národné rozvojové rozpočty a oficiálna rozvojová spolupráca. Zástupkyňa OSN, Dessima
Williamsová, zdôraznila, že práca OSN v oblasti SDGs je motivovaná ľudskými právami, solidaritou
a slobodným obchodom a snahou o eliminovanie podmienok pre terorizmus, extrémizmus a vzostup
mimopolitických aktérov. Spolupráca OECD a OSN bola aktívne posilnená prostredníctvom dočasného
zastúpenia OECD pri OSN v New Yorku.
Členské a partnerské krajiny si vymenili skúsenosti s implementáciou Agendy 2030 v podmienkach
národného rozvoja a na základe vlastných skúseností odporučili venovať sústavné úsilie sociálnej rovnosti,
budovaniu globálneho environmentálneho povedomia a podpore konkrétnych inovácií pre rozvoj. V diskusii
sa zástupcovia zúčastnených štátov zamerali aj na schopnosť programovať národný rozvoj na regionálnej
úrovni s cieľom podporiť najchudobnejšie obyvateľstvo, základné sektorové stratégie zamerané na nosné
ekonomické sily pre rozvoj (energetika, infraštruktúra, vzdelávanie), otázky viacročného rozpočtovania
a štatistickej podpory rozhodovania. Členovia Rady OECD sa v rámci podpory globálneho udržateľného
rozvoja zo strany národných politík venovali potrebe podporiť udržateľnú spotrebu, dôležitosti liberalizácie
medzinárodného obchodu, tvorbe špecifických globálnych verejných statkov ako mier, konzervácia
neobnoviteľných zdrojov, boj proti korupcii a podpora konsolidovaných politických rámcov a dátovej
základne pre národné rozhodovanie v týchto oblastiach. Slovenská republika sa poďakovala za prínosnú
expertnú misiu OECD na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spojenú so začiatkom
prípravy národnej stratégie SR pre udržateľný rozvoj a tvorbu procesov pre stanovovanie sektorových priorít
udržateľného rozvoja.

Zdroj: Flickr OECD
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»» ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA ««

Globálne fórum OECD pre rozvoj
Dňa 5. apríla 2017 sa v Paríži uskutočnilo Globálne fórum OECD pre rozvoj s podtitulom „Spoločná práca
na dosiahnutí cieľov trvalo udržateľného rozvoja“. Zástupcovia vlád, firiem, nadácií a medzinárodných
organizácií zhodnotili existujúce iniciatívy na zapojenie súkromného sektora do podpory cieľov trvalo
udržateľného rozvoja (SDGs), ktoré je zo strany OECD považované za kľúčové pri zmenšovaní priepasti
medzi skutočnou a požadovanou úrovňou investícií na dosiahnutie SDGs. Spoločne preskúmali nové
možnosti partnerstiev na mobilizáciu potrebných zdrojov a identifikovali pridanú hodnotu OECD.
Globálne fórum otvoril generálny tajomník OECD Angel Gurría, ktorý vo svojom prejave zdôraznil, že hoci
výška oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) vzrástla v roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim rokom
z 131,6 miliardy dolárov na 140 miliárd dolárov (z toho však len 6 prispievajúcich štátov poskytovalo ODA
na úrovni 0,7% svojho hrubého národného dôchodku), naďalej nie je postačujúcou na dosiahnutie splnenia
SDGs. Pri riešení deficitov v rozvojovom financovaní je v súčasnosti najdôležitejšie účinnejšie zaangažovanie súkromného sektora. Udržateľný rozvoj je celospoločenský cieľ, ktorý nie je možné dosiahnuť len
z pozície vlád jednotlivých štátov. Generálny tajomník pripomenul, že OECD je aj sústavne pripravená
pomôcť pri naplnení Agendy 2030 a znásobuje svoje úsilie v oblasti rozvojového financovania s cieľom
zabezpečiť, aby verejné financie boli katalyzátorom rozvoja. Práca OECD na vývoji indikátora TOSSD
(Celkové oficiálne úsilie donorov pre trvalo udržateľný rozvoj) a príprava prvého Prehľadu OECD
o globálnom financovaní rozvoja sú len jedným zo spôsobov, akým sa OECD na tomto cieli podieľa.
Následne bol program Globálneho fóra rozdelený na 4 oblasti:
 Ako financovať SDGs,
 Ako môžu malé a stredné
podniky pomôcť pri
dosahovaní SDGs,
 Dialóg medzi súkromným
a verejným sektorom na
podporu lepších národných
politík
 SDGs a úloha súkromného
sektora pri zabezpečovaní
udržateľnej
urbanizácie
v Afrike.
Hlavná
úloha
súkromného
sektora pri financovaní SDGs je
najmä vo vytváraní pracovných
Zdroj: OECD
miest, podnikateľskej účasti na
rozvojových projektoch a spolupráci s verejným sektorom pri financovaní SDGs. Dôležitosť zapojenia
malých a stredných podnikov do dosiahnutia SDGs bola demonštrovaná na príklade Klastra remeselných
dielní pre strojárstvo a opravu vozidiel v Ghane, ktorý zamestnáva 200 000 pracovníkov a Programu pre
rozvoj etiópskych miest, ktorý sa zameriava na tvorbu územného plánovania a budovanie kapacít
zamestnanosti a s pomocou ktorého bolo v období rokov 2005 až 2011 vytvorených približne 3 milióny
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pracovných miest. Účastníci Globálneho fóra sa ďalej venovali dôležitosti aktívneho dialógu medzi
súkromným a verejným sektorom v rozvíjajúcich sa krajinách pri podpore tvorby lepších národných politík a
úsiliu vlád na podporu efektívnych partnerstiev a na podporu súkromných investícií na dosiahnutie SDGs.
V rámci poslednej témy bola predstavená Stratégia Rwandy pre hospodársky rozvoj a znižovanie chudoby,
na príklade ktorej účastníci diskutovali o rôznych spôsoboch ako môže súkromný sektor pomôcť pri
zabezpečovaní trvalo udržateľnej urbanizácie v Afrike.
Viac informácií o podujatí je k dispozícii na stránke: https://www.oecd.org/site/oecdgfd/

