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ŠTATÚT
Rezortnej koordinačnej skupiny
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
č. 1943/2012-060
z 30. októbra 2012

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Tento štatút upravuje pôsobnosť a činnosť rezortnej koordinačnej skupiny Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sloven-

skej republiky (ďalej len "RKS") pre záležitosti Európskej únie (ďalej len "EÚ"), ako
aj postavenie a pôsobnosť jej vedúceho,
členov, tajomníka a odborných pracovných
skupín.
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2. RKS bola zriadená na základe uznesenia
vlády Slovenskej republiky č. 431 z 5. júna
2003 k návrhu koordinácie rozhodovacieho
procesu v záležitostiach Európskej únie a vzorových štatútoch rezortných koordinačných
skupín a Komisie pre záležitosti EÚ a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 884
z 17. októbra 2007 k Revidovanému mechanizmu tvorby stanovísk k návrhom právnych
aktov schvaľovaných Radou EÚ v podmienkach Slovenskej republiky.

e)
f)

Článok 2
Pôsobnosť rezortnej koordinačnej skupiny
g)
1. RKS predstavuje prvú úroveň koordinácie
rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ,
ktorá vplýva na prípravu pozície Slovenskej
republiky (ďalej len "SR") vo všetkých etapách rozhodovacieho procesu1). Jej hlavnou
úlohou je odborná príprava "predbežného stanoviska", "pozície", ako aj návrhov "inštrukcie" a "stanoviska".
2. Úlohou RKS je posúdiť návrhy materiálov
schvaľovaných na úrovni Európskej komisie
(ďalej len "EK"), orgánov EÚ a poukázať
na dôsledky, ktoré posudzovaný návrh môže
mať pre SR v rámci pôsobnosti Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstva").
3. RKS v oblasti svojej pôsobnosti
a) sleduje postup riešenia otázok súvisiacich s členstvom SR v EÚ,
b) prerokúva otázky súvisiace s pripravovanými postupmi ministerstva, organizácií v jeho pôsobnosti v oblasti EÚ,
c) posudzuje otázky, ktoré môžu mať dosah
a nadväznosť na ostatné štátne orgány
a inštitúcie,
d) rieši záležitostí medzirezortného charakteru, ak podstatné časti dotknutej
problematiky patriacej do oblasti pô1)
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Druhú úroveň koordinácie rozhodovacieho procesu predstavuje
Komisia pre záležitosti EÚ, ktorej gestorom je Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, zriadená na základe
uznesenia vlády SR č. 431/2003.

h)

i)

j)

sobnosti RKS spadajú do pôsobnosti
dvoch alebo viacerých ministerstiev
alebo ústredných orgánov štátnej správy
a na zasadnutia RKS prizýva odborníkov
z tých štátnych orgánov a inštitúcií, do
ktorých pôsobnosti spadá daná problematika,
pracