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dovoľte nám podeliť sa s Vami o informáciu o aktivitách Stálej misie SR pri
OECD v jesennom období 2019. Pravdupovediac, naše predsedníctvo doznievalo
v kuloároch ešte aj počas jesene a mohli sme nadviazať na jeho výsledky aj
konkrétnymi aktivitami: hneď v septembri sa konalo, druhé v poradí, OECD
Blockchain Policy Forum, na ktorom bolo Slovensko zastúpené predstaviteľmi
privátneho i verejného sektora. V septembri sme začali detailnejšie pripravovať,
v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, aktivity zamerané na koncept Smart
Cities. Téma digitalizácie žije aj pokračovaním horizontálneho projektu OECD Going
Digital a chceme byť jeho súčasťou.
Okrem aktivít, ktoré nesú dedičstvo témy nášho predsedníctva, toto obdobie
prinieslo dve nové iniciatívy stálej misie – podpis Memoranda o porozumení medzi
OECD a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre o možnostiach stáží
a praxe v OECD, nasledujúc pozitívnu skúsenosť spolupráce Ekonomickej univerzity
v Bratislave a OECD pri poskytovaní stáží pre doktorandov. Zároveň sa nám
podarilo spustiť iniciatívu Priateľov Ukrajiny v OECD, s ambíciou udržať dynamiku
vzťahov a zaangažovanosti OECD a jej členských krajín v reformnom úsilí novej
vlády Ukrajiny.
OECD začiatkom jesene ukončila práce na štúdii boja proti korupcii pri
využívaní fondov EÚ, ktorú prišiel na Slovensko prezentovať zástupca generálneho
tajomníka OECD Jeffrey Schlagenhauf. Okrem toho bilaterálne rokoval
s podpredsedom vlády SR Richardom Rašim a prijal ho i štátny tajomník MZVEZ SR
Lukáš Parízek. Jeho návšteva bola súčasťou širšej spolupráce SR a OECD pri
posilňovaní integrity verejného sektora a boji proti korupcii.
Okrem smutnej správy o spomaľovaní globálnej a takisto i slovenskej
ekonomiky, máme dobrú správu – predsedom Výboru OECD pre environmentálnu
politiku sa stal historicky po prvýkrát Slovák – generálny riaditeľ Ministerstva
životného prostredia SR Milan Chrenko. Do tejto funkcie by mal nastúpiť v januári
2020. Získanie tohto postu je vyjadrením aktívnej participácie SR v oblasti životného
prostredia na pôde OECD. Prinášame Vám s ním v tomto čísle rozhovor.
Tohtoročným predsedníctvom sme vlastne spustili oslavu 20. výročia vstupu
SR do OECD. Bolo viac o dianí v Paríži, začíname pripravovať pripomenutie si tohto
výročia v SR. Želáme si, aby bolo „whole-of-government“ úsilím, ktoré vyvrcholí
konferenciou na jeseň budúceho roka. MZVEZ SR a Koordinačný výbor pre
spoluprácu SR a OECD už touto agendou žijú.
Vážení priatelia, naďalej sme aktívni a prítomní na facebooku:
https://www.facebook.com/SlovakiaOECDParis/, čo nám umožňuje v reálnom čase
približovať Vám
všetky aktuálne informácie. Sledujte nás . Pracujeme
v obmenenom zložení, v septembri nastúpili na stálu misiu Ivona a Michaela Gallové,
Kristína Gendová Ruzsíková a Jaroslava Ujháziová.
Dovoľte mi vyjadriť Vám, v mene celého kolektívu Stálej misie SR pri OECD,
vďaku za spoluprácu počas celého ostatného intenzívneho roka, toto je totiž posledné
vydanie OECD v skratke v tomto roku. Srdečne Vám prajem príjemný záver roku
2019 a teším sa aj naďalej na našu spoluprácu!
Ingrid Brocková
veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD

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

»» OECD PODPÍSALA S EURÓPSKOU KOMISIOU MEMORANDUM
O SPOLUPRÁCII PRI PRÍPRAVE ŠTRUKTURÁLNYCH REFORIEM ««

OECD 16. októbra 2019 slávnostne podpísala s Európskou komisiou (EK) Memorandum o spolupráci
pri príprave štrukturálnych reforiem. Cieľom memoranda je zefektívniť už existujúcu spoluprácu
OECD s EK pri príprave štrukturálnych reforiem v krajinách
EÚ v rámci programu EK na podporu štrukturálnych
reforiem (SRSP). OECD vystupuje ako poskytovateľ služieb,
ktorý v prípade schválenia zo strany EK pripraví v spolupráci
s krajinou návrh štrukturálnej reformy, pričom náklady na
prípravu sú financované z rozpočtu EK prostredníctvom
SRSP. Jednotlivé rezorty na Slovensku môžu osloviť OECD
už pri príprave projektu, ktorý majú záujem predložiť cez
SRSP. OECD doteraz spolupracovala s 18 krajinami EÚ
(vrátane SR) pri príprave rôznych reforiem, ktoré boli
financované z rozpočtu EÚ.
Foto: Gabriela Ramos (vedúca služobného úradu OECD) a Maarten Verwey (generálny riaditeľ SRSS, EK) podpisujú memorandum.
Zdroj: SM SR pri OECD

»» PREDSTAVUJEME INICIATÍVU „DOM REFORIEM“ ««

Ekonomický direktoriát OECD spustil iniciatívu „Dom
reforiem“, ktorej cieľom je podporiť prípravu
a implementáciu štrukturálnych reforiem v jednotlivých
krajinách a zároveň zlepšiť vnútornú koordináciu medzi
jednotlivými direktoriátmi OECD pri príprave reforiem.
V prípade
záujmu
krajiny o prípravu
reformy
Ekonomický direktoriát zabezpečí, aby sa na príprave
reformy podieľali všetky relevantné direktoriáty OECD,
vďaka čomu krajina dostane komplexný návrh reformy,
v ktorom budú zohľadnené pohľady z rôznych
direktoriátov. Aby sa vláda prihlásila k danej reforme,
OECD navrhuje, aby krajina za prípravu reformy platila.
Ekonomický direktoriát nemá v úmysle nahradiť danou
iniciatívou Ekonomické prehľady, skôr ich má dopĺňať.
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»» ZO ŽIVOTA OECD ««

Výjazdové zasadnutie stálych predstaviteľov členských krajín OECD

Foto: Primátor Lyonu s generálnym tajomníkom
OECD Angelom Gurríom.
Zdroj: SM SR pri OECD

Foto: Výjazdové zasadnutie stálych predstaviteľov
členských krajín OECD.
Zdroj: SM SR pri OECD

Výjazdové zasadnutie stálych predstaviteľov členských krajín OECD sa konalo
3.-5. októbra 2019 v Lyone. Na úvodné príhovory deana a generálneho tajomníka OECD
nadviazali prezentácie:
1) hlavnej ekonómky OECD Laurance Boone o ekonomickom výhľade vývoja krajín OECD,
hlbšom pohľade na prepojenie ekonomického rastu a vybraných sektorových politík –
klimatické zmeny, obchodná agenda;
2) Kena Asha, riaditeľa Direktoriátu OECD pre obchod a poľnohospodárstvo, o obchodnej
agende a angažovanosti OECD, vplyve obchodnej vojny na ekonomický rast, spolupráci
OECD a Svetovej obchodnej organizácie (WTO), globálnych hodnotových reťazcoch (GVCs)
a metodológii TiVA (meranie obchodu prostredníctvom pridanej hodnoty);
3) Grace Perezovej-Navarovej, zástupkyne riaditeľa Centra OECD pre daňovú politiku
a administratívu o zdaňovaní digitálnej ekonomiky, Inkluzívnom rámci rozkladu základu
dane a presunu ziskov (BEPS), príprave globálneho riešenia zdaňovania digitálnej ekonomiky
do konca roku 2020 a návrhom cestovnej mapy.
Veľvyslanci venovali čas i diskusii o budúcnosti OECD, ktorá prebiehala v troch menších
pracovných skupinách. Veľvyslankyňa SR vystúpila ako Lead Speaker v druhej skupine, ktorá sa
venovala OECD, ako organizácii stanovovania štandardov. Ingrid Brocková akcentovala tieto
hlavné aspekty, resp. komparatívne výhody OECD: 1) členstvo OECD – like-minded krajiny
zdieľajúce rovnaké hodnoty, 2) multidisciplinárny charakter práce OECD a široká technická
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expertíza, 3) kombinácia prístupu zhora-nadol a zdola-nahor, práca založená na faktoch a evidencii,
4) inovatívne mechanizmy práce a inovatívne nástroje (napríklad nové prístupy k ekonomickému
mysleniu; peer reviews, peer pressure a i.), 5) prepojenie s prácou G20 a G7 (analytické
poradenstvo).
Okrem pracovného programu sa stáli predstavitelia členských krajín OECD stretli s viacerými
regionálnymi a lokálnymi predstaviteľmi mesta Lyon.

___________________________________________________________
Priatelia Eurázie

Česká republika hostila 1. októbra 2019
zasadnutie Skupiny priateľov Eurázie.
Prediskutovaný bol stav spolupráce
s OECD
v rámci
Regionálneho
programu Eurázia (štáty východnej
Európy, južného Kaukazu a Strednej
Ázie) v oblastiach, ako sú: zlepšenie
prepojení
v regióne,
zvýšenie
konkurencieschopnosti, podpora malých
a stredných podnikov (MSP), reforma
riadenia
štátnych
podnikov
a decentralizácia. Slovensko, ktoré je
považované za jedného z hlavných
podporovateľov spolupráce OECD
s regiónom Eurázie,

Foto: Zasadnutie Priateľov Eurázie
Zdroj: SM SR pri OECD

aktívne participuje na projekte zameranom na decentralizáciu verejnej správy Ukrajiny a na
projekte v Moldavsku, ktorého cieľom je podpora MSP. V Bratislave sa 23.-26. septembra 2019
uskutočnila študijná cesta šiestich predstaviteľov Moldavska, ktorí sa na Slovensku,
v Bratislave, Trnave a Nitre stretli so zástupcami MH SR, SARIO, Eximbanky a podnikateľského
sektora.
OECD Týždeň Eurázie, vrcholné podujatie na ministerskej úrovni organizované s krajinami tohto
regiónu, sa uskutoční 17.-19. marca 2020 v Tbilisi (Gruzínsko). Témou podujatia bude:
„Ekonomiky v pohybe – od stratégie k činnosti“. Plenárne zasadnutie (High Level Political Panel)
sa uskutoční 19. marca 2020 a s kľúčovými prejavmi v ňom vystúpia generálny tajomník OECD
Angel Gurría a predseda vlády Gruzínska. Vzhľadom na angažovanosť SR v tomto
regionálnom programe OECD je tradíciou zastúpenie na úrovni štátneho tajomníka, v minulosti
MZVaEZ SR alebo MF SR, aj v závislosti od sektorových tém dominujúcich agende Týždňa
Eurázie.

__________________________________________________________
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Priatelia Ukrajiny

Pri príležitosti návštevy prvého námestníka ministra hospodárstva Ukrajiny Pavla Kukhtu v OECD
sa 17. októbra 2019 uskutočnilo historicky prvé stretnutie „Priateľov Ukrajiny v OECD“.
Vytvorenie skupiny priateľov Ukrajiny a samotné stretnutie iniciovala SR. Ukrajinský predstaviteľ
viedol delegáciu na zasadnutí Pracovnej skupiny OECD pre štátne vlastníctvo a privatizáciu.
Stretnutia sa zúčastnilo 15 delegácií členských krajín OECD. Jeho cieľom bolo priblížiť priority
novej vlády a víziu rozvoja Ukrajiny.
Veľvyslankyňa Ingrid Brocková v úvode stretnutia
v krátkosti
informovala
o genéze
vzťahov
a spolupráci
OECD
s Ukrajinou.
OECD
v spolupráci s vládou Ukrajiny podporuje úsilie
krajiny o transformáciu ekonomiky a hlbšiu
integráciu
do
medzinárodných
trhov
a inštitúcií. Spolupráca OECD s Ukrajinou sa od
roku 2014 značne zintenzívnila na základe
Memoranda o porozumení medzi OECD
a vládou Ukrajiny, rozpracovaného do Akčného
plánu. Memorandum bolo v roku 2018 obnovené
a predĺžené do roku 2020.
Prvý námestník
ministra hospodárstva Ukrajiny zdôraznil, že
krajina má dlhodobý záujem o spoluprácu s OECD
a posilnenie vzťahov s cieľom prijímať štandardy
a osvedčené postupy

Foto: Historicky prvé stretnutie Priateľov Ukrajiny v OECD.
Zdroj: SM SR pri OECD

OECD. Členské krajiny OECD informoval o príprave aktualizácie Akčného plánu spolupráce OECDUkrajina, ktorý sa v súčasnosti sústreďuje na tri hlavné oblasti: 1) protikorupčné opatrenia, 2) vláda
práva a riadenie a 3) investície a podnikateľské prostredie. Potvrdil záujem ukrajinskej vlády
pokračovať v otázke privatizácie, posilniť konkurencieschopnosť, politiku MSP a BEPS (boj proti
narúšaniu základu dane a presunu ziskov). Ukrajina sa pritom chce v budúcnosti sústreďovať na
oblasti, ktoré sú vzájomne prospešné ako pre Ukrajinu, tak aj pre OECD. Ukrajina má v určitých
oblastiach pokrokovejší systém ako niektoré členské krajiny OECD (napríklad elektronický systém
pre verejné obstarávanie). V iných oblastiach Ukrajina potrebuje pomoc: pracovný trh
(nezamestnanosť ľudí s nízkym vzdelaním a nedostatkom zručností), verejná správa, systém súdnictva
(parlament pripravuje zákon o reforme súdnictva). Vo vzťahu k verejnej správe uviedol, že táto oblasť
neostáva nepovšimnutá, cieľom je modernizovať ako centrálnu vládu, tak aj regionálne a miestne
inštitúcie.

___________________________________________________________
Vystúpenie viceprezidentky Peru v Rade OECD
Peru, ašpirantská krajina pre vstup do OECD, prostredníctvom viceprezidentky Mercedes
Aráozovej Fernandezovej prezentovala v Rade OECD 19. septembra 2019 svoj akčný plán.
Pridruženie Peru k OECD existuje už od roku 1998, odkedy sa začalo zúčastňovať Investičného
5

Foto: Viceprezidentka Peru na zasadnutí Rady
OECD v Paríži.
Zdroj: SM SR pri OECD

výboru. V roku 2008 sa Peru pridalo k Deklarácii
o medzinárodnom
investovaní
a nadnárodných
spoločnostiach a v roku 2009 sa stalo členom
Rozvojového centra OECD (DEV). Peru vyjadrilo
formálny záujem stať sa členom OECD v roku 2012.
V decembri 2014 bolo podpísané memorandum
o porozumení, ktorým bol prijatý národný program
s cieľom podpory reformnej agendy v oblastiach
udržateľného ekonomického rozvoja (sociálna
inklúzia,
posilnenie
hospodárskej
súťaže,
diverzifikácia národnej ekonomiky, posilnenie
efektívnosti verejných inštitúcií a dosiahnutie lepších
výsledkov v oblasti životného prostredia). Národný
program bol úspešne ukončený v roku 2017. Peru
prijalo 44 z celkového počtu približne 245 právnych
nástrojov a zúčastňuje sa práce a aktivít 16 orgánov
OECD.

___________________________________________________________
Vystúpenie ministra hospodárstva Bulharska v Rade OECD

Bulharsko, ktoré sa taktiež usiluje o vstup do
OECD, prezentovalo na Rade OECD
20. septembra 2019 svoj akčný plán.
Predmetný dokument veľvyslancom a stálym
predstaviteľom členských krajín OECD
predstavil minister hospodárstva Bulharska
Emil Karanikolov. Odkedy Bulharsko v roku
2007 vstúpilo do Európskej únie vykonalo
reformy vo všetkých sférach sociálnoekonomického života. Ihneď po vstupe do EÚ
Sofia predložila formálnu žiadosť aj o členstvo
v OECD a v roku 2012 svoju žiadosť opätovne
potvrdila. Bulharsko sa v súčasnosti zúčastňuje
práce a aktivít v 11 orgánoch OECD a pristúpilo
k 18 právnym nástrojom.

Foto: Bulharský minister hospodárstva v Rade
OECD.
Zdroj: SM SR pri OECD
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»» SLOVENSKO A OECD ««

Návšteva zástupcu generálneho tajomníka OECD Jeffreyho Schlagenhaufa v SR

Foto: Podpredseda vlády SR pre investície
a informatizáciu Richard Raši so zástupcom
generálneho tajomníka OECD Jeffreym
Schlagenhaufom.
Zdroj: SM SR pri OECD

Zástupca generálneho tajomníka OECD Jeffrey
Schlagenhauf sa počas svojej návštevy SR 8. októbra 2019
stretol s podpredsedom vlády SR pre investície
a informatizáciu Richardom Rašim. Rokovali spolu na
témy:
 Stratégia SR pri riadení rizík v boji proti
korupcii pri čerpaní fondov EÚ – OECD ocenila
prístup Slovenska k boju proti korupcii pri čerpaní
eurofondov. Dôkazom je kľúčový projekt „Stratégie
SR pre riadenie rizík spojených s podvodmi
a korupciou v eurofondoch“, ktorý je výsledkom
viac ako rok trvajúcej intenzívnej medzinárodnej
spolupráce s OECD. Spolupráca na projekte sa
začala
v máji
2018
podpisom
Deklarácie
o spolupráci v boji proti korupcii a podvodom. Táto
aktivita je jedným z bodov Akčného plánu na
posilnenie transparentnosti a zjednodušenie

čerpania eurofondov. Expertný tím OECD uskutočnil od leta 2018 päť misií a jeden expertný
workshop. Zástupca generálneho tajomníka OECD Jeffrey Schlagenhauf ocenil prístup SR, ktorý
je v súlade s požiadavkami EÚ. Hlavným výstupom projektu medzinárodnej spolupráce je
národná stratégia spojená s akčným plánom na ďalšie vylepšenie procesov riadenia rizík
spojených s podvodmi pri čerpaní eurofondov.


Agenda 2030 Organizácie Spojených národov – Podpredseda vlády Raši poďakoval za
pomoc OECD pri formulovaní národnej stratégie SR pre implementáciu udržateľných
rozvojových cieľov (SDGs), konkrétne
v oblasti strategického prognózovania
(foresightu). SR je jednou z tých krajín, ktoré SDGs poňali ako základný rámec pre
prípravu plánu rozvoja krajiny (inšpirácia pre ďalšie krajiny). Podpredseda vlády Raši
informoval zástupcu generálneho tajomníka OECD o ďalších realizovaných krokoch
smerujúcich k príprave vízie krajiny do roku 2030. OECD je pripravená v tomto procese
byť SR nápomocná.
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Počas svojej návštevy Bratislavy sa Jeffrey Schlagenhauf
stretol aj so štátnym tajomníkom MZVaEZ SR Lukášom
Parízkom. Predmetom ich stretnutia bola spolupráca
v oblasti rozvojovej agendy a rámec celkovej spolupráce
SR a OECD. Jeffrey Schlagenhauf ocenil ekonomický
progres SR od vstupu do OECD, ako aj úsilie, ktoré vyvíja
v boji proti korupcii a v posilňovaní integrity štátnej správy.
Partneri v diskusii nadviazali na úspech historicky prvého
predsedníctva SR v Rade OECD na ministerskej úrovni
v máji 2019. Štátny tajomník Lukáš Parízek sa poďakoval
za vôbec prvé partnerské hodnotenie systému rozvojovej
spolupráce SR realizované v roku 2018, ktoré Slovensko
využilo na prípravu Strednodobej stratégie rozvojovej
spolupráce na roky 2019-2023. Zástupca generálneho
tajomníka OECD vyzdvihol aktívny prístup Slovenska pri
využívaní OECD pri riešení projektov na zlepšenie politík
v hospodársko-sociálnej, environmentálnej a digitálnej
agende, ako aj za angažovanosť v regionálnom programe
OECD zameranom na región Eurázie. Partneri sa zhodli aj
na potrebe lepšej koordinácie aktivít medzinárodných
organizácií s dôrazom na ich silné stránky a expertízu.
Dotkli sa aj možnosti posilnenia spolupráce medzi OECD
a OSN formou rezolúcie. Štátny tajomník zdôraznil záujem
SR reflektovať výsledky predsedníctva OECD v oblasti
digitalizácie aj v rámci druhej dimenzie OBSE.

Foto: Zástupca generálneho tajomníka
OECD Jeffrey Schlagenhauf so štátnym
tajomníkom MZVaEZ SR Lukášom
Parízkom.
Zdroj: SM SR pri OECD

___________________________________________________________
Pravidelný obed žien veľvyslankýň pri OECD

Pracovný obed, ktorý na rotačnom princípe hostia
veľvyslankyne pri OECD, sa tentoraz 24. septembra
2019 konal na pozvanie veľvyslankyne SR.
Veľvyslankyne na ňom pracovne i priateľsky
prediskutovali aktuálne záležitosti agendy OECD.
Čestnou hostkou bola Lucy Elliottová, riaditeľka
sekretariátu Rady a Výkonného výboru OECD.
Veľvyslankyne s ňou prediskutovali plánované
aktivity na jeseň 2019, fungovanie Rady OECD,
začatie procesu výberu nového generálneho
tajomníka, prípravu výjazdového rokovania Rady
OECD a pravidelných výročných konzultácií
členských krajín s generálnym tajomníkom.
Foto: Veľvyslankyne na spoločnom obede podávanom SR.
Zdroj: SM SR pri OECD

___________________________________________________________
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Obed veľvyslancov malých krajín

Pracovný obed, ktorý sa konal 15. Októbra 2019, podávalo
Slovensko. Čestným hosťom obeda bol zástupca generálneho
tajomníka OECD Ludger Schuknecht. Predmetom
rozhovoru bola návšteva zástupcu generálneho tajomníka
v Brazílii, portfólio zástupcu Schuknechta (daňová oblasť –
zdaňovanie digitálnej ekonomiky, projekt BEPS), agenda
vzdelávania (očakávané výsledky PISA, stratégia zručností,
národné stratégie jednotlivých krajín), štatistická agenda
OECD, angažovanie OECD v Skupine G20. Zástupca
generálneho tajomníka Schuknecht pôsobil ako šerpa Nemecka
v G20. Angažovanosť OECD v G20 patrí k jej kľúčovým
aktivitám. Krajiny diskutovali aj o postavení zástupcov
generálneho tajomníka OECD, ich angažovanosti, priestoru,
ktorý sa im dostáva, ich viditeľnosti, procese výberu a dĺžke
funkcie. V súčasnosti sú všetky štyri pozície zástupcov
obsadené v zložení: Nemecko, USA, Japonsko a Dánsko.
Foto: Obed veľvyslancov malých krajín podávaný SR.
Zdroj: SM SR pri OECD

___________________________________________________________
Memorandum o porozumení medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a OECD

Foto: Zástupca generálneho tajomníka OECD Ulrik
Knudsen (zľava) a prorektor SPU v Nitre pre
strategický rozvoj Drahoslav Lančarič práve
podpísali memorandum.
Zdroj: SM SR pri OECD

Začiatkom októbra bol úspešne zavŕšený proces
prípravy
Memoranda
o porozumení
medzi
Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre
(SPU v Nitre) a OECD. Memorandum 2. októbra
2019 v sídle OECD v Paríži podpísali zástupca
generálneho tajomníka OECD Ulrik Knudsen
a Drahoslav Lančarič, prorektor SPU v Nitre pre
strategický rozvoj. Memorandum vytvára strategický
rámec pre krátkodobé stáže študentov inžinierskeho
a doktorandského
štúdia
na
odborných
direktoriátoch OECD a zakladá možnosti spolupráce
predovšetkým s Direktoriátom OECD pre obchod
a poľnohospodárstvo (TAD). SPU v Nitre je po
Ekonomickej
univerzite
v Bratislave
druhou
slovenskou univerzitou disponujúcou takýmto
nástrojom spolupráce s OECD.
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Prorektor Lančarič v OECD okrem toho absolvoval
sériu stretnutí s expertmi, s ktorými prediskutoval
možnosti spolupráce univerzity s OECD
v budúcnosti. Zástupca agrodirektoriátu Jonathan
Brooks ocenil jasné zacielenie spolupráce na
špecifické témy agrosektora, v ktorých má
univerzita expertízu a ktoré sú relevantné aj
z pohľadu problematík riešených v OECD.
Prorektor Lančarič rokoval aj s Ekonomickým
direktoriátom OECD, a to na tému diverzifikácie
ekonomiky SR, pričom zástupcovia OECD mu
predstavili aj závery a odporúčania z posledného
Ekonomického hodnotenia SR z jari 2019.
Foto: (Zľava) Tímy OECD, SPU v Nitre a SM SR pri
OECD po slávnostnom podpise memoranda.
Zdroj: SM SR pri OECD

Foto: Stážista SPU v Nitre Ľubomír Harenčár (zľava) a Csaba
Gáspár z Direktoriátu pre obchod a poľnohospodárstvo (TAD).
Zdroj: SM SR pri OECD

Prvým stážistom SPU v Nitre v OECD sa stal
Ľubomír Harenčár z Fakulty agrobiológie a
potravinových zdrojov. Na agrodirektoriát OECD
nastúpil
koncom
októbra
av
tíme
poľnohospodárskych kódov a schém sa venuje
hlavne príprave Plenárneho zasadnutia Schémy
OECD pre harmonizáciu medzinárodných noriem
pre ovocie a zeleninu. Participuje však aj na ďalších
prebiehajúcich projektoch direktoriátu, napríklad
v oblasti potravinovej bezpečnosti.

___________________________________________________________
Návšteva Nadácie Zastavme korupciu v OECD

Zástupkyne Nadácie Zastavme korupciu Marianna
Leontiev a Klára Bernátová absolvovali 11. júna 2019
rokovanie s predstaviteľmi oddelenia integrity verejného
riadenia Direktoriátu verejného riadenia. OECD robí
pravidelné hodnotenia integrity verejného sektora
jednotlivých krajín a venuje sa boju proti korupcii, pričom
téma majetkových priznaní verejných činiteľov predstavuje
významný nástroj.
Foto: Marianna Leontiev (vľavo) a Klára Bernátová.
Zdroj: SM SR pri OECD
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Cieľom rokovaní bolo získať najlepšie praktiky z rôznych členských aj nečlenských krajín OECD. Podľa
zástupkyne Nadácie: „Majetkové priznania slovenských politikov a funkcionárov dlhodobo nespĺňajú svoj
účel. Ťažko sa z nich dá odkontrolovať, či získané domy, byty a firmy súhlasia s príjmom politika, lebo
zverejnené údaje sú príliš všeobecné a bez súm. Navyše, aj ich kontrola nie je nezávislá. Z Nadácie sme sa
boli pozrieť, ako majetky verejných funkcionárov preverujú v krajinách OECD a vo Francúzsku, kde pre
tento účel zriadili špeciálny úrad, nezávislý a prísny. Ten spolupracuje dokonca s miestnymi daniarmi, aby
majetky politikov nielen správne ocenil, ale aj odkontroloval.“

SEKTOROVÉ POLITIKY

»» EKONOMIKA ««

Priebežný hospodársky výhľad OECD – spomaľovanie rastu svetovej ekonomiky pokračuje
Podľa v septembri zverejneného priebežného hospodárskeho výhľadu OECD pre hlavné svetové
ekonomiky globálny rast by sa mal spomaliť z 3,6% v roku 2018 na 2,9% v tomto roku a 3,0% v roku
2020, čo je najnižší ročný rast od finančnej krízy. Ochladenie sa očakáva takmer vo všetkých
ekonomikách. OECD znižuje výhľad rastu oproti jarnej prognóze v oboch rokoch pre takmer všetky hlavné
ekonomiky. Riziká výhľadu sú naklonené smerom nadol: eskalácia napätia v obchode, politická neistota,
geopolitické napätie, výsledok brexitu, spomaľovanie Číny, vývoj cien ropy. V prípade ich naplnenia by sa
rast mohol ešte viac spomaliť a slabý rast by mohol trvať dlhé obdobie.

Zdroj: OECD Interim Economic Outlook
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Globálny obchod sa znižuje, pokračujúci rast napätia negatívne ovplyvňuje dôveru a investície, zvyšuje
politickú neistotu a vplýva na situáciu na finančnom trhu. Zavádzanie opatrení v oblasti obchodu medzi
USA a Čínou by mohli znížiť globálny rast ekonomiky o 0,3-0,4 p.b. v roku 2020. Vývoj v globálnom
obchode výrazne zasiahol sektor priemyslu, najmä v rozvinutých ekonomikách, kde sa priemyselná výroba
znížila v prvom polroku 2019. Rast investícií v krajinách G20 sa spomalil.
Rast čínskej ekonomiky by sa mal postupne spomaľovať, zvyšuje sa však riziko výraznejšieho spomalenia
a slabého dopytu po dovoze. Výrazná neistota naďalej prevláda pri brexite. V prípade brexitu bez dohody
by sa UK dostala v roku 2020 pravdepodobne do recesie a znížil by sa rast aj v Európe.
Finančný trh zostáva zraniteľný vďaka slabému rastu, vysokému dlhu a zhoršujúcej sa kvalite úverov.
Eskalácia napätia medzi USA a Čínou a geopolitické napätie zvýšili volatilitu finančného trhu a záujem
investorov o bezpečné aktíva. Výnosy 10-ročných vládnych dlhopisov USA, eurozóny a UK sa znížili o
30-60 bázických bodov od mája. Odhaduje sa, že v súčasnosti tretina vládnych a firemných dlhopisov,
v rekordnom objeme 17 bil. USD, má negatívne výnosy. V prípade zhoršenia situácie je rizikom vysoký
podiel firemných dlhopisov s ratingom len mierne nad neinvestičným pásmom.
Monetárna politika by mala zostať uvoľnená v rozvinutých ekonomikách. Jej pozitívny vplyv musia
podporiť vlády, najmä v eurozóne, prijímaním štrukturálnych reforiem a vhodnou fiškálnou politikou.
Vlády by mali viac využívať fiškálnu politiku na podporu rastu, nízke úrokové miery by mali využiť na
podporu investícií, najmä do infraštruktúry. Je potrebné, aby vlády zvýšili tempo prijímania reforiem, ktoré
sa znížilo oproti vrcholu po kríze.
Rast v eurozóne sa spomalí z 1,9% v roku 2018 na 1,1% v tomto roku a 1,0% v roku 2020. Rast miezd,
uvoľnená monetárna politika a mierne fiškálne uvoľnenie podporujú spotrebu domácností. Politická
neistota, slabý externý dopyt a nízka dôvera negatívne vplývajú na investície a export. Celosvetový pokles
priemyslu zasiahol najmä Nemecko a Taliansko. Odhad rastu Francúzska zostáva nezmenený na rok 2019
a len mierne znížený o 0,1p.b. v roku 2020.
______________________________________________________________________________________
Reformy v oblasti daní v krajinách OECD – správa za rok 2019
OECD vydala výročnú publikáciu Tax Policy Reforms 2019, v ktorej analyzuje vývoj daňových
systémov a porovnáva daňové reformy v krajinách OECD, Argentíne, Južnej Afrike a Indonézii za
ostatné obdobie.
V roku 2019 menej krajín v porovnaní s rokom 2018 predložilo komplexné daňové reformy.
Významnejšie daňové reformy boli predstavené v Holandsku, Litve, Austrálii, Taliansku a Poľsku.
Aktuálne a budúce výzvy (spomalenie rastu, klimatické zmeny, príjmové nerovnosti) si budú vyžadovať
hlbšie daňové a iný štrukturálne reformy v budúcnosti.
Medzi hlavné trendy vo vývoji daňových systémov v roku 2019 patrí:
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V oblasti dane z príjmu fyzických osôb (PIT) pokračujú krajiny so znižovaním dane z práce.
Väčšina krajín, ktoré zaviedli reformu v oblasti PIT, znížili sadzby alebo zúžili daňový základ pre
PIT;
Sociálne odvody zostávajú vysoké vo viacerých krajinách (vrátane SR), reformy v tejto oblasti boli
len minimálne v sledovanom období;
Pokračovalo znižovanie sadzieb dane z príjmu právnických osôb (CIT), najmä v krajinách, ktoré
majú vyššie sadzby CIT, čím jednotlivé národné sadzby CIT konvergujú;
Pokračuje implementácia opatrení BEPS, hlavná nedoriešená oblasť je nájdenie globálneho riešenia
zdaňovania digitálnej ekonomiky, niektoré krajiny už zaviedli národné digitálne dane;
Stabilizácia základnej sadzby DPH, ktorá je však vo viacerých krajinách vysoká. Krajiny zavádzajú
vo väčšej miere znížené sadzby DPH, ktoré však často nespĺňajú svoj účel;
Naďalej sa zvyšujú spotrebné dane, najmä na tabak a sladené nápoje;
Spomalilo sa tempo zavádzania environmentálnych daní;
V roku 2019 len niekoľko krajín urobilo úpravy v oblasti daní z nehnuteľností;