Účasť slovenských delegátov na hodnotiacej misii rozvojovej spolupráce Luxemburska
Jednou z hlavných funkcií Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) je zabezpečovanie
a monitorovanie plnenia medzinárodných záväzkov členských krajín v oblasti oficiálnej rozvojovej
spolupráce (ODA) a rozvoj národných systémov pre poskytovanie ODA. Členské krajiny každoročne
poskytujú OECD podrobné štatistické údaje a detaily rozvojových operácií za účelom budovania
transparentnosti, dôvery a dohľadu nad efektívnosťou ODA medzi členskými krajinami DAC,
medzinárodným spoločenstvom, vrátane krajín prijímajúcich pomoc, a verejnosťou. Každá krajina je
navyše v pravidelných päťročných intervaloch posudzovaná monitorovacou misiou OECD a odborníkmi
z dvoch členských krajín v rámci tzv. partnerského preskúmania (peer review) právnych, inštitucionálnych
a praktických aspektov systému ODA posudzovanej krajiny.
Slovenská republika sa ako poskytovateľ ODA stala členom DAC v roku 2013 a jej prvé takéto
hodnotenie sa uskutoční v roku 2018. V marci 2017 mala SR po prvýkrát možnosť spoločne s expertmi
DAC a s Dánskom ako druhou hodnotiacou krajinou participovať na DAC peer review misii do
Luxemburska. Slovenskú delegáciu viedla riaditeľka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu (SAMRS) Zuzana Letková. V prípade Luxemburska ide o celkovo piate hodnotenie od jeho
vstupu do DAC v roku 1998. Predošlé hodnotenia Luxemburska poukazujú na vysokú kvalitu
a predvídateľnosť luxemburskej ODA, vysoké rešpektovanie princípov dobrého donorstva a nadštandardne
štedrú alokáciu prostriedkov pre ODA na úrovni 1% hrubého národného dôchodku. Luxembursko bude
z prebiehajúceho peer review čerpať poznatky pre praktické aspekty systému svojej rozvojovej spolupráce,
ktorú v súčasnosti uskutočňuje.
DAC peer review je proces zahŕňajúci všetkých vnútroštátnych aktérov a posudzujúci všetky zásadné
funkcie podieľajúce sa na mechanizme oficiálnej rozvojovej pomoci krajiny. Do procesu boli aktívne
zapojené luxemburské ministerstvo zahraničných a európskych vecí, ministerstvo financií, ministerstvo
udržateľného rozvoja, infraštruktúry a životného prostredia, ministerstvo hospodárstva, ministerstvo kultúry
ako aj zahraničný výbor parlamentu a obchodná komora. Osobitnú pozornosť misia venovala
implementačným orgánom ODA, ktorými je v prvom rade štátna agentúra pre rozvojovú spoluprácu (v
Luxembursku je to agentúra LuxDev, s.a.), mimovládne rozvojové organizácie a rôzne zväzy a siete
poskytovateľov rozvojových a humanitárnych služieb.
Súčasťou peer review misií je aj návšteva krajiny, ktorá je obvykle jedným z najpodstatnejších prijímateľov
rozvojovej pomoci hodnotenej krajiny. V prípade Luxemburska misia navštívila Dakar, Senegal, kde
uskutočnila stretnutia s partnermi v teréne a skúmala praktické dôsledky spôsobov riadenia a implementácie
ODA v krajinách, do ktorých štátna pomoc smeruje. Výstupom z misie budú analytické a politické
hodnotiace správy prerokované v DAC v septembri 2017 a následne zverejnené v hodnotenej krajine a na
webstránkach DAC peer reviews. Celý proces je príležitosťou pre hodnotiace krajiny a ostatných členov
DAC na výmenu skúseností dobrej praxe a hľadanie osvedčených postupov pre budúcu modernizáciu
národných systémov ODA a vzájomnej medzinárodnej spolupráce.
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»» ENERGETIKA ««