Medzi hlavné trendy v úrovni daňových príjmov patrí:







Daňové príjmy k HDP sa výrazne líšia medzi krajinami, najnižšie príjmy má Indonézia 11,6%
HDP, najvyššie Francúzsko 46,2% HDP. Priemer OECD je 34,2% HDP, SR má daňové príjmy na
úrovni 33% HDP (PL 34%, CZ 35% a HU 37%);
Medzi rokmi 2016 a 2017 sa zvýšili daňové príjmy k HDP v 19 z 35 sledovaných krajín, najviac
v USA a Izraeli (SR mierny nárast pod 1%). Najväčší pokles bol na Islande a v Maďarsku;
V období rokov 2007-2017 sa zvýšili daňové príjmy k HDP v 23 krajinách, SR patrí medzi krajiny
s najvyšším rastom (o viac ako 3 p.b.);
Priemer OECD daňových príjmov k HDP dosiahol v roku 2017 nový rekord 34,2%;
Daňový mix v krajinách sa výrazne líši, SR patrí do skupiny krajín (SR, CZ, PL, DE, AT, FR, ES,
NL, SI), v ktorých hlavným daňovým zdrojom sú sociálne odvody;
Priemerný daňový mix v OECD v roku 2016 predstavoval: 27,3% sociálne odvody; 23,8% daň
z príjmu fyzických osôb; 20,2% DPH; 12,5% spotrebné dane; 9% daň z príjmu právnických osôb;
5,7% daň z nehnuteľnosti, 1,5% ostatné dane;

______________________________________________________________________________________
Zdaňovanie digitálnej ekonomiky – OECD predložila návrh riešenia
V rámci pokračujúcich rokovaní na pôde OECD, ako nastaviť globálne pravidlá zdaňovania digitálnej
ekonomiky, OECD predložila svoj návrh. Návrh OECD vychádza z pôvodných troch návrhov
(návrh USA, Veľkej Británie a Indie) a je rozdelený do dvoch pilierov. V rámci piliera I je
potrebné zadefinovať možnosť zdaňovať firmy aj bez ich fyzickej prítomnosti v krajine
a rozdelenie daňových práv medzi krajiny. Pilier II navrhuje opatrenia v zostávajúcich oblastiach
projektu BEPS.
OECD vyzýva na nájdenie globálnej politickej dohody o zdaňovaní digitálnej ekonomiky do
polovice roka 2020, ideálne na základe návrhu OECD. Súčasná situácia si vyžaduje zastabilizovať
medzinárodné daňové pravidlá, inak hrozí riziko fragmentácie a ďalšieho prijímania národných
riešení. Globálne riešenie musí byť udržateľné, odstrániť súčasné napätie v medzinárodnom
zdaňovaní, eliminovať dvojité zdanenie a zlepšiť daňovú istotu.
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Návrh OECD „zjednoteného prístupu“ v rámci piliera I
Zjednotený prístup bol pripravený na základe kľúčových princípov:
 jednoduchosť a administrovateľnosť;
 ponechať v platnosti súčasné pravidlá v oblastiach, kde fungujú, a zaviesť nové pravidlá, kde je to
potrebné;
 eliminovať dvojité zdanenie;
 zvýšiť daňovú istotu;
Hlavným prvkom zjednoteného prístupu je:
 návrh nového nexusu, na základe ktorého bude možné zdaňovať spoločnosti v krajine aj bez jej
fyzickej prítomnosti, v prípade, ak jej obrat presiahne určitú hodnotu;
 rozdelenie časti reziduálneho zisku nadnárodných spoločností medzi krajiny, v ktorých
poskytujú svoje služby. Reziduálny zisk bude definovaný, ako zisk nad určitou tradičnou mierou
ziskovosti;
Harmonogram ďalších prác
 20.-21. novembra 2019 – verejné konzultácie k návrhu;
 január 2020 – zasadanie krajín Inkluzívneho rámca BEPS – politická dohoda na kľúčových
parametroch spoločného návrhu;
 jún 2020 – zasadanie krajín Inkluzívneho rámca BEPS – politická dohoda na architektúre
spoločného návrhu;
 koniec roka 2020 – konsenzus na spoločnom návrhu;
 2021-2022 – implementácia konsenzu;
Pokrok v pilieri II
V rámci piliera II je potrebné určiť základ dane; rozsah, v akom budú pravidlá umožňovať zmiešanie
príjmov s nízkym a vysokým zdanením a stanovenie prahu, od ktorého sa budú aplikovať tieto pravidlá.
Zároveň je potrebné skoordinovať nové pravidlá so súčasnými medzinárodnými daňovými pravidlami, aby
sa zabránilo riziku dvojitého zdanenia, zabezpečil súlad s predpismi a zabránilo rastu nákladov na
spravovanie. Cieľom je dosiahnuť dohodu na hlavných prvkoch piliera II v januári 2020 na zasadaní
Inkluzívneho rámca BEPS a dosiahnuť politickú dohodu na architektúre piliera II v prvej polovici 2020.
______________________________________________________________________________________
OECD Blockchain Policy Fórum 2019

V dňoch 12. až 13. septembra 2019 sa na pôde OECD v Paríži uskutočnilo druhé rokovanie OECD
Blockchain Policy Forum 2019. Blockchain a ekosystém distribuovaných technológií (DLT) je rýchlo sa
vyvíjajúce prostredie, ktoré je stále v počiatočnom štádiu technologického rozvoja. Cieľom diskusií bolo
najmä preskúmať politické dôsledky a zvážiť holistickú reakciu, vrátane vhodného regulačného prostredia
na globálnej úrovni.
Na OECD Fóre sa stretli vedúcich predstavitelia verejného a súkromného sektora, odborníci v oblasti
blockchain, akademici a predstavitelia ostatných zúčastnených strán, aby:
 posúdili vývoj blockchainu za posledných 12 mesiacov a prediskutovali konkrétne výzvy spojené
s implementáciou a fungovaním blockchainu,
 diskutovali o vznikajúcich politických reakciách a zdieľali osvedčené postupy identifikované na
verejnosti po celom svete,
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preskúmali využitie blockchainu v konkrétnych oblastiach a zdôraznili prácu, ktorú v tomto ohľade
vykonáva OECD a ďalšie zainteresované strany;
Vo svojom úvodnom vystúpení generálny tajomník OECD
Angel Gurría potvrdil pripravenosť OECD v priebehu
prvého polroku 2020 predstaviť medzinárodné štandardy
pre zdaňovanie digitálnych firiem, pričom pripomenul, že
OECD bola touto úlohou poverená zoskupením G20.
Poznamenal, že blockchain je novou technológiou, ktorá
výrazne pretvára existujúce pravidlá a systémy. Mnoho
súčasných politík, ktoré boli predtým považované za
„technologicky neutrálne“, musia byť radikálne zmenené
a aktualizované.

Zdroj: Internet

Francúzsky minister financií a hospodárstva Bruno Le Maire sa vyjadril, že Európska únia by nemala
povoliť novú kryptomenu Facebooku (Libra), ktorá podľa neho predstavuje riziko pre spotrebiteľov,
finančnú stabilitu, ale aj suverenitu európskych štátov. Poznamenal, že Francúzsko zablokuje zavedenie
tejto digitálnej meny v Európe, nakoľko jej zavedenie by ohrozilo „menovú suverenitu“ vlád.
Caroline Malcolmová, vedúca OECD Blockchain Policy Center, ktoré je globálnym referenčným
bodom pre tvorcov politík v oblasti blockchainu a iných DLT technológií, poznamenala, že Centrum bolo
vytvorené na podporu vlád pri riešení výziev, ktoré kladie DLT a ich implementácia, ako aj na využitie
príležitostí, ktoré ponúka na dosiahnutie stanovených cieľov v jednotlivých oblastiach politík. Zriadenie
strediska v roku 2019 nadväzuje na viac ako päť rokov výskumu a analýz OECD, ktoré skúmajú túto novú
technológiu z pohľadu jednotlivých vlád.
Na Fóre aktívne vystúpil na tému správa a regulácie v decentralizovanom svete predstaviteľ slovenskej
spoločnosti DECENT Matej Michalko a v paneli o tom, ako novo rozvíjajúce sa technológie, najmä
blockchain a umelá inteligencia, menia existujúci svet vystúpil prof. Ivan Kotuliak zo Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave.
Viac na: http://www.oecd.org/finance/oecd-blockchain-policy-forum.htm.
Počas Blockchain Policy Fóra bola prezentovaná publikácia Technológia
blockchain ako digitálny aktivátor pre udržateľnú infraštruktúru.
Správa sa zameriava na to, ako možno použiť technológiu blockchain na
podporu udržateľných investícií do infraštruktúry, ktorá je v súlade
s cieľmi zmeny klímy. Zameriava sa na tri kľúčové body: 1)
financovanie iniciatív v oblasti infraštruktúry, 2) zviditeľnenie a
zosúladenie opatrení v oblasti klímy, 3) zabezpečenie informovanosti a
prístupu pre inštitúcie a spotrebiteľov
Viac na: https://www.oecd.org/finance/blockchain-technologies-as-asdigital-enabler-for-sustainable-infrastructure.htm.
Zdroj: OECD

______________________________________________________________________________________
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OECD týždeň ocele
a Globálne fórum o nadbytočných výrobných kapacitách v odvetví ocele
Posledný septembrový týždeň sa na pôde OECD
uskutočnil OECD týždeň ocele. V dňoch 26. a 27.
septembra 2019 prebiehalo rokovanie Výboru OECD
pre oceľ a 30. septembra 2019 sa uskutočnilo
rokovanie Globálneho fóra pre riešenie nadbytočných
oceliarskych výrobných kapacít.
Rokovanie Výboru OECD pre oceľ:
Globálny trh s oceľou – súčasný stav a krátkodobý
výhľad: Bola poskytnutá informácia, že trh s oceľou
bol v prvej polovici roku 2019 naďalej neistý. V niektorých regiónoch bol zaznamenaný mierny rast
výroby ocele a ceny ocele zostali po väčšinu obdobia stabilné. Medzi hlavné negatíva patria oslabenie
svetového hospodárstva, neistota v obchode spojená s existujúcimi reštrikciami, absentujúce oživenie
investícií do nových kapacít a pretrvávanie nadmerných kapacít.










Ekonomická situácia: Prognóza OECD z mája 2019 poukazuje na svetovú mieru rastu HDP 3,2%
v roku 2019 a 3,4% v roku 2020, ale výrobná aktivita klesá. Medzi riziká spomalenia rastu HDP patrí
možné zvýšenie obchodných reštrikcií a finančných zraniteľností.
Dopyt po oceli: Globálny rast spotreby ocele sa v roku 2018 zvýšil na 4,9%. Najväčšie zvýšenie bolo
v Číne (ktorá zaznamenala mieru rastu 7,9%), Afrike (5,6%) a EÚ (4,3%).
Vývoz ocele: Celosvetový vývoz ocele naďalej klesal vo väčšine regiónov počas prvých troch
mesiacov roku 2019. Najväčší pokles vývozu (medziročne) bol zaznamenaný v USA (-25,7%),
Japonsku (-20,0%) a Iráne (-15,7) %). Exportná aktivita ocele v Číne (+ 12,7%) a Turecku (+ 16,7%)
zostala počas týchto troch mesiacov silná.
Ceny ocele a surových materiálov: Celosvetové ceny ocele zostali v prvej polovici roku 2019 vo
všeobecnosti nezmenené a cenové rozdiely medzi regiónmi klesli. V prvej polovici roku 2019 ceny
šrotu mierne klesli, ceny koksovateľného uhlia zostali stabilné a ceny železnej rudy sa zvýšili.
Finančná situácia oceliarskych spoločností: Po zlepšeniach zaregistrovaných v rokoch 2016 a 2017
sa priemerná ziskovosť a zadlženosť oceliarskych spoločností v roku 2018 opäť zhoršila. Mnoho
spoločností je nerentabilných a vysoko zadlžených. Posledné údaje tiež ukazujú, že oceliarske
spoločnosti sa čoraz viac spoliehajú na krátkodobý dlh. Spoločnosti, ktoré prijímajú viac dlhov na
udržanie alebo rozšírenie operácií v kontexte slabého globálneho dopytu a nadmernej kapacity, by
mohli oslabiť životaschopnosť a udržateľnosť celého odvetvia.
Kapacita: Rozdiel medzi kapacitou a výrobou sa v prvej polovici roku 2019 po miernom zúžení v
roku 2018 zväčšil. V ročnom vyjadrení je rozdiel medzi kapacitou a výrobou v súčasnosti 440,0 mmt,
oproti 413,0 mmt v roku 2018.
Výhľad dopytu po oceli: Prognózy Svetovej asociácie oceliarstva zverejnené v apríli 2019 poukazujú
na pokračujúci rast globálneho dopytu po oceli v rokoch 2019 a 2020, hoci pomalším tempom (1,3%,
resp. 1,0%). Medzi riziká, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na budúci vývoj, patria zvýšené
obchodné reštrikcie a oslabenie svetového hospodárstva.