Vzdelávacie aktivity Medzinárodnej energetickej agentúry IEA
Jednou z popredných funkcií Medzinárodnej energetickej agentúry IEA je poskytovanie vzdelávacích
programov a kurzov pre širšiu komunitu profesionálov v oblasti energetiky, či už z radov členských alebo
partnerských krajín. IEA poskytuje asistenciu vo vzdelávaní odborníkov prostredníctvom organizovania
rôznych workshopov, webinárov, či letných kurzov so širokým záberom – energetické štatistiky,
modelovanie, energetické technológie, tvorba politík pre oblasť energetickej efektívnosti a obnoviteľných
zdrojov energie a pod.
Nasledujúca mapa poskytuje prehľad o počte účastníkov z jednotlivých regiónov na vzdelávacích
programov IEA za roky 2010 – 2016:

Zdroj: IEA

Školenia sú rôznych formátov - od skupinového školenia (workshopy a krátke kurzy) až po jednotlivé
pracovné stáže (vyslanie). Školenia sa organizujú v sídle IEA v Paríži alebo v zúčastnených krajinách.
V oboch prípadoch je cieľom nadviazať na existujúce pracovné vzťahy so zúčastnenými krajinami
a na pokračujúce budovanie kapacít, ako aj obojstrannú výmenu informácií.
Vzdelávacie aktivity sú určené pre úradníkov ústredných vlád zainteresovaných krajín ako aj pre zástupcov
z kľúčových organizácií na národnej úrovni - výkonných agentúr a organizácií v súkromnom sektore.
Niektoré kurzy sú určené pre konkrétnych odborníkov (napríklad energetické štatistiky), zatiaľ čo iné sú
zamerané na rôznorodé publikum manažérov a tvorcov politík. Zoznámením sa s prístupmi a metodikami
IEA, ktoré majú medzinárodnú reputáciu kvality a prísnosti, sú účastníci vybavení adekvátnymi poznatkami
na pokračovanie vo svojich národných úsiliach a na lepšie prispôsobenie sa globálnemu kontextu a trendom.
Kalendár s plánovanými školiacimi aktivitami na rok 2017 nájdete na nasledovnom linku:
http://www.iea.org/training/calendarofieatrainingactivities2017/
23