Globálne fórum pre riešenie nadbytočných výrobných kapacít v odvetví ocele (GFSEC):
Globálnemu fóru predsedalo Japonsko, ako predsednícka krajina G20. Podpredsedami GFSEC boli
Brazília a Rusko, ako podpredsednícke krajiny G20. Na úvod rokovania vystúpili zástupcovia Číny, ktorí
požiadali delegátov, aby vzali do úvahy skutočnosť, že Čína je veľmi veľká krajina s komplikovanou
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administratívnou štruktúrou. Napriek tomu čínske orgány vynaložili obrovské úsilie, aby mohli poskytnúť
všetky potrebné údaje, ktoré GFSEC vyžaduje. Opätovne zopakovali, že Čína nemá nadbytočné výrobné
kapacity, nakoľko drvivú väčšinu vyrobenej ocele aj sami spotrebujú.
Počas rokovania nebol dosiahnutý kompromis na pripravovanom texte ministerskej správy GFSEC.
Nesúhlas s predloženým návrhom vyjadrila Čína, ktorá poznamenala, globálne fórum už splnilo svoju
úlohu a nie je potrebné, aby pokračovalo vo svojej činnosti.
Pozn.: V japonskom Tokiu sa 26. októbra 2019 uskutočnilo zasadnutie Globálneho fóra o nadbytočných
výrobných kapacitách v odvetví ocele na ministerskej úrovni. Na rokovaní sa nepodarilo dosiahnuť
všeobecný konsenzus ohľadom predĺženia mandátu fóra na ďalšie obdobie z dôvodu neochoty Číny. Podľa
jej vyjadrenia fórum splnilo svoje poslanie a nie je potrebné, aby pokračovalo vo svojej práci. OECD od
roku 2016 vykonávala funkciu sprostredkovateľa rokovaní globálneho fóra.

______________________________________________________________________________________

Fórum OECD o dôvere v podnikanie

Na pôde OECD sa 1. a 2. októbra 2019 po prvýkrát uskutočnilo
rokovanie Fóra OECD o dôvere v podnikanie (OECD Trust
in Business Forum). Na fóre sa stretli vedúci predstavitelia
súkromného sektora, vlád, odborových zväzov, investorov,
akademickej obce a organizácií občianskej spoločnosti s cieľom
preskúmať meniacu sa úlohu podnikania a definovať riešenia na
posilnenie dôvery v podnikanie.
Zdroj: Internet
Počas rokovania bolo zdôraznené, že dôvera v podniky a
inštitúcie je na historickom minime, ale dôvera je
rozhodujúca pre dlhodobý hospodársky rast, inovácie a sociálny blahobyt. Očakávania podnikov sa
menia a zložité prevádzkové prostredie ovplyvňuje tradičnú úlohu podnikania v spoločnosti. Novo
vznikajúce technológie narúšajú klasický priemysel a pomáhajú „mase ľudí“ v prístupe k informáciám,
zvyšujú požiadavky na zodpovedné správanie v podnikaní a spochybňujú zavedené komunikačné kanály.
Schopnosť firiem posilniť a získať dôveru v nedôveryhodných časoch zabezpečí ich sociálnu licenciu
pre ich ďalšie fungovanie. Neustále sa vyvíjajú a využívajú inovatívne systémy správy a riadenia
spoločností, boja proti korupcii a zodpovedného podnikania.
Dvojdňové fórum sa okrem iného zameralo na tieto oblasti:
 úloha dôvery, ako kľúčovej hnacej sily trvalo udržateľného hospodárskeho rastu,
 stratégie na posilnenie dôvery: meranie výkonnosti, kvalita auditov,
 vytváranie rovnakých podmienok: úloha regulačných orgánov, tvorcov politík a postavenie OECD,
 podpora partnerstiev s cieľom vyvinúť riešenia, akými sú budovanie kapacít v štátnych podnikoch,
kolektívne akcie v energetickom sektore a lepšie riadenie profesionálnych služieb.
Viac na: https://www.oecd.org/corporate/oecd-trust-in-business-forum.htm.
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Počas fóra bol publikovaný Výhľad OECD pre podnikanie a financie
2019 – Posilnenie dôvery v podnikanie. Ide o publikáciu, ktorá
predstavuje jedinečné údaje a analýzu trendov, pozitívnych aj
negatívnych, ktoré formujú zajtrajší svet podnikania, financií
a investícií. Na základe analýzy zo širokého spektra perspektív sa
tohtoročné vydanie zaoberá významom dôvery verejnosti v podnikanie
a financie. Ponúka koncepčný prístup k pochopeniu aspektov dôvery vo
financie, investície a podnikanie, pokiaľ ide o hospodársku hodnotu,
spravodlivosť a integritu správania, ako aj zosúladenie so
spoločenskými hodnotami. Výhľad poskytuje hodnotenie faktorov,
ktoré prispeli k zhoršeniu dôvery počas globálnej finančnej krízy,
hodnotí najnovší vývoj, ktorý by mohol prispieť k obnovenému
narušeniu dôvery, a ponúka politické úvahy na posilnenie dôvery
verejnosti v podnikanie a financie.
Zdroj: OECD

Viac na: http://www.oecd.org/finance/oecd-business-and-finance-outlook-26172577.htm.

______________________________________________________________________________________

Prvé zasadnutie okrúhleho stola k inteligentným mestám a inkluzívnemu rastu
Začiatkom júla sa v Konferenčnom centre OECD v Paríži konal prvý okrúhly stôl venovaný
problematike inteligentných miest a inkluzívneho rastu. Za SR sa rokovania zúčastnil predseda Smart
Cities klubu Miloslav Jurík. Za MH SR sa ho zúčastnil Martin Horváth zo sekcie podnikateľského
prostredia a inovácií.
Rokovanie pozostávalo zo štyroch blokov, zameraných na
témy efektívnosti investícií do inteligentných riešení,
reálnych prínosov pre kvalitu života v mestách, zberu dát
a ich bezpečnosti, inovácií, nových biznis modelov a tiež
zapojenia obyvateľov miest. Pozornosť bola taktiež venovaná
definovaniu nového programu OECD pre oblasť Smart Cities
a možným podporným aktivitám v tejto oblasti.
Účastníci
rokovania,
zástupcovia
medzinárodných
organizácií, štátov, miest a významných univerzít sa zhodli
na potrebe efektívneho zdieľania príkladov dobrej praxe,
hľadania nových spôsobov prepájania miest, súkromného
sektora, akademickej sféry a obyvateľov a tiež aktívnej úlohy
miest v celom procese.
Foto: (Zľava) Martin Horváth (MH SR), Lamia Kamal-Chaoui, riaditeľka Centra pre
podnikanie, MSP, regióny a mestá (OECD) a Miloslav Jurík (Smart Cities klub).
Zdroj: SM SR pri OECD
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Dôležitou otázkou bola téma inkluzívnosti riešení, t.j., aby mestá a ich riešenia boli vhodné pre každého,
nie len pre aktívnu skupinu obyvateľov. V súvislosti s potrebou budovania ekosystému pre inovácie sa ako
kľúčová javí profesionalizácia mestských úradníkov a efektívna spolupráca miest medzi sebou. Účastníci
okrúhleho stola by sa mali pravidelne stretávať v polročných intervaloch.
Viac
na:
growth.htm

http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/oecd-roundtable-on-smart-cities-and-inclusive-

_____________________________________________________________________________________

Príprava workshopu „Smart Cities“ v SR

Foto: (Zľava) Martin Horváth (MH SR), Miriam
Letašiová (MH SR) a Dušan Jurík (SM SR pri
OECD).
Zdroj: SM SR pri OECD

V septembri sa na pôde OECD uskutočnila séria
bilaterálnych rokovaní generálnej riaditeľky sekcie
podnikateľského prostredia a inovácií MH SR
Miriam Letašiovej na tému implementovania politík
inteligentných miest v SR. Cieľom rokovaní bola
príprava novembrového mentoringového workshopu
pre primátorov slovenských miest a firiem aktívne
pôsobiacich v tejto oblasti. Výsledkom rokovaní bolo
okrem dohody o aktívnej podpore expertov OECD pri
príprave workshopu aj dosiahnutie záväzného prísľubu
účasti vysokopostaveného zástupcu na workshope (25.
novembra 2019, Hotel Bôrik, Bratislava).
Viac na: http://smartcities.fsvucm.sk.

»» RIADENIE VECÍ VEREJNÝCH ««

Výbor pre hospodársku súťaž a zasadnutie pracovnej skupiny 3 pre spoluprácu a presadzovanie

V dňoch 5. až 7. júna 2019 sa v Konferenčnom centre OECD v Paríži konalo 131. zasadnutie Výboru pre
hospodársku súťaž (Competition Committee). Rokovania sa zúčastnila Daniela Lukáčová, vedúca
oddelenia pre druhostupňové konanie Protimonopolného úradu SR.
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Rokovanie bolo venované analýzam otázok hospodárskej súťaže
v pracovnoprávnych vzťahoch, najmä vzťahu medzi hospodárskosúťažným právom a zamestnaneckými otázkami. Bol prediskutovaný
existujúci rámec pravidiel hospodárskej súťaže, ktorý sa má použiť
na zabránenie vytvárania monopolného postavenia na trhoch práce,
napríklad prostredníctvom fúzií. Ďalším bodom rokovania boli
otázky digitálnych narušení finančných trhov (FinTech). Boli
prediskutované tradičné otázky, ktoré sa vyskytujú na finančnom
trhu, ako sú otázky súvisiace s finančnou stabilitou, obozretnou
reguláciou, systémovými účinkami, príliš veľkými zlyhaniami,
reguláciou
a hospodárskou
súťažou,
ale
aj
vzťahom
FinTech/BigTech a ich vzťah k tradičnými finančnými inštitúciami.
Ďalším bodom rokovania bol vzťah licencií na práva duševného
vlastníctva a zákona o hospodárskej súťaži. Bolo konštatované, že
udeľovanie licencií a nápravné opatrenia pri porušovaní právnych
predpisov o hospodárskej súťaži sa stali dôležitou témou v
diskusiách o tom, ako regulovať IKT a ďalšie priemyselné odvetvia,
ktoré sú stavebnými kameňmi nového hospodárstva založeného na
informáciách. Tieto priemyselné odvetvia si často vyžadujú
spoločný prístup k jedinečným zariadeniam a sú náchylné na možnosť „preklopenia“ alebo „uzamknutia“
štandardov. Riziko neprimeraného uplatnenia trhového postavenia prostredníctvom licencií narúšajúcich
hospodársku súťaž a iných postupov môže byť v týchto odvetviach obzvlášť vysoké.
Foto: (Zľava) Daniela Lukáčová, Michaela
Nosa a Natália Osvaldová.
Zdroj: SM SR pri OECD

Súčasná vlna vertikálnych fúzií v sektore technológií, médií a telekomunikácií bola podrobená
preskúmaniu zo strany orgánov pre hospodársku súťaž na celom svete. Účastníci diskutovali o tom, ako
môže byť pri niektorých fúziách dôležitá obava z vertikálnej integrácie a s tým súvisiace riziká, spojené so
zabránením prístupu na trh.
Rokovaniu Výboru pre hospodársku súťaž predchádzalo 129. zasadnutie Pracovnej skupiny 3 pre
spoluprácu a presadzovanie. Rokovania pracovnej skupiny sa okrem Daniely Lukáčovej zúčastnili aj
Michaela Nosa, riaditeľka odboru legislatívno-právneho a európskych záležitostí a Natália
Osvaldová, pracovníčka toho istého odboru.
Počas Okrúhleho stola o úrovni preskúmania súdom v prípadoch hospodárskej súťaže odznelo, že
jednotlivé strany hospodárskej súťaže by mali mať prístup k nestrannému preskúmaniu rozhodnutí
nezávislým rozhodcom. Pozornosť bola taktiež venovaná transparentnosti a procedurálnej spravodlivosti.
Počas diskusie bolo konštatované, že sekretariát predloží návrh odporúčaní na stanovenie spoločných
noriem, podľa ktorých bude OECD hodnotiť kandidátov na pristúpenie k OECD a kandidátov na členstvo
vo Výbore pre hospodársku súťaž OECD.
Záverečným bodom rokovania bolo monitorovanie vykonávania odporúčaní týkajúcich sa
medzinárodnej spolupráce v oblasti vyšetrovania a konania v hospodárskej súťaži. Bolo
konštatované, že v roku 2014 Rada OECD prijala odporúčania týkajúce sa medzinárodnej spolupráce
v oblasti vyšetrovania a konania v oblasti hospodárskej súťaže. Tieto odporúčania nariaďujú Výboru pre
hospodársku súťaž, aby monitoroval vykonávanie týchto odporúčaní a každých päť rokov podával správy
Rade.
_____________________________________________________________________________________
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Protikorupčný deň v štátom vlastnených spoločnostiach
Dňa 16. októbra 2019 bola v Konferenčnom centre OECD
v Paríži
počas
Protikorupčného
dňa
v štátom
vlastnených spoločnostiach spustená implementácia
nových usmernení OECD o boji proti korupcii a
integrite pre štátne podniky (ACI). Účastníci zdieľali
osvedčené postupy na úrovni krajín a spoločností, ktoré
podporujú integritu, protikorupčné opatrenia a opatrenia na
dosiahnutie súladu s predpismi obsiahnutými v nových
usmerneniach ACI.
Na rokovaní boli prítomní okrem členov pracovnej skupiny
OECD pre štátom vlastnené spoločnosti, skupiny pre
korupciu v medzinárodných obchodných transakciách a skupiny vyšších úradníkov pre verejnú integritu aj
zástupcovia verejného sektora, štátnych a súkromných podnikov, zástupcovia BIAC-u a TUAC-u
a zástupcovia tretej sféry. Počas rokovaní bolo konštatované, že výraznejšia prítomnosť štátnych podnikov
na svetovom trhu sa vyznačovala istými vysokými profilmi škandálov a občasnými dôkazmi o citlivosti
štátnych podnikov na korupciu. To vyvoláva otázky o tom, akým spôsobom môžu tvorcovia politík
zabezpečiť minimalizáciu rizika korupcie a úplatkárstva v štátom vlastnených spoločnostiach, a to najmä
zvýšením integrity rozhodovacích procesov.
Odporúčania Rady k Usmerneniu OECD o boji proti korupcii a integrite v podnikoch vo vlastníctve štátu,
ktoré bolo prijaté na zasadnutí ministerskej rady OECD 22. mája 2019, sú prvým medzinárodným
nástrojom, ktorý jednotlivým vládam ponúka podporu v úlohe vlastníka podniku v boji proti korupcii
a podporovaní integrity v štátnych podnikoch. Usmernenia ACI môžu štátom pomôcť zabezpečiť, aby
vlastníci doložili svoju integritu vo svojom správaní, vlastnícke mechanizmy prispievali k integrite, štátne
podnikateľské subjekty dodržiavali osvedčené postupy a aby mechanizmy zodpovednosti boli
neoddeliteľnou súčasťou ich činnosti.

»» MEDZINÁRDONÝ OBCHOD A INVESTÍCIE ««

OECD Globálne fórum o obchode 2019
V dňoch 23. a 24. októbra 2019 sa na pôde OECD uskutočnilo rokovanie Globálneho fóra OECD o
obchode 2019, za účasti tvorcov obchodných politík na vysokej úrovni, akademických pracovníkov,
zástupcov priemyslu a ďalších odborníkov z krajín OECD a krajín, ktoré nie sú členmi OECD. Hlavným
cieľom rokovaní bola výmena názorov na súčasné otázky obchodnej politiky, pričom okrem nosnej témy
tohtoročného fóra, ktorou bola „Rovnosť podmienok pre všetkých: meranie a riešenie štátnej podpory
narúšajúcej obchod“, boli prerokované taktiež dôležité otázky obchodných vzťahov medzi rozvinutými
a rozvojovými krajinami a úloha medzinárodného spoločenstva pri podpore rozvojových krajín v ich
integračnom úsilí.
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»» ENERGETIKA ««

Medzinárodná energetická agentúra IEA/OECD má nové logo a je späť vo svojom pôvodnom sídle
Ešte pred začiatkom leta ste možno niektorí z Vás, ktorí sledujete problematiku energetiky a navštevujete
web Medzinárodnej energetickej agentúry IEA/OECD, zaregistrovali „čudné“ logo IEA. Radi by sme Vás
touto cestou ubezpečili, že ste boli na správnej webovej stránke. Prechádzala totiž istou úpravou (niečo ako
face-liftom), v rámci ktorej bolo upravené aj jej logo. Takže áno, IEA má nové logo. Webová adresa IEA
ostala bezo zmeny: www.iea.org.