Vzdelávacie aktivity Agentúry pre jadrovú energiu NEA
Najpopulárnejšími vzdelávacími aktivitami NEA sú Medzinárodná škola jadrového práva (ISNL) a Základy
medzinárodného jadrového práva.
Medzinárodná škola jadrového práva (Internaional Law of Nuclear Law - ISNL)
Jedná sa o každoročný letný kurz, ktorý NEA organizuje už od r. 2001. Kurz je organizovaný v spolupráci
s univerzitou v Montpellieri (FR) a ponúka možnosť získania diplomu. Študijný program sa môže pochváliť
vyše 860 absolventmi.
Kurz sa zaoberá nasledovnými témami:
- úvod jadrového práva,
- medzinárodné inštitúcie a organizácie v oblasti jadrovej
energetiky,
- medzinárodné normy rádiologickej ochrany,
- oznamovanie a pomoc pri jadrovej havárii,
- jadrová bezpečnosť (fyzická ochrana, nedovolené obchodovanie
a terorizmus)
- jadrové regulačné režimy,
- nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom,
- zodpovednosť, kompenzácia a poistenie jadrovej škody,
- nešírenie jadrových zbraní a medzinárodné záruky jadrových materiálov,
- medzinárodný obchod s jadrovými materiálmi a zariadeniami,
- preprava jadrových materiálov a paliva,
- ochrana životného prostredia a uzatváranie zmlúv.

Zdroj: NEA

Viac informácii o kurze na: www.oecd-nea.org/law/isnl/
Základy medzinárodného jadrového práva (International Nuclear Law Essentials - INLE)

Zdroj: NEA

NEA organizuje tento kurz každoročne po dobu jedného týždňa už od
r. 2011. Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom komplexné poznatky
rôznych vzájomne súvisiacich právnych otázok týkajúcich sa
bezpečného a efektívneho využívania jadrovej energie. Tento
intenzívny kurz v medzinárodnom jadrovom práve sa zaoberá
potrebami a záujmami právnikov pracujúcich vo verejnom alebo
súkromnom sektore, ako pre vedcov, inžinierov, tvorcov politík,
manažérov a ďalších odborníkov pracujúcich v oblasti jadrovej
energie. Podmienkou účasti je aspoň 1 ročná prax v relevantnom
obore.

Viac informácií o kurze na: www.oecd-nea.org/law/inle/
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ROZHOVOR S ...

Rozhovor s vedúcou služobného úradu Úradu vlády SR Tatianou Janečkovou
Vážená pani vedúca služobného úradu, dovoľte mi Vám
položiť pár otázok súvisiacich so spoluprácou SR s OECD
k oblasti boja proti korupcii na základe podpísaného
Memoranda o porozumení medzi OECD a SR zo dňa
16. januára 2017. Dňa 14. marca 2017 sa v priestoroch hotela
Bôrik uskutočnil seminár k zvyšovaniu právneho povedomia
v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii za účasti
predsedu vlády SR R. Fica, generálneho prokurátora SR
J. Čižnára, ako aj zástupcu OECD – vedúceho divízie pre
integritu verejného sektora J. Bertóka. Ako hodnotíte uvedený
seminár?

Zdroj: Úrad vlády SR

Seminár považujem za pozitívny krok v oblasti boja proti
korupcie. Áno, niekto by mohol namietať, že čo už vyrieši
jeden seminár.... avšak je veľmi dôležité pre našu krajinu, aby
bol vyslaný takýto politický signál, že naozaj je to téma, ktorú je
potrebné komplexne uchopiť a zaujať jasný a otvorený politický
postoj. Úrad vlády SR však obdobné semináre organizuje už
niekoľko rokov. Týkajú sa zvyšovania právneho povedomia
v oblastiach verejného obstarávania, korupcie a ochrany
finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike. Týchto
seminárov sa zúčastňujú zamestnanci ústredných štátnych
orgánov, rezortov, ale aj tí, ktorí pracujú s eurofondmi a tí, ktorí
sú prijímateľmi dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR.