Zdroj: IEA

______________________________________________________________________________________

Mimoriadne zasadnutie Riadiacej rady Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA/OECD)
a príprava Ministeriálu IEA
Aj také záležitosti, akými sú mimoriadne zasadnutia, sa na poli Medzinárodnej
energetickej agentúry IEA dejú. Nie sú pravidlom, ale ak „nestačia“ rok
vopred naplánované tri schôdzky ročne, ako to bolo v tomto prípade kvôli
plnej agende pred tohtoročným Ministeriálom IEA, ktorý sa bude konať
začiatkom decembra 2019, členovia sa musia zísť aj viackrát. Toto
mimoriadne, 264. zasadnutie Riadiacej rady (GB) IEA bolo zvolané na
Zdroj: IEA
9. októbra 2019 kvôli potrebnému posunu v otázke vytvorenia rámca
hlbšej spolupráce s asociačnými krajinami (najmä Indiou, ktorá začiatkom tohto roka vyslovila zámer
prehĺbiť spoluprácu s IEA s výhľadom členstva v IEA). Taktiež bolo potrebné kvôli príprave ministerského
zasadnutia IEA (5.-6. decembra 2019). Členovia GB IEA odsúhlasili, o.i., pozvanie Kolumbie na
Ministeriál IEA, schválili agendu Ministeriálu a navrhnutú časovú os a diskutovali o možných
výstupoch Ministeriálu. Vzhľadom na fakt, že ide o „živé“ diskusie a do začiatku decembra 2019 sa ešte
môže mnoho vecí zmeniť, resp. vyvinúť rôznymi smermi, v tomto štádiu nemôžeme toho veľa prezradiť.
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Tajomstvom však už dávno nie je nosná téma Ministeriálu, ktorou bude „Budovanie energetickej
budúcnosti“, ako aj to, že tento rok Ministeriálu predsedá Poľsko.
Ministerské zasadnutia IEA sa uskutočňujú s dvojročnou periodicitou, od vstupu SR do IEA sa SR tento
rok zúčastní už v poradí siedmeho zasadnutia tohto typu. Výstupy Ministeriálov IEA sú pre IEA záväzné a
určujú smerovanie práce na nasledujúce dvojročné obdobie.

______________________________________________________________________________________

NEA/OECD – druhý medzinárodný workshop zameraný na zapájanie zainteresovaných strán
V dňoch 24.-26. septembra 2019 sa na pôde NEA konal v poradí druhý
workshop zameraný na zapájanie zainteresovaných strán z hľadiska
komunikácie s verejnosťou. Tento typ workshopu sa orientuje na lepšie
chápanie a využívanie disponibilných komunikačných nástrojov a prístupov pre
účely podpory dialógov so zainteresovanými stranami v konkrétnej oblasti
jadrovej energetiky. Tohtoročný workshop sa upriamil na rádiologické riziká,
Zdroj: NEA
trval tri dni a zúčastnili sa ho zástupcovia z regulačných orgánov, vládnych
agentúr, mimovládnych organizácií, prevádzkovatelia jadrových zariadení, a pod. Za SR sa workshopu
zúčastnila riaditeľka kancelárie Úradu jadrového dozoru SR Miriam Vachová.
Workshop poskytol príležitosti na zdieľanie perspektív a zdokumentovanie skúseností získaných pri
komunikácii o rizikách. Bol interaktívny, okrem plenárnych prezentácií ponúkol vedenie otvorených
dialógov a moderovaných panelových diskusií. Živé diskusie prebiehali k šiestim prípadovým štúdiám,
ktoré boli vytýčené za príklady komunikácie k rôznym typom rizika s akcentom na mierové využívanie
jadrovej energie. Poznatky z nich, ako aj výsledky z diskusií budú zhrnuté do Správy, ktorá bude vydaná a
verejne dostupná na webovej stránke Agentúry.

Podpora a zapojenie zainteresovaných strán sú nevyhnutné
na dosiahnutie udržateľných rozhodnutí takmer vo všetkých
aspektoch jadrovej energetiky, s ktorými nemusia byť
všetky zainteresované strany nevyhnutne stotožnené, ale
dôležité je, aby tieto rozhodnutia boli prijaté na základe
najlepšieho vedomia v prospech vyššieho dobra.

Foto: Miriam Vachová.
Zdroj: SM SR pri OECD

______________________________________________________________________________________
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Večera byra Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD
(NEA/OECD)

Foto: Účastníci večere byra Riadiaceho
výboru NEA/OECD.
Zdroj: SM SR pri OECD

Pri príležitosti 139. zasadnutia Riadiaceho výboru pre jadrovú
energiu NEA/OECD (Riadiaci výbor NEA) sa 23. októbra 2019 na
pozvanie predsedníčky byra tohto výboru konala pracovná večera
v priestoroch Zastupiteľského úradu SR v Paríži. Byru Riadiaceho
výboru NEA predsedá Marta Žiaková, zástupkyňa SR
v Riadiacom výbore NEA a súčasná predsedníčka Úradu pre
jadrový dozor SR. Pani predsedníčka Žiaková je rešpektovanou
odborníčkou s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti mierového
využívania jadrovej energie a funkcie predsedníčky Riadiaceho
výboru NEA sa ujala v roku 2016 (zvolená bola koncom roka 2015).
Tým sa t.č. stala historicky prvou zástupkyňou SR predsedajúcou
jednému z najvýznamnejších výborov pod záštitou OECD. Riadiaci
výbor NEA je najvyšší orgán NEA s rozhodovacou právomocou,
ktorého členmi sú zástupcovia všetkých členských štátov NEA.

Slovenská predsedníčka v spolupráci s piatimi podpredsedami
(USA, JP, KR, FR a UK) tvoria byro Riadiaceho výboru NEA a
koordinujú aktivity Sekretariátu NEA v súlade so Strategickým
plánom a záujmami jednotlivých členských krajín Agentúry.
Pracovnej večere sa okrem zástupcov byra výboru zúčastnili aj
generálny riaditeľ NEA William Magwood s ostatnými zástupcami
Sekretariátu NEA, veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri
OECD Indrid Brocková, riaditeľka kancelárie ÚJD SR Miriam
Vachová a radkyňa pre energetiku zo Stálej misie SR pri OECD
Bronislava Žemberová. Účastníci večere diskutovali o jednotlivých
bodoch nadchádzajúceho 139. zasadnutia Riadiaceho výboru NEA.
Agentúra pre jadrovú energiu NEA bola založená v roku 1958. V
súčasnosti členskú základňu NEA tvorí 31 krajín, Slovenská

Foto: Účastníci večere byra Riadiaceho výboru
NEA/OECD.
Zdroj: SM SR pri OECD

republika sa stala členom v roku 2002. Agentúra prostredníctvom medzinárodnej spolupráce pomáha jej
členom udržiavať a ďalej rozvíjať vedecký, technologický a právny základ potrebný pre bezpečné,
hospodárne a životnému prostrediu priaznivé využívanie jadrovej energie pre mierové účely. SR má
zastúpenie vo všetkých stálych technických výboroch Agentúry. Slovenskí experti participujú v rôznych
pracovných skupinách a spoločných projektoch.
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»» PÔDOHOSPODÁRSTVO ««

Jubilejný 20. ročník medzinárodného školiaceho kurzu v Mojmírovciach

Foto: (Zľava) Marián Varga, predseda Ovocinárskej
únie SR, Viera Baričičová (MPRV SR), Marie Russel
(OECD), Kristína Gendová Ruzsíková (MPRV SR)
a Santiago Guerrero (OECD)
Zdroj: MPRV SR

Foto: Pracovná skupina pre interpretáciu noriem
kvality rajčiakov.
Zdroj: MPRV SR

Medzinárodný školiaci kurz „Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny“ sa tento rok konal
v Mojmírovciach pri Nitre jubilejný 20-ty raz. Záštitu nad podujatím, ktoré sa uskutočnilo 11.-13.
júna 2019, malo MPRV SR, pričom organizáciu podujatia od roku 2018 prevzal podnikateľský
sektor. Kurz spoločne organizujú Zväz zeleninárov a zemiakárov Slovenska a Ovocinárska únia
Slovenskej republiky. Na školení sa zúčastnilo spolu 90 účastníkov, z čoho bolo 21 zahraničných hostí
z 12 krajín OECD a sekretariátu OECD. Ten bol zastúpený prostredníctvom Marie Russel zo Schémy
OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu a Santiaga Guerrera, experta na
zmenu klímy v poľnohospodárstve, ktorý zároveň vystúpil s rovnomennou prednáškou. Marie Russel
prezentovala účastníkom všeobecné informácie o činnosti schémy OECD a vyzdvihla aktívny prínos SR do
schémy už od roku 1996. Praktická časť školenia bola zameraná na interpretáciu noriem kvality pre
konzumné zemiaky, rajčiaky a drobné ovocie. Na slávnostnom odovzdávaní certifikátov spojenom
s galavečerom sa zúčastnil štátny tajomník MPRV SR Gabriel Csicsai. Osobitosťou medzinárodného
školiaceho kurzu v Mojmírovciach je, že ako jediný svojho druhu sa koná súčasne pod záštitou EHK OSN
aj OECD.
Krátko z histórie kurzu: V roku 1996 začala školenie organizovať Slovenská poľnohospodárska a
potravinárska inšpekcia. V rokoch 2002-2013 podujatie organizovala Štátna veterinárna a potravinová
správa SR. V roku 2018 MPRV SR udelilo kurzu svoju záštitu a organizáciu prevzal súkromný sektor.
Slovenská republika bola prijatá do Schémy OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem kvality pre
ovocie a zeleninu v roku 1997, skôr než sa stala členom OECD. Od prijatia sa SR aktívne zapája do práce
schémy, čoho uznaním bolo zvolenie zástupcu SR, Viery Baričičovej, za predsedníčku schémy a následne
rotačným princípom dvakrát za jej podpredsedníčku (2003-2006). SR je, okrem iného, aj autorom
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viacerých vysvetľovacích brožúr, ktoré sú jednými z najviac oceňovaných praktických výstupov
schémy (napríklad brožúry pre dyňu červenú, čerešne; aktuálne sú v schvaľovacom procese brožúry pre
drobné ovocie a koreňovú zeleninu).

______________________________________________________________________________________

SR získala podpredsednícky post v Pracovnej skupine pre pesticídy
Počas posledného júnového týždňa bola za
podpredsedníčku Pracovnej skupiny OECD pre
pesticídy zvolená delegátka MPRV SR
Bronislava Škarbová z odboru rastlinnej
výroby. Miesto v byre tejto pracovnej skupiny
OECD získala SR po prvýkrát. Delegátka SR
získala podporu zo strany členských štátov EÚ aj
zo samotnej Európskej komisie.

Foto: Bronislava Škarbová (druhá sprava) bola
zvolená za podpredsedníčku PS pre pesticídy.
Zdroj: MPRV SR

Pracovná skupina pre pesticídy (Working
Group on Pesticides) je užitočnou platformou pre
výmenu
informácií
v oblasti
manažmentu
prípravkov na ochranu rastlín s cieľom zníženia
negatívnych vplyvov vyplývajúcich z ich aplikácie
na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie.

Tieto informácie sú často využívané pri tvorbe národnej legislatívy a pri prijímaní národných opatrení na
zníženie rizika. Na zasadnutiach pracovnej skupiny sú diskutované jednotlivé oblasti pesticídnej politiky:
biopesticídy, pesticídne indikátory rizika, úhyn včiel v dôsledku aplikácie pesticídov, integrovaná ochrana
proti škodlivým organizmom, boj proti ilegálnemu obchodovaniu s pesticídmi, letecké aplikácie pesticídov,
ako aj ďalšie oblasti ovplyvňujúce mieru rizika z používania pesticídov. V OECD problematika pesticídov
spadá do kompetencie Direktoriátu pre životné prostredie (ENV).
Slovenská republika je od roku 2013 aj aktívnym členom Siete OECD pre boj proti ilegálnemu
obchodovaniu s pesticídmi, kde patrí k zakladajúcim členom a je iniciátorom založenia takejto siete. Dnes
sa ukazuje, že išlo o dobrú myšlienku, keďže sieť prispieva predovšetkým k lepšej koordinácii jednotlivých
zložiek zainteresovaných v boji proti ilegálnemu obchodovaniu s pesticídmi.
______________________________________________________________________________________

Poľnohospodársky výhľad a Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík
V lete boli zverejnené vlajkové publikácie OECD pre agrosektor. Sú nimi dve, ktoré aj SR dlhodobo
považuje za najdôležitejšie výstupy OECD. Využívané sú hlavne našimi poľnohospodárskymi ekonómami.
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Generálny tajomník OECD Ange Gurría a generálny
riaditeľ Organizácie Spojených národov pre výživu
a poľnohospodárstvo (FAO) José Graziano da Silva zverejnili
Poľnohospodársky výhľad
pre
roky 2019-2028.
Publikácia
prináša
strednodobý
výhľad
pre
poľnohospodárske a rybné komoditné trhy na národnej,
regionálnej a globálnej úrovni pre nadchádzajúcu dekádu.

Zdroj: OECD

Podľa správy sa na najbližších desať rokov očakáva, že
svetový
dopyt
po
poľnohospodárskych
výrobkoch
porastie o 15%, zatiaľ čo rast poľnohospodárskej produktivity
bude mať mierne rýchlejšie tempo, čo spôsobí, že
ceny najdôležitejších agrokomodít, upravené o infláciu, ostanú
rovnaké alebo budú nižšie. OECD a FAO zdôrazňujú nárast
urbanizácie, úlohu agrárneho obchodu a predpokladajú
množstvo neistôt, napríklad narušenie spôsobené napätím
v medzinárodnom
obchode,
šírenie
chorôb
poľnohospodárskych plodín a zvierat, extrémne výkyvy

počasia spôsobené zmenou klímy, či rastúcu mikrobiálnu rezistenciu. Tohtoročné vydanie Výhľadu
obsahuje špeciálnu kapitolu zameranú na Latinskú Ameriku a Karibik, ktoré predstavujú trh o
veľkosti 14% svetovej produkcie a 23% svetového exportu poľnohospodárskych produktov a rýb.
Viac informácií o publikácii je dostupných na: www.agri-outlook.org.
______________________________________________________________________________________
Publikácia Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych
politík 2019 opisuje poľnohospodárske politiky v 41 krajinách
OECD a v EÚ ako celku, ako aj v ďalších 12 kľúčových
rozvíjajúcich sa ekonomikách. Podľa OECD by mali vlády
obnoviť svoje úsilie zreformovať poľnohospodárske
podpory, keďže každoročne poskytujú farmárom viac ako 500
miliárd amerických dolárov v často neefektívnych a trh
deformujúcich podporách. Zároveň krajiny zdaňujúce
farmárov prostredníctvom umelo znížených cien spôsobili
pokles príjmov farmárov o 83 miliárd amerických dolárov
ročne. 54% podpôr je poskytovaných politikami umelo
udržiavajúcimi národné ceny poľnohospodárskych výrobkov
nad tými medzinárodnými, čo škodí (najmä chudobným)
spotrebiteľom a zvyšuje rozdiel v príjmoch medzi malými a
veľkými poľnohospodárskymi podnikmi, ako aj znižuje
Zdroj: OECD
konkurencieschopnosť v agropotravinárskom odvetví.
Relatívne málo politických opatrení je podľa OECD zameraných na produktivitu rastu a udržateľné
využívanie pôdy, vody a biodiverzity, kvôli čomu odporúča krajinám presmerovať podpory
v poľnohospodárstve na boj so zmenou klímy a nadmerným plytvaním či ochranu životného prostredia.
Viac informácií je dostupných na: http://www.oecd.org/agriculture/oecd-ag-policy-monitoring-2019/.
______________________________________________________________________________________
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Prvý štipendista SR je z Národného lesníckeho centra vo Zvolene