Túto aktivitu považujem za jeden z mnohých nástrojov, ktorý by mal byť, podľa môjho názoru, častejšie
uplatňovaný v rámci preventívnych opatrení. Samozrejme, je potrebné využívať a uplatňovať aj iné
opatrenia a nástroje v rámci boja proti korupcii. A v tejto oblasti sa môžu jednotlivé krajiny OECD
navzájom inšpirovať.
Zároveň vnímam túto aktivitu ako dobrý spôsob budovania a šírenia kultúry integrity, keďže integritu je
potrebné chápať v oveľa širšom význame, nielen sa zameriavať na redukciu korupčného správania.
Korupcia je jeden zo závažných negatívnych následkov toho, že systém integrity nie je „zdravý“. Integrita,
ktorú mám na mysli, je teda súbor prvkov vyplývajúcich zo spoločných etických hodnôt, zásad
a noriem pôsobiacich v súčinnosti, uplatňovaná vo všetkých oblastiach, odvetviach a sektoroch
a vertikálne na všetkých úrovniach. A práve túto integritu je potrebné obhajovať, presadzovať a budovať
tak, aby sme čo najviac eliminovali faktory, ktoré môžu narúšať dôveru občanov voči verejnej správe. Je
preto nutné, aby vlády jednotlivých krajín videli súvislosti týkajúce sa boja proti korupcii v širších
súvislostiach systému integrity verejného sektora.
Nie sme jedinou krajinou EÚ či krajinou OECD, v ktorej je úroveň vnímania korupcie vysoká. Preto
oceňujem túto aktivitu, ako aj mnohé ďalšie, ktoré pán premiér naštartoval začiatkom roka, a to počnúc
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podpísaním Memoranda o porozumení medzi OECD a SR v boji proti korupcii, z ktorého vznikol a realizuje
sa spoločný projekt s cieľom zmapovať protikorupčnú legislatívu v SR, ako aj listy s výzvami predstaviteľom samosprávy, aby nahlasovali (nebáli sa nahlasovať) prípadné podozrenia na korupciu alebo aj
príprava ďalšieho memoranda o porozumení s rakúskou Medzinárodnou protikorupčnou akadémiou (International Anti-corruption Academy). Sú to kroky, ktoré deklarujú jasný politický záväzok, ktorý sa skutočne
realizuje a premieta do života. Ide teda o komplexný súbor nielen jednotlivých aktivít, ale aj súbor subjektov
podieľajúcich sa na vykonávaní rôznych opatrení v boji proti korupcii. Táto téma nemá byť len témou vlády,
ale aj predstaviteľov samosprávy, súkromného a neziskového sektora a občanov.
Len spoločnou koordináciou, spoluprácou a vzájomnou prepojenosťou všetkých relevantných subjektov je
možné budovať a upevňovať systém integrity, zvýšiť dôveru občanov vo verejnú správu, a takto eliminovať
aj korupciu. Veľmi dôležitá je aj ochrana whistleblowerov, teda oznamovateľov nezákonnej činnosti
u svojho zamestnávateľa. Aj tejto problematike je venovaná pozornosť v tomto prvom projekte s OECD,
kde kladieme veľký dôraz na to, aby subjekt, ktorý má chrániť takéhoto oznamovateľa, bol preňho
dôveryhodný a mal jasné a transparentné procesy tejto ochrany. V tejto súvislosti je potrebné nezabudnúť na
ďalší dôležitý faktor, a to vzdelávanie zamestnancov takéhoto subjektu v oblasti etického správania,
odbornosti a tréningu v oblasti integrity. Aj tu vidím široký priestor na spoluprácu s OECD a z toho dôvodu
už dnes hľadáme spôsoby ako pokračovať v ďalších obdobných projektoch a ako zabezpečiť aj ich
financovanie. Čo je však podľa mňa potrebné a nevyhnutné? Aby ľudia, zamestnanci, ktorí sa podieľajú na
realizácii týchto projektov, boli vnútorne motivovaní a hnaní vlastnou snahou a zanietením. Buď to robíte
preto, že to tak cítite a veríte tomu, alebo ak to tak nie je, tak to nerobte vôbec. Toto je naozaj vec otázky
presvedčenia a hodnôt jednotlivca. A toto sú osobnostné predpoklady ľudí, na základe ktorých som
budovala a budujem tím spolupracovníkov podieľajúcich sa na realizácii tohto projektu.
Rada by som ešte dodala, že bolo by vhodné, aby obdobných aktivít bolo omnoho viac, možno v podobe
panelových diskusií, na ktorých by sa zúčastnili nielen predstavitelia vlády, prokuratúry, Národnej
kriminálnej agentúry, ale aj napríklad občianski aktivisti, neziskový sektor, predstavitelia samosprávy
a súkromného sektora.
Memorandum o porozumení medzi OECD a SR k posilneniu spolupráce v oblasti boja proti korupcii tvorí
základ budúcich konkrétnych aktivít v boji proti korupcii na Slovensku. Na jeho základe bol spustený aj
spoločný projekt medzi SR a OECD k zmapovaniu protikorupčnej legislatívy v SR. Môžete nám vysvetliť
cieľ tohto projektu a kedy a kde budú prezentované prvé výsledky tohto projektu?
Áno, na základe Memoranda tím zamestnancov Úradu vlády pod gesciou pána premiéra realizuje prvý
spoločný projekt v oblasti boja proti korupcii s OECD. Je potrebné spomenúť, že ide iniciatívu Slovenska,
v rámci ktorej sa vykoná skríning protikorupčnej legislatívy so špeciálnym zameraním sa na zákon
č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom projektu je vykonať analýzu silných a slabých stránok jednotlivých zákonov súvisiacich s danou
problematikou. Analýza bude zahŕňať aj dobrú prax z krajín OECD, ich porovnanie so Slovenskom
a zároveň bude obsahovať aj komparatívne údaje. Súčasťou bude aj detailné zhodnotenie zákona
č. 307/2014, na čom spolupracujeme aj s kanadským expertom na ochranu whistleblowerov. Zameriavame
sa pri tom na:
 Objasnenie komunikačných kanálov a procedúr, prostredníctvom ktorých je možné nahlasovať,
oznamovať protispoločenskú činnosť;
 Inštitucionálne usporiadanie orgánov zodpovedných za implementáciu zákona;
 Súdržnosť na centrálnej a lokálnej úrovni (vláda, samospráva..);
 Pokrytie ochrany oznamovateľov v súkromnom a verejnom sektore;
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Poskytovanie stimulov pre oznamovateľov – finančné a morálne ocenenie;
Nástroje, opatrenia na implementáciu (povedomie, dôvera, výskyt prípadov)

Výstupy budú prezentované dňa 21. júna 2017, čo znamená, že tímy OECD a Úradu vlády pracujú naplno a
robia všetko pre to, aby bol tento cieľ naplnený.
V dňoch 30. – 31. marca 2017 sa v OECD, v Paríži uskutočnilo Globálne fórum proti korupcii
a za bezúhonnosť za účasti viac ako 1500 expertov zo 100 krajín. Na otvorení fóra sa okrem generálneho
tajomníka OECD A. Gurríu zúčastnil aj predseda vlády SR R. Fico. (Jeho vystúpenie je súčasťou tohto
čísla OECD v skratke.) Keďže ste sa osobne tohto fóra zúčastnili, aké boli jeho kľúčové témy a ako
hodnotíte prínos takéhoto podujatia z Vášho pohľadu?
Z môjho pohľadu boli takmer všetky témy kľúčové, a teda aj tie, ktoré nie sú až tak predmetom môjho
profesionálneho zamerania. Nakoľko jednotlivé panelové diskusie prebiehali simultánne, nebolo fyzicky
možné sa na všetkých zúčastniť, čo mi je ľúto. Zameriavala som sa prednostne na tie, ktoré súviseli
s verejným sektorom.
V panelových diskusiách sa zdôrazňovala najmä potreba opätovne získať dôveru verejnosti v štátnu správu,
a to prostredníctvom presadzovania integrity, keďže dôvera vo verejnú správu a vládu je kľúčom
k dôveryhodnosti všetkých ekonomických a sociálnych aktivít vo verejnej správe. Na Globálnom fóre ma
konkrétne oslovili najmä tieto témy:
 Zmeny vládnej kultúry smerom k posilneniu integrity, ktorá bola zmienená v rámci korupčného škandálu
v Brazílii. Bolo konštatované, že za neriešenie korupcie nie je možné kritizovať iba vládnych
predstaviteľov, ale je potrebné sa sústrediť aj na podnikateľský sektor;
 Dôležitosť budovania kapacít, potreba účinného vzdelávania v oblasti boja proti korupcii a podplácaniu,
pričom bolo konštatované, že neexistuje jednotná odpoveď, čo skutočne pomáha pri prevencii
„neštandardných“ riešení, pretože každá krajina je špecifická;
 „Či je právne aj naozaj etické?“ - v rámci tejto témy bolo diskutované o „umožňovateľoch“ korupcie až
po „obhajcov integrity“ , pričom na podporu integrity je potrebné zabezpečiť, aby spoločnosti, vlády,
verejná správa a profesijné združenia spolupracovali a zabezpečili, aby ich poskytovatelia služieb
nepatrili medzi „umožňovateľov“ korupcie, ale skôr k „obhajcom integrity“;
 Potreba zverejňovať „úspešné príbehy“ v boji proti korupcii na všetkých úrovniach. Je potrebné posilniť
túto agendu a prepojiť iniciatívy smerujúce k integrite s vynútiteľnosťou;
 Mari Kiviniemi, zástupkyňa GT OECD, v závere uviedla, že fórum sa zameralo na 3 kľúčové aspekty
korupcie, na potrebu stratégie integrity vo verejnej správe (čestného výkonu verejnej správy), na potrebu
zriadenia nových partnerstiev a väčšej zaangažovanosti v oblasti integrity. Kľúčovými štandardmi sú
najnovšie odporúčania OECD v oblasti verejnej integrity, ktoré poskytujú víziu stratégie bezúhonnosti
a čestnosti vo verejnej správe. Dôležitá je aktivizácia všetkých zložiek spoločnosti s cieľom vytvoriť
kultúru integrity na všetkých vládnych úrovniach;
 V záverečnom paneli bolo konštatované, že na riešenie korupcie a zabezpečenie integrity v spoločnosti
je potrebné mať (okrem iného) odvahu. Na podporu odvahy je však potrebná účinná právna úprava
a fungovanie príslušných inštitúcií, založené na rešpektovaní etických zásad. Právne predpisy môžu
pomôcť pri riešení korupcie, ale nie je to jediný nástroj. Dôležité je aj zvyšovanie povedomia
a vzdelávanie. Jediná možnosť, ako poskytovať dobré verejné služby, je dodržiavať zásady etiky
a spĺňať kritériá integrity. Viackrát bolo zdôraznené, že integritu nemožno redukovať len na
protikorupčné konanie.
Ak to zosumarizujem, organizácia takýchto podujatí je veľmi významná, a to nielen z hľadiska
prezentovaných tém, ale aj z hľadiska vystupujúcich ľudí, ktorí prezentovali svoje názory a skúsenosti
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a uvádzali dobré príklady z praxe. Je to zároveň užitočná možnosť pre krajiny navzájom sa inšpirovať
svojimi skúsenosťami a spoločne hľadať vhodné spôsoby, ako sa popasovať s touto výzvou.
Na záver nám, pani vedúca služobného úradu, dovoľte poďakovať sa za rozhovor a za Váš príspevok
do nášho časopisu.