Foto: Ivan Sačkov počas prezentácie
výsledkov svojho výskumu.
Zdroj: Ivan Sačkov

Foto: Ivan Sačkov na Nórskej univerzite prírodných vied.
Zdroj: Ivan Sačkov

Ivan Sačkov z Národného lesníckeho centra vo Zvolene je prvým štipendistom zo Slovenska, ktorý
získal podporu pre svoj vedecký pobyt z OECD. Kooperatívny výskumný program OECD pre agrárnu
vedu (CRP) podporil jeho individuálny štipendijný pobyt na Nórskej univerzite prírodných vied
v medzinárodnom kolektíve prestížnej výskumnej skupiny pre inventarizáciu a monitoring lesov,
ktorú vedie prof. Neasset. Vedecký pobyt v trvaní 16 týždňov (od 1. marca do 30. júna 2019) bol
zameraný na rozvoj inovatívnych metód inventarizácie lesa založenej na kombinácii dát z rôznych
platforiem diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). Súčasťou spolupráce boli vedecké semináre, nové
publikácie a vývoj nástrojov pre DPZ-inventarizáciu lesa, ktorá je ľahko aplikovateľná, použiteľná na
rôznych úrovniach a časovo úsporná.
Ivan Sačkov sa o výsledkoch svojho pobytu v Nórsku podelil počas krátkeho workshopu, ktorý
zorganizoval 5. septembra 2019 v priestoroch Národného lesníckeho centra vo Zvolene
https://web.nlcsk.org/?p=3922.
Kooperatívny výskumný program (www.oecd.org/agriculture/crp) je v OECD jedinečný. Je zameraný na
rozvoj a zdieľanie vedeckých poznatkov za účelom ich aplikácie v tvorbe a riadení politík pre udržateľné
využívanie prírodných zdrojov v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, rybného a lesného
hospodárstva. SR úspešne čerpá prostriedky určené na podporu agrárnej vedy a výskumu.
„V konečnom dôsledku výsledky vedeckého pobytu prispeli nie len k rozvoju a zdieľaniu vedeckých
poznatkov, ale aj k progresu v zabezpečení reálnych nástrojov pre inovatívne zisťovanie stavu a vývoja
lesných ekosystémov na základe dát DPZ. Táto činnosť je pritom základným predpokladom pre efektívne
využívanie produkčných, ale aj mimoprodukčných funkcií lesa, pretože získaná informačná báza je
nenahraditeľným podkladom pre činnosť racionálneho manažmentu v oblasti lesného hospodárstva,
životného prostredia, protipovodňovej ochrany, urbanistického plánovania, ako aj iných oblastí, kde sú
tieto informácie využiteľné,“ povedal o prínosoch štipendijného pobytu Ivan Sačkov.
Ďalšie užitočné linky súvisiace so štipendijným pobytom:
• Národné lesnícke centrum: www.nlcsk.org.
• Nórska univerzita prírodných vied, výskumná skupina IML: www.forestinventory.no.
• Sumárna správa z vedeckého pobytu: www.oecd.org/agriculture/crp/fellowships/.
• Vedecký príspevok z vedeckého pobytu: www.mdpi.com/2072-4292/11/12/1431.
______________________________________________________________________________________
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Medzinárodná konferencia Food/Bio/Tech s účasťou OECD

Foto: Medzinárodná konferencia
Food/Bio/Tech
Zdroj: SM SR pri OECD

Foto: Kristína Gendová Ruzsíková (SM SR
pri OECD), Hubertus Gay (OECD)
Zdroj: SM SR pri OECD

„Mali by ste výhrady konzumovať
hmyz?“ Aj takýmto témam sa
venovali
príspevky
na
medzinárodnej
vedeckej
konferencii
Food/Bio/Tech
v
Dolných Krškanoch pri Nitre.
Organizátorom konferencie, ktorá sa
konala 16.-18. septembra 2019, bola
Fakulta
biotechnológie
a
potravinárstva
Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v
Nitre. Konferencia poskytla priestor
pre diskusiu aktuálnych tém, ktoré
v súčasnosti
predstavujú
jedny
z najväčších
výziev
pre
agropotravinársky sektor.

Na konferencii vystúpil senior expert OECD na poľnohospodársku politiku Hubertus Gay, ktorý
prezentoval jednu z vlajkových publikácií OECD a FAO „Poľnohospodársky výhľad“ (viď vyššie), ktorý
okrem strednodobého výhľadu poľnohospodárstva pre základné agrárne komodity, prináša aj štatistiky a
informácie o interakcii medzi stravou a potravinami, aké konzumujeme a naším zdravím. Jednou
z takýchto informácií je, že napriek tomu, že sa nám nedarí bojovať s hladom a podvýživou, súčasne
celosvetovo narastá epidémia obezity a nadváhy. Týka sa to v približne rovnakej miere rozvinutých aj
rozvojových krajín. Na konferencii sa zúčastnili špičkoví experti z Holandska (z Univerzity vo
Wageningene), Maďarska, Mexika, Španielska, ako aj domáci vedci v oblasti potravinárstva a
biotechnológií.
Viac o konferencii na: https://fbtcon.fbp.uniag.sk/.
______________________________________________________________________________________
SR predstavila aktivity OSN v oblasti lesníctva v OECD
S prezentáciou o aktivitách Organizácie Spojených národov v oblasti lesníctva vystúpil na Výročnom
zasadnutí Lesníckej schémy OECD, ktoré sa konalo začiatkom októbra vo Viedni, zástupca MPRV SR
Boris Greguška. Expert MPRV SR aktuálne zastáva prestížnu pozíciu predsedu Fóra OSN pre lesy.
Cieľom prezentácie, ktorú iniciovala SR, bolo, o.i., posilnenie vzájomnej spolupráce OECD a OSN v
sektorových politikách.
Lesnícka schéma je jednou zo štyroch poľnohospodárskych schém OECD, ktorých hlavným poslaním je
uľahčovanie medzinárodného obchodu s agrárnymi komoditami a ktoré majú priamy dopad na legislatívu
EÚ. SR je aktívnym a rešpektovaným členom všetkých štyroch (Lesnícka schéma, Osivárska schéma,
Schéma pre ovocie a zeleninu, Kódex pre skúšanie poľnohospodárskych a lesných traktorov).
Viac o Fóre OSN pre lesy na: https://www.un.org/esa/forests/index.html..
Viac o Lesníckej schéme OECD na: https://www.oecd.org/agriculture/forest/.
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»» DOPRAVA ««

Pravidelný brífing ITF
Medzinárodné dopravné fórum ITF
uskutočnilo 30. októbra 2019 krátky
brífing pre veľvyslancov a stále misie
svojich členských krajín, na ktorom
informovalo o najdôležitejších súčasných
aktivitách. SR na brífingu zastupovala
Kristína Gendová Ruzsíková zo SM SR pri
OECD. Pobný brífing sa koná dvakrát
ročne. Vo veľmi priateľskej atmosfére ho
viedol generálny tajomník ITF Young
Tae Kim.

Foto: Brífing pre veľvyslancov.
Zdroj: ITF

Generálny tajomník viacnásobne potvrdil ochotu a pripravenosť ITF byť svojim členským krajinám
k dispozícii v súlade s ich potrebami. Bolo konštatované zlepšenie v propagácii ITF, zviditeľnení jeho
značky, k čomu prispelo aj jednoznačné prihlásenie sa k OECD, t.j. akcentovanie, že ide o organizáciu
v systéme OECD pomáha ITF lepšie sa zviditeľniť. Na tieto účely boli posilnené viaceré propagačnokomunikačné prvky. Počas brífingu generálny tajomník jasne vymedzil hranicu medzi OECD a ITF tým,
že ITF je síce otvorená a ochotná stále viac posilňovať a zlepšovať spoluprácu s OECD, je však potrebné si
uvedomiť, že ITF má oveľa vyšší počet členov ako OECD, ktoré sú navyše aj non-OECD krajinami. ITF
musí rešpektovať manažovanie fóra svojimi členskými štátmi, ktoré za svoje členské príspevky majú právo
na isté očakávania zo strany Fóra. To však nevylučuje hľadanie ďalších možností na posilnenie spolupráce
s celou škálou direktoriátov OECD na témach vzájomného prospechu. ITF má vecnú expertízu v témach
relevantných pre dopravný sektor, je však stále viac prínosom aj pre prierezové, hlavne environmentálne
témy, SDGs a globálne megatrendy, na ktoré musí reflektovať aj sektor dopravy.
V súčasnosti má ITF 60 členských krajín. Posledným, najnovším členom sa v roku 2019 stalo Tunisko,
ktoré požiadalo o možnosť predsedať samitu ministrov dopravy v Lipsku v roku 2023. Ambíciou ITF je
v roku 2020 prijať ďalších nových členov. Potenciálnymi kandidátmi sú Kolumbia, Uzbekistan a
Kambodža.
Prioritné témy, na ktoré sa ITF v súčasnosti zameriava, sú digitalizácia, dopravná konektivita, prístup
k doprave pre všetkých (v rámci toho rodová rovnosť), bezpečnosť (safety & security), dekarbonizácia
dopravy. ITF sa snaží posilniť spoluprácu aj s non-transport sektormi (aj v rámci samotnej OECD), akými
sú obchod, cestovný ruch, energetika, regionálny rozvoj (urbanizácia) apod. IFT využíva všetky dostupné
propagačné možnosti, vrátane sociálnych sietí. Plánuje byť prítomné aj na COP25 v Španielsku (3.-8.
decembra 2019). Viac na: https://www.itf-oecd.org/COP25.
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»» ZDRAVOTNÍCTVO ««

Prevencia obezity
OECD hovorí vo svojej publikácii Veľká záťaž obezity
(The Heavy Burden of Obesity) o vážnych ekonomických
dôvodoch a potrebe investovania do prevencie obezity. Za
posledných desať rokov sa miera obezity konštantne
zvyšuje, pričom v súčasnosti je 58% dospelej populácie
členských štátov OECD obéznej. Obezita detí sa stala
bežnou. Obezita pritom predstavuje vážnu záťaž pre
jednotlivca, spoločnosť a ekonomiky krajín.

Zdroj: OECD

Publikácia prognózuje dopad na výdavky zdravotných
systémov 52 krajín, poukazuje však aj na to, ako obezita
nielenže znižuje očakávaný vek dožitia (v najbližších 30
rokoch budú choroby súvisiace s obezitou a nadváhou
zodpovedné za zníženie priemernej očakávanej dĺžky života
o takmer tri roky), má však dopad aj na výkonnosť detí v
škole, produktivitu pracovnej sily a negatívny dopad na
HDP.

Dobrou správou je, že každý jeden americký dolár investovaný do prevencie obezity má ekonomickú
návratnosť vo výške šiestich dolárov. Správa vyšla v rámci série venovanej ekonomike prevencie
v zdravotníctve.
Viac na: https://www.oecd.org/health/the-heavy-burden-of-obesity-67450d67-en.htm.

»» VZDELÁVANIE ««

Výhľad OECD pre politiky v oblasti vzdelávania 2019 a Pohľad na vzdelávanie 2019
OECD publikovala v septembri 2019 Výhľad pre politiky v oblasti vzdelávania 2019 (Education Policy
Outlook 2019) s podtitulom Pracujeme spoločne, aby sme pomohli študentom dosiahnuť ich potenciál.
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Zdroj: OECD

Správa analyzuje 43 systémov vzdelávania v období
2008-2019 a zameriava sa na zlepšenie, hodnotenie,
riadenie a financovanie vzdelávania. V rámci dvadsiatich
štyroch ťažiskových oblastí riadenia vzdelávacích
systémov venuje osobitnú pozornosť trom: 1) riešenie
nedostatkov v jednoznačnosti a spravodlivej deľbe
právomocí medzi subjektmi na národnej a miestnej
úrovni, 2) zlepšovanie kvalifikácie a zručností učiteľov
a 3) definovanie národných priorít a cieľov pre oblasť
vzdelávania.
Naprieč krajinami OECD bolo
najviditeľnejšie politické úsilie o dosiahnutie rozvoja
zaznamenané v oblasti stanovovania systémových cieľov,
zvyšovania
atraktívnosti
povolania
učiteľov
a profesijného rozvoja učiteľov a kvality ich práce.
Správa zdôrazňuje dôležitosť spolupráce medzi
jednotlivými inštitúciami i v rámci všetkých stupňov
politického riadenia. Pripomína potrebu členiť dlhodobé
národné priority a ciele na viacero krátkodobejších
konkrétnych cieľov.

Najfrekventovanejšími trendmi v oblasti financovania vzdelávania boli v sledovanom období 20082019 tieto: investovanie do vzdelávania a starostlivosti v ranom veku a do základného a
stredoškolského vzdelávania; lepšie využitie času, ľudských a materiálnych zdrojov; analýzy štátnej
finančnej pomoci študentom; opatrenia zacielené na zraniteľné skupiny žiakov; a napokon hľadanie
lepších spôsobov využitia finančných prostriedkov zo súkromných zdrojov. V oblasti financovania
vzdelávania OECD v správe odporúča vykonávať hlbšie kontroly, dôslednejšie prijímať rozhodnutia
a zabezpečiť personálne kapacity pre plánovanie financovania.
Hlavným prínosom publikácie je definovanie štyroch princípov riadenia politík v oblasti vzdelávania:
 vybudovanie alebo upevňovanie dôvery postavenej, o.i., na spravodlivom ohodnotení učiteľov,
zlepšovaní kontrolných mechanizmov dosahujúcich zvýšenie systémovej transparentnosti a na
vytvorení spoločnej vízie, ktorá zabezpečí lepšiu spoluprácu jednotlivých aktérov v rámci
systému vzdelávania;
 kladenie dôrazu na rovnosť a spravodlivosť na všetkých stupňoch vzdelávacieho systému
v záujme zabezpečenia možnosti nadobudnúť kvalitné zručnosti u všetkých študentov;
 koherentnosť systému vzdelávania vedúca k lepšiemu predvídaniu budúcich potrieb
a efektívnejšiemu definovaniu cieľov v školstve a vzdelávaní;
 zefektívnené využívanie digitálnych technológií v rámci vyučovacieho procesu.
Správa obsahuje informácie o politikách v oblasti vzdelávania jednotlivých členských krajín OECD
a niektorých ďalších krajín. V prípade SR poukazuje na nedostatky v oblasti vedenia prírodovednej
výučby najmä kvôli nadmernosti javu neospravedlnených vyučovacích hodín žiakov. Vyzdvihuje
frekvenciu organizovania tréningov exekutívnych spôsobilostí zo strany riaditeľov škôl a
vykonávanie vnútorného hodnotenia a kontrol na školách. V porovnaní priemerom OECD (73,4%)
má SR väčšiu autonómiu nad určovaním vzdelávacích obsahov (84%) a nad alokovaním finančných
zdrojov v rámci prevádzky školy. Plat učiteľov stredných škôl v SR v roku 2016 dosahoval len 64%
priemerného platu vysokoškolsky vzdelaného zamestnanca pracujúceho na plný úväzok, v porovnaní
s priemernou hodnotou 91% v štátoch OECD; V reakcii na túto skutočnosť sa SR stala krajinou
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s najrýchlejším rastom platov učiteľov. Približne tri štvrtiny slovenských učiteľov by si v prípade
možnosti zopakovať voľbu svojho povolania opätovne vybralo povolanie učiteľa. Publikácia
pozitívne hodnotí výsledky slovenského systému vzdelávania dosiahnuté realizovaním projektu
„Zvyšovanie kvality základného a stredoškolského vzdelania s použitím elektronického testovania“
(v rokoch 2013-2015). Ako vzor pre ostatné členského štáty správa OECD uvádza nasledovné
zlepšenia vo vzdelávacom systéme SR: zníženie nadbytočného množstva administratívnej práce pre
učiteľov, postupné zvyšovanie miezd učiteľov, zavedenie štipendií pre študentov v študijných
odboroch veda, technológia, inžinierstvo a matematika pre motivovanie budúcich učiteľov pre tento
typ profesijnej orientácie, a napokon ochrana učiteľov počas letných školských prázdnin (novela
zákonníka práce ustanovujúca možnosť ukončiť pracovný pomer na dobu určitú zo strany
zamestnávateľa len 31. augusta). Pozitívne sú hodnotené úspechy SR dosiahnuté reformou systému
odborného vzdelávania a prípravy, ktorá zlepšila spoluprácu škôl a zamestnávateľov. Prieskum
vychádzal v prípade SR z výsledkov Programu medzinárodného hodnotenia študentov (PISA) z roku
2015 a z OECD Medzinárodného prieskumu vzdelávania a učenia sa z roku 2018 (TALIS).
OECD súčasne publikovala Pohľad na vzdelávanie 2019
(Education at a Glance 2019), ktorý predstavuje ucelený
štatistický zborník o vzdelávacích systémoch z hľadiska
štruktúry, financovania a vzdelávacej výkonnosti. Tohtoročné
vydanie sa zameriava na vysokoškolské vzdelávanie.
Mimoriadne skúma výsledky, ktoré dosiahli na trhu práce
absolventi doktorandského štúdia a tiež systémy prijímania na
vysokoškolské štúdium. Formou grafov, tabuliek a odkazov na
databázy informuje čitateľov o výstupoch vzdelávacích
inštitúcií a účinkoch vzdelávania na spoločnosť, o prístupe
k vzdelaniu, uskutočňovaných reformách, finančných zdrojoch
investovaných do vzdelávacieho systému a vzdelávacom
prostredí a organizácii škôl.