VIETE, ŽE ...

... minimálna miera pokrytia letným ľadom sa za posledných 30 rokov znížila o polovicu, a jeho objem klesol
o tri štvrtiny? Podľa tohto vývoja sa do roku 2040 v Severnom ľadovom oceáne roztopí všetok ľad.
... 98% všetkých poľnohospodárskych podnikov leží na rozlohe 10 hektárov alebo menšej? Takmer všetky
tieto malé farmy sa nachádzajú v rozvíjajúcich sa krajinách, v ktorých podporujú približne 2 miliardy obyvateľov.
V subsaharskej Afrike a južnej Ázii sú na 80% poľnohospodárskej plochy pestované poľnohospodárske plodiny
drobnými roľníkmi, a tento fakt má aj vplyv na stratu 20-40% rastlinnej výroby v subsaharskej Afrike kvôli
nedostatočnému spracovaniu a uskladňovaniu.
... priame a nepriame náklady súvisiace s poruchami duševného zdravia sa v Európe odhadujú na 3-4% HDP
ročne?
.... skupina RATP, ktorá sa v apríli 2017 stala najnovším členom Korporátnej partnerskej rady ITF
prevádzkuje, udržiava, modernizuje a rozvíja jednu z najhustejších multimodálnych sietí na svete, ktorá slúži
11 miliónom obyvateľom na ploche väčšej než 12 tisíc km2 v Paríži a jeho okolitých oblastiach, a ktorá sprevádzkuje
viac než 3 miliardy jázd ročne? Skupina RATP taktiež poskytuje mestskú a medzimestskú dopravnú expertízu pre
mestá, miestne orgány a operátorov v 14 krajinách na 4 kontinentoch.
... potreba znížiť prekážky vstupu na trh poskytovania profesijných služieb je obzvlášť akútna v Rakúsku,
Nemecku a Španielsku.
... znížiť rozsah verejného vlastníctva OECD odporúča v krajinách ako Lotyšsko a Čína, kde je štátna
intervencia obzvlášť rozšírená.
... v Luxembursku a Veľkej Británii OECD navrhuje zvýšiť ponuku sociálneho bývania z dôvodu jeho
zrejmého nedostatku.
... na výrobu jednej tony obohateného uránu, ktorý sa využíva v jadrových reaktoroch s ľahkou vodou, je
potrebných 7 – 10 ton prírodného uránu?
... asi 90% objemu rádioaktívneho odpadu, ktorý sa vo svete každoročne vytvára, je nízkoaktívny rádioaktívny
odpad? Ten obsahuje len približne 1% celkovej rádioaktivity všetkého rádioaktívneho odpadu.
... asi 99% celkovej rádioaktivity z jadrového štiepenia sa sústreďuje vo vysoko rádioaktívnom odpade?
... 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



23. máj 2017, Berlín: Medzinárodná konferencia „Investovanie do klímy, investovanie do rastu“



30. máj – 2. jún 2017: Výročné zasadnutie ministrov dopravy ITF v Lipsku za účasti ministra
dopravy SR A. Erseka



5. jún 2017, Bratislava: účasť predsedníčky DAC Ch. P. Gornitzkej na Bratislavskej konferencii
k reforme bezpečnostného sektora



6. – 8. jún 2017, Paríž: Fórum OECD a Ministerské zasadnutie Rady OECD za účasti podpredsedu
vlády SR P. Pellegriniho a ministra financií SR P. Kažimíra



13. jún 2017, Berlín: Politické fórum na vysokej úrovni k revízii OECD stratégie pre zamestnanosť
za účasti štátneho tajomníka MPSVaR SR B. Ondruša



20. jún 2017, Paríž: zverejnenie publikácie „Indikátory zeleného rastu OECD 2017“



21. jún 2017, Bratislava: zverejnenie Ekonomického prehľadu SR za účasti GT OECD A. Gurríu



29. jún 2017, Paríž: Ministerská konferencia IEA k energetickej efektívnosti



3. – 4. júl 2017, Paríž: zasadnutie Iniciatívy OECD pre správne hospodárenie s vodou



9. – 13. október 2017, Bratislava: vykonanie hĺbkového prehľadu energetického sektora SR
previerkovým tímom IEA



18. – 20. októbra 2017, Bratislava: regionálne stretnutie BEPS



18. – 20. október 2017, Bratislava: tretí medzinárodný workshop NEA k odškodňovaniu v dôsledku
jadrových havárií



7. – 8. november 2017, Paríž: zasadnutie Riadiacej rady IEA na úrovni ministrov
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