Zdroj: OECD

Publikácie sú dostupné online na https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-policy-outlook2019_2b8ad56e-en
a
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance2019_f8d7880d-en.
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»» ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ««

Prednáška generálneho tajomníka OECD k zmene klímy
V priebehu leta generálny tajomník OECD Angel Gurría
predniesol na ženevskom The Graduate Institute svoju v poradí
už štvrtú prednášku o zmene klímy s názvom „Reclaiming ou
Common Future“, v ktorej vyzval vlády jednotlivých krajín
k zvýšeniu ambícií v oblasti klimatických politík. Potreba konať
okamžite, jasne a spoločne na základe vzájomnej dôvery a
porozumenia nebola nikdy väčšia, keďže krajiny potrebujú
prekonať početné politické, hospodárske a spoločenské prekážky,
v záujme znižovania emisií skleníkových plynov. Angel Gurría
uviedol, že je nevyhnutný posun v ponímaní boja so zmenou
klímy, pričom dôležité je zabezpečiť obojsmerný súlad medzi
zmenou klímy a širšími spoločenskými cieľmi.
Zdroj: OECD

______________________________________________________________________________________
MŽP SR posilnilo rady OECD o ďalšieho experta

Foto: Martin Gergely (MŽP SR).
Zdroj: Martin Gergely

V septembri nastúpil na dvojmesačné odborné pôsobenie na
Direktoriát OECD pre životné prostredie Martin Gergely zo
sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných
záležitostí MŽP SR. Rozšíril tím Kumi Kitamori, ktorá
riadi jednotku OECD pre zelený rast. Zástupca MŽP SR sa
primárne venoval príprave Green Action Task Force,
participoval však aj na ďalších aktivitách envirodirektoriátu
a zastihlo ho aj jeho sťahovanie do budovy v Boulogne.
Martin Gergely pôsobí na MŽP SR ako sektorový koordinátor
pre OECD.

_____________________________________________________________________________________
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Štátny tajomník Norbert Kurilla na Green Action Task Force
Green Action Task Force OECD rokovalo na
prelome septembra a októbra o rozličných
aspektoch ozeleňovania hospodárstva. Krajiny
východnej Európy, južného Kaukazu a Strednej
Ázie, na ktoré je tento program OECD zameraný,
si vymenili skúsenosti a referovali o pokroku
v implementácii opatrení vo svojich krajinách
prijatých od zasadnutia v Bratislave.
SR na zasadnutí reprezentoval štátny tajomník
MŽP SR Norbert Kurilla, ktorý zastáva pozíciu
podpredsedu tejto skupiny, pričom jeho členstvo
v byre bolo potvrdené aj na ďalší rok.
Foto: Štátny tajomník MŽP SR Norbert Kurilla na zasadnutí
Green Action Task Force v OECD.
Zdroj: MŽP SR

Kvalita zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo
v Bratislave na jeseň 2018, počas stretnutia v
Paríži viackrát rezonovala.
Viac o Green Action Task Force na:
http://www.oecd.org/environment/outreach/greenaction-task-force/.

Foto: Účastníci Green Action Task Force.
Zdroj: OECD

______________________________________________________________________________________

Historický úspech SR vo Výbore pre environmentálnu politiku
Slovenská republika po prvýkrát v histórii svojho členstva v OECD získala pozíciu predsedu Výboru pre
environmentálnu politiku! Generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky, EÚ a
medzinárodných vzťahov MŽP SR Milan Chrenko získal podporu členských štátov OECD a funkciu
predsedu začne vykonávať od januára 2020. SR aj týmto potvrdila svoju vysokú angažovanosť na práci
OECD v environmentálnej agende, ako aj vôľu a odhodlanie v tejto práci pokračovať. Prinášame Vám
s ním rozhovor.
______________________________________________________________________________________
35

Globálne fórum pre životné prostredie – zmena klímy
Počas prvého októbrového týždňa sa v priestoroch IEA konalo aj Globálne fórum pre životné prostredie
na tému zmeny klímy, ktoré je organizované pod platformou Expertnej skupiny pre zmenu klímy
(CCXG). Témou fóra boli otázky spojené s prebiehajúcimi vyjednávaniami k mechanizmom pod
článkom 6 Parížskej dohody. Druhá časť diskusií sa týkala dlhodobých nízkoemisných stratégií
rozvoja. Diskutovala sa aj príprava COP25, ktoré sa uskutoční v decembri tohto roka v Španielsku. SR na
zasadnutí zastupoval riaditeľ odboru obchodovania s emisnými kvótami MŽP SR Miloš Grajcar.
Viac na: https://www.oecd.org/env/cc/ccxg.htm.
_________________________________________________________________________________
Laurent Fabius v OECD
Bývalý minister zahraničných vecí Francúzska a predseda
COP21 Laurent Fabius 8. októbra 2019 v OECD
predstavil návrh na vytvorenie Globálneho paktu pre
životné prostredie. Jeho cieľom by mala byť
konsolidácia medzinárodnej právnej základne
v oblasti nástrojov pre boj proti zmene klímy.
V súčasnosti existuje viac ako 300 medzinárodných
právnych nástrojov (s rôznym stupňom záväznosti) pre
boj proti zmene klímy, ktoré sú fragmentované do
sektorových a územných politík. Globálny pakt by mal
podľa Fabiusa sústreďovať približne dvadsiatku
základných medzinárodných právnych nástrojov v oblasti
životného prostredia a vyplniť tak medzeru, ktorá vznikla
z dôvodu prebujnelosti existujúcej právnej základne.
Úlohou OECD by malo byť poskytnutie jedinečnej
expertízy, ktorú sústreďuje hlavne v oblasti
ekonomických nástrojov a financovania boja proti zmene
klímy, ako aj vytvorenie inventáru osvedčených praktík
pre všetkých aktérov medzinárodného procesu.
Foto: Prednáška Laurenta Fabiusa v OECD.
Zdroj: SM SR pri OECD
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»» REGIONÁLNY ROZVOJ ««

12. konferencia OECD pre rozvoj vidieka sa uskutočnila 24.-26. septembra 2019 v Soule. Jej
hlavnou témou bolo „Zabezpečenie blahobytu pre vidiecke oblasti“. Zúčastnilo sa na nej vyše 300
účastníkov z 30 členských a nečlenských krajín OECD a viac ako 2 500 osôb ju sledovalo online. SR
bola na konferencii zastúpená expertkou z Úradu podpredsedu vlády pre investície
a informatizáciu.
OECD v Soule predstavila svoju novú víziu pre rozvoj vidieka – Rural Policy 3.0 – Prístup
k rozvoju vidieka zameraný na ľudí, ako aj Princípy OECD o vidieckej politike, ktoré poskytujú
praktické usmernenia, ako implementovať politiky pre rozvoj vidieka.
Konferencia bola postavená na troch
základných pilieroch: 1) inovácie,
technologická zmena a blahobyt, 2)
vidiecke komunity vhodné pre
všetkých a 3) spravodlivý prechod na
nízkouhlíkové
hospodárstvo
pre
vidiecke oblasti. Z konferencie vzišla
aj požiadavka na aktivity smerom
k dosiahnutiu
štrukturálnych
transformácií
vplývajúcich
na
vidiecke
oblasti,
vrátane
preorientovania
hospodárstiev
v krajinách OECD na poskytovanie
služieb, ako aj na starnutie
obyvateľstva.
Zdroj: OECD – Rural 3.0

Viac na: https://www.oecd.org/rural/rural-development-conference/.
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»» ZO ŽIVOTA STÁLEJ MISIE ««

Foto: Obrazy July Haluzovej.
Zdroj: SM SR pri OECD

V rámci cyklu „Slovenské steny v Paríži“ zorganizovala veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri
OECD Ingrid Brocková 17. októbra 2019 vernisáž slovenskej maliarky July Haluzovej. Obrazy
mladej slovenskej autorky hýriace farbami a optimizmom si prišli pozrieť viacerí naši kolegovia
z OECD a členských štátov. Svojou účasťou nás poctil aj generálny riaditeľ NEA/OECD William
Magwood.
SR sa pokúša pravidelne prinášať do pragmatických dní ekonomickej diplomacie viac kultúry
a umenia. Pretože diplomacia, aj tá v OECD, je predovšetkým o vzájomnom stretávaní sa.

Foto: July Haluzová (v strede) počas vernisáže svojich
malieb.
Zdroj: SM SR pri OECD

Foto: July Haluzová (v strede), William Magwood,
generálny riaditeľ NEA/OECD, druhý zľava.
Zdroj: SM SR pri OECD
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ROZHOVOR S ...

Milanom Chrenkom
generálnym riaditeľom sekcie environmentálnej
politiky, EÚ a medzinárodných záležitostí Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky
Koncom septembra 2019 ste boli zvolený za predsedu
Výboru OECD pre environmentálnu politiku (EPOC),
k čomu Vám aj touto cestou srdečne blahoželáme. Je to
historický úspech pre Slovensko. Ako to vnímate Vy
a aké to pre Vás prináša nové výzvy?

Foto: Milan Chrenko.
Zdroj: MŽP SR

Ďakujem pekne, v prvom rade by som rád ocenil dlhodobú podporu Stálej misie SR pri OECD,
ktorá nášmu ministerstvu výrazne napomáha v budovaní spolupráce s OECD v oblasti životného
prostredia. Aj vďaka tejto podpore budem mať možnosť v nasledujúcom období pôsobiť, v mene
Slovenskej republiky, ako predseda Výboru OECD pre environmentálnu politiku (EPOC). Svoje
zvolenie na post predsedu EPOC vnímam na jednej strane ako výzvu, ale tiež ako prejavenú
dôveru a pripravenosť Slovenskej republiky prevziať vedenie. Za výzvu považujem široký
medzinárodný záber práce EPOC-u, zahŕňajúci koordináciu medzi Sekretariátom OECD, 36
členskými štátmi, partnerskými krajinami a medzinárodnými organizáciami. Predsedníctvo
v EPOC-u však predstavuje tiež príležitosť pre Slovensko nielen spolupodieľať sa na
rozhodovaní, ale zároveň viesť a udávať tón rokovaní a práce na pôde medzinárodnej inštitúcie.
Napokon, potvrdzuje to aj nedávne úspešné predsedníctvo SR v Rade OECD na úrovni ministrov
v máji 2019.
Ďalšiu výzvu, ale súčasne aj prejavenú dôveru, vidím v tom, že predsedníctvo v EPOC-u
preberáme po krajinách, ako Portugalsko a USA, ktoré sú dlhoročnými členmi OECD.
Osobitne ma teší, že týmto spôsobom budem mať možnosť nadviazať na aktívnu súčinnosť
Ministerstva životného prostredia SR a Direktoriátu OECD pre životné prostredie v posledných
rokoch, ktorú dokumentujú viaceré spoločné aktivity a projekty.
V rámci môjho budúceho pôsobenia na poste predsedu EPOC-u sa budem usilovať o rozvoj
doterajšej spolupráce medzi členskými a partnerskými krajinami OECD, Sekretariátom OECD
a medzinárodnými organizáciami, s cieľom prispieť k zdieľaniu dobrej praxe a skúseností
v spoločnom úsilí o tvorbu efektívnych zelených politík.
39

Okrem EPOC-u ste sa zapojili aj do činnosti Skupiny OECD pre strategické prognózovanie
(OECD Government Foresight Community). Ako vnímate tento rozmer OECD a jeho prínos pre
Slovensko?
Metodika výhľadových štúdií a scenárov (foresight) patrí aktuálne medzi dominantné témy
a považujem za prínosné, že náležitú pozornosť a expertízu jej venuje aj OECD. Organizačné
zaradenie OECD Government Foresight Community (GFC) pod priamu kompetenciu generálneho
tajomníka podčiarkuje význam, ktorý OECD tejto téme pripisuje. GFC združuje odborníkov
z verejného sektora venujúcich sa téme foresightu. Jeho cieľom je posilniť kapacity v oblasti
foresightu v štátnych a medzinárodných inštitúciách na základe načrtnutia budúcich scenárov
možného vývoja, určených pre podporu rozhodovania v kľúčových aktuálnych politických
otázkach.
Členstvo SR v GFC hodnotím perspektívne najmä vo vzťahu k aktivitám Ministerstva životného
prostredia SR (MŽP SR) zameraným na globálne megatrendy (spolupráca s EEA). V tejto
súvislosti bol schválený spoločný projekt MŽP SR a OECD, ktorý zanalyzuje administratívne
prístupy a štruktúry podporujúce foresight v životnom prostredí v kontexte Agendy 2030 a cieľov
udržateľného rozvoja (SDGs). Na základe analýzy bude rozpracovaný návrh na administratívnu
podporu foresightu v rezorte životného prostredia a spolupracujúcich organizáciách.
Pracovný formát OECD GFC vnímam ako pridanú hodnotu v spoločnej snahe krajín inovovať
prístupy smerom k tvorbe participatívnych dlhodobých politík, ktoré budú pripravené reagovať na
výzvy, ktoré nám prinesie budúcnosť.
Ministerstvo životného prostredia je aktívnym a viditeľne prítomným hráčom v OECD. Zapájate
sa do projektov, získali ste viaceré pozície v byrách pracovných orgánov, vysielate expertov do
OECD a začiatkom roka 2018 ste zavŕšili strednodobú správu k hodnoteniu environmentálnej
výkonnosti SR. Aké sú ďalšie plány ministerstva pre spoluprácu s OECD?
Čo sa týka spoločných projektov MŽP SR a OECD, aktuálne prebieha finalizácia projektu
schváleného v roku 2018 a úvodná fáza projektu schváleného v roku 2019. Prvý uvedený je
zameraný na podporu udržateľnej ekonomiky a kvalitného životného prostredia na Slovensku
prostredníctvom mapovania negatívnych externalít a správneho nastavenia ekonomických
nástrojov na zmiernenie ich dopadov. Aktuálnejší projekt sa týka spolupráce v oblasti foresightu
(viď odpoveď v otázke č. 2), s cieľom podporiť budovanie kapacít pre tvorbu participatívnych
a dlhodobých politík, založených na metodike foresightu, v podmienkach Slovenskej republiky.
Taktiež plánujeme aj naďalej pokračovať, a rozvíjať, zapojenie MŽP SR do práce Výboru OECD
pre environmentálnu politiku (EPOC), jeho pracovných skupín a formátov. Pevne verím, že
nadchádzajúce predsedníctvo v EPOC-u nám bude v tomto ohľade nápomocné.
Prioritou do budúcna zostáva tiež spolupráca v rámci pracovného formátu OECD GREEN Action
Task Force, ktorého prácu aktívne podporujeme od roku 2016. V roku 2018 hostila Slovenská
republika v Bratislave jeho 25. výročné zasadnutie (prvé v strednej Európe).
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Využíva rezort výstupy OECD pri tvorbe environmentálnej politiky SR?
Rezort životného prostredia má na pravidelnej báze prístup k relevantným výstupom a publikáciám
OECD, či už prostredníctvom 1) Stálej misie SR pri OECD, 2) OECD iLibrary,
ponúkajúcej elektronické verzie všetkých výstupov OECD, alebo 3) rôznych ďalších kanálov
envirodirektoriátu OECD.
Primárne výstupy OECD, najmä v oblasti obehového hospodárstva využíva naša sekcia
environmentálnej politiky, podobne ostatné sekcie z hľadiska ich zamerania. Inštitút
environmentálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia SR, ktorý uskutočňuje analýzy
v oblasti životného prostredia, je pravidelným užívateľom OECD publikácií, databáz a nástrojov,
ktoré slúžia ako podklad pre národné analýzy a politiky, ale tiež ako informácie pre širšiu verejnosť.

VIETE, ŽE ...

... v roku 2018 prišlo k celosvetovému zabrzdeniu rastu kapacity obnoviteľných zdrojov energie (OZE), a to
po takmer dvoch dekádach ich silnej expanzie a medziročnom stúpajúcom trende? Táto neočakávaná
stagnácia integrácie OZE vyvoláva obavy z plnenia dlhodobých klimatických cieľov. Ako na tom bude rok
2019?
... nová čistá kapacita zo solárnych fotovoltaických, veterných a vodných elektrární, ako aj z iných
obnoviteľných zdrojov energie v roku 2018 vzrástla približne o 180 GW? Ide o taký istý nárast ako v roku
2017, čo predstavuje len 60% čistých prírastkov (net additions) potrebných na splnenie dlhodobých
klimatických cieľov.
... OZE zohrávajú významnú úlohu pri obmedzovaní globálnych emisií? Podľa scenára trvalo udržateľného
rozvoja Medzinárodnej energetickej agentúry IEA prírastky kapacít OZE musia medzi rokmi 2018 a 2030
rásť v priemere o viac ako 300 GW medziročne, t.j., aby sa dosiahli ciele Parížskej dohody z roku 2015.
... sektor elektroenergetiky podľa IEA prežíva od svojho vzniku (pred viac ako storočím) najdramatickejšiu
transformáciu? V rozvinutých ekonomikách je rast dopytu po elektrickej energii skromný, ale investičná
záťaž je v dôsledku meniacich sa a modernizovaných infraštruktúr na vysokej úrovni. Zdvojnásobenie
dopytu po elektrickej energii v rozvíjajúcich sa ekonomikách prináša čistejšiu a cenovo dostupnejšiu
elektrickú energiu, podporujúc hospodársky rozvoj a znižovanie emisií.
... silnejúca konkurencieschopnosť solárnej fotovoltaiky prevýši inštalovanú kapacitu veternej energie ešte
pred rokom 2025? Inštalovanú kapacitu vodných elektrární okolo roku 2030 a kapacitu uhoľných
elektrární ešte pred rokom 2040.
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... podiel výroby elektrickej energie z jadrových elektrární (druhého najväčšieho zdroja nízkouhlíkovej
elektrickej energie po vodnej energii) na celkovom globálnom mixe bude tvoriť zhruba 10%? Nielen to,
zmení sa hlavne geografické rozloženie jadrovej kapacity – jadrová kapacita Číny predstihne USA a EÚ,
a to ešte pred rokom 2030.
... bez významného príspevku jadrovej energie bude globálna transformácia energetického sektora oveľa
ťažšia? Popri obnoviteľných zdrojoch energie, opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a ďalších
inovatívnych technológiách môže jadrový výskum významne prispieť k dosiahnutiu trvalo udržateľných
energetických cieľov a k zvýšeniu energetickej bezpečnosti.
... rast produktivity práce v členských krajinách OECD zostáva na nízkej úrovni? Medziročný rast
produktivity práce sa od roku 2010 spomalil na 0,9%, čo je približne o polovicu menej ako v predkrízovom
období. Rast produktivity práce sa tiež spomalil v krajinách OECD s relatívne nízkou úrovňou produktivity
práce, čo oslabilo tempo konvergencie.
... OECD predpokladá zdvojnásobenie globálneho využívania primárnych materiálov do roku 2060? Rast
počtu obyvateľov a snahy o celosvetové vyrovnávanie životnej úrovne obyvateľstva vedie k neúmernému
rastu spotreby materiálov. Predpokladá sa, že spotreba kovov a nekovových nerastov bude rásť rýchlejšie
ako spotreba iných typov materiálov.
... podľa OECD by tvorcovia politík mali zintenzívniť svoje úsilie na posilnenie dôvery verejnosti vo
financie a podnikanie s cieľom znížiť riziko nákazy, ktoré môže nastať, ak budú hospodársky rast
a finančné výnosy naďalej klesať? Globálna finančná kríza z roku 2008 znamenala zlom v spôsobe, akým
vlády chápu úlohu a dôležitosť dôvery verejnosti vo financie a podnikanie.
... bezpečné digitálne technológie zvyšujú blahobyt a zlepšujú život tým, ktorí majú zručnosti na ich
používanie, ale na druhej strane znamenajú pre spoločnosť veľké riziko prehlbovania nerovností, pretože
prehlbujú priepasť medzi tými, ktorí majú zručnosti na používanie digitálnych technológií a tými, ktorí
tieto zručnosti nemajú?
... aktuálne dáta spôsobov financovania malých a stredných podnikov (MSP) poukazujú na pokračovanie
trendu posunu od využívania krátkodobých k dlhodobým bankovým úverom? Tento fakt je spôsobený
najmä skutočnosťou, že MSP a malý podnikatelia si vedia svoje prevádzkové náklady a okamžitú likviditu
zabezpečiť alternatívnymi formami financovania, ale aj vyššou dostupnosťou a nízkymi úrokovými
sadzbami dlhodobých úverov.
... digitálne technológie a globálne hodnotové reťazce ponúkajú MSP nové príležitosti na účasť na
globálnom hospodárstve a posilnení produktivity? MSP však zaostávajú v digitálnej transformácií a sú
neprimerane ovplyvnené zlyhaniami trhu, prekážkami v obchodovaní, neefektívnosťou politík a kvalitou
inštitúcií.
... globálny rast spotreby ocele sa v roku 2018 zvýšil na 4,9%? Najväčšie zvýšenie bolo v Číne (ktorá
zaznamenala mieru rastu 7,9%), Afrike (5,6%) a EÚ (4,3%).
... podľa OECD je založenie podnikania v SR menej finančne náročné ako vo väčšine členských krajín
OECD, ale značné administratívne bariéry podnikanie stále obmedzujú? Napriek tomu, že slovenská
ekonomika je výrazne orientovaná na export, podiel MSP na exporte je relatívne malý.
... za posledných desať rokov sa miera obezity konštantne zvyšuje, pričom v súčasnosti je 58% dospelej
populácie v členských krajinách OECD obéznej? Obezita pritom predstavuje vážnu záťaž pre jednotlivca,
spoločnosť a ekonomiky krajín.
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... v najbližších 30 rokoch budú choroby súvisiace s obezitou a nadváhou zodpovedné za zníženie
priemernej očakávanej dĺžky života o takmer tri roky? Obezita má však dopad aj na výkonnosť detí v škole,
produktivitu pracovnej sily a negatívny dopad na HDP.
... každý jeden americký dolár investovaný do prevencie obezity má ekonomickú návratnosť vo výške šesť
dolárov?
... za posledných 55 rokov OECD vytvorila viac ako 450 medzinárodných noriem, vrátane dohovorov,
odporúčaní, rozhodnutí a vyhlásení?
... v súčasnosti je v platnosti viac ako 250 právnych nástrojov OECD? Najviac ich je v oblasti životného
prostredia, 73, nasleduje správa vecí verejných so 67 a financie a investície so 47 právnymi nástrojmi.
... vďaka protikorupčnému dohovoru OECD bolo v rokoch 1999-2018 stíhaných 560 jednotlivcov a 184
spoločností za podplácanie zahraničných činiteľov v medzinárodných transakciách?
... v rokoch 2015-2016 bola tretina svetového obchodu s osivami certifikovaná Osivárskou schémou
OECD? Išlo konkrétne o 1,6 miliardy kilogramov osiva poľnohospodárskych plodín.
... systém vzájomného uznávania výsledkov neklinických testov (MAD), ktorý zaručuje, že výsledky testov
získané v jednej krajine, sú uznané vo všetkých ostatných krajinách, je v súčasnosti platný už pre viac ako
40 krajín? Dochádza tak k ročnému šetreniu finančných prostriedkov vo výške 309 miliónov eur, ako aj
desiatok tisícov životov laboratórnych zvierat ročne.

DÁVAME DO POZORNOSTI ...

04. 11. 2019

Workshop „Digitalizácia a zodpovedné obchodné správanie“, Paríž

07. 11. 2019

Zverejnenie Health at a Glance 2019, Paríž

13. 11. 2019

Zverejnenie Svetového energetického výhľadu IEA, Paríž

13. – 14. 11. 2019

The Conference of Paris, Paríž

13. – 15. 11. 2019

Medzinárodná konferencia „Zmena klímy 2019 – výzvy a riešenia“,
Bratislava

14. 11. 2019

Zverejnenie Government at a Glance 2019, Paríž

14. – 15. 11. 2019

Globálne fórum o digitálnej bezpečnosti pre prosperitu, Londýn

17. – 19. 11. 2019

Stredoeurópska konferencia o energetike (CEEC), Bratislava
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18. 11. 2019

Zverejnenie Environment at a Glance 2019, Paríž

19. – 22. 11. 2019

OECD Regional Week, Paríž

21. 11. 2019

Zverejnenie aktuálneho Ekonomického výhľadu OECD, Paríž

21. 11. 2019

Politické fórum na vysokej úrovni „Zdravie v 21. storočí – dáta, politiky
a digitálne technológie“, Kodaň

22. 11. 2019

Verejné konzultácie o návrhu OECD na zdaňovanie digitálnej ekonomiky,
Paríž

25. 11. 2019

Smart Cities Workshop, Bratislava

26. 11. 2019

Výročné zasadnutie Globálneho fóra o transparentnosti a výmene informácií
na daňové účely pri príležitosti 10. výročia založenia globálneho fóra, Paríž

26. – 27. 11. 2019

Globálne fórum pre udržateľný rozvoj (GGSD). Téma: „Ozelenenie ťažkého
a ťažobného priemyslu“.

27. – 28. 11. 2019

Globálna strategická skupina (GSG). Téma zasadnutia: starnutie.

28. – 29. 11. 2019

EU Clean Air Forum, Bratislava

29. 11. 2019

Seminár „Zmena politickej ekonómie štrukturálnych reforiem“, Paríž

03. 12. 2019

Oficiálne zverejnenie výsledkov PISA 2018, Paríž

05. – 06. 12. 2019

Ministeriál IEA, Paríž

05. – 06. 12. 2019

Globálne fórum OECD pre hospodársku súťaž, Paríž

12. – 13. 12. 2019

Medzinárodný workshop „Cestovný ruch ako katalyzátor regionálneho
rozvoja“, Viedeň

13. – 16. 01. 2020

Globálna konferencia pre správu inovácií, Paríž

25. – 26. 03. 2019

Globálne fórum integrity a boja proti korupcii, Paríž

STÁLA MISIA NA FACEBOOKU

SM SR pri OECD zriadila svoju oficiálnu stránku na facebooku, na ktorej sa dozviete všetky aktuality
z dielne OECD a zo života stálej misie.

https://www.facebook.com/SlovakMissionOECD/
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ANOTÁCIE K PUBLIKÁCIÁM

Práve sme vydali 35. číslo našich anotácií k publikáciám OECD. Archív s anotáciami je možné nájsť na
webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (www.mzv.sk) v časti SR
v OECD a na anotácie sa preklikáte aj cez stránku Stálej misie SR pri OECD v Paríži
(www.mzv.sk/oecdparis).
Publikácie, o ktorých v anotáciách informujeme, je možné objednať priamo zo stránky OECD. Sú tiež
dostupné v Depozitnej knižnici OECD na Slovensku (Lamačská cesta 8/a, Bratislava, www.cvtisr.sk).
Elektronický formát publikácií si môžu zamestnanci verejnej správy stiahnuť aj z interného
komunikačného systému OECD nazývaného O.N.E. (informácie o registrácii do platformy O.N.E. nájdete
tu: http://www.oecd.org/one/).

Autorský tím – kolektív Stálej misie:
Ingrid Brocková, Ivona Gallová, Kristína Gendová Ruzsíková, Dušan Jurík,
Bronislava Žemberová,Vladislav Ujházi, Tomáš Besedič
Edičné spracovanie: Kristína Gendová Ruzsíková
Nepredajné, distribuované elektronicky
(uzávierka aktuálneho čísla: 31.10.2019)
Vaše osobné údaje v rozsahu „emailová adresa“ sú spracúvané za účelom prezentácie Slovenskej republiky a oprávnených
záujmov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
V prípade, že si neželáte, aby Vám boli tieto e-maily zasielané aj naďalej, prosím, odhláste odber cez oecd.paris@mzv.sk. Práva
dotknutej osoby podľa §21 až §27 a §100 zákona č. 128/2018 o ochrane osobných údajov si môžete uplatniť prostredníctvom emailovej adresy ochranaudajov@mzv.sk .
V súvislosti s týmto účelom sú Vaše osobné údaje spracúvané manuálne, nie sú poskytované tretím stranám a budú uchovávané
do doby odhlásenia odberu.

Kontakt: Stála misia Slovenskej republiky pri OECD v Paríži, Tel: +33 1 56 26 50 90
E-mail: oecd.paris@mzv.sk
https://www.facebook.com/SlovakiaOECDParis/
www.mzv.sk/oecdparis
www.oecd.org
www.iea.org
www.oecd-nea.org
www.itf-oecd.org

Členské krajiny OECD (rok vstupu do organizácie) : Austrália (1971), Belgicko (1961), Česká republika (1995), Čile (2010), Dánsko (1961), Estónsko
(2010), Fínsko (1969), Francúzsko (1961), Grécko (1961), Holandsko (1961), Island (1961), Izrael (2010), Írsko (1961), Japonsko (1964), Južná
Kórea (1996), Kanada (1961), Litva (2018), Lotyšsko (2016), Luxembursko (1961), Maďarsko (1996), Mexiko (1994), Nemecko (1961), Nový Zéland
(1973), Nórsko (1961), Poľsko (1996), Portugalsko (1961), Rakúsko (1961), Slovensko (2000), Slovinsko (2010), Spojené kráľovstvo (1961),
Španielsko (1961), Švajčiarsko (1961), Švédsko (1961), Taliansko (1962), Turecko (1961), USA (1961).
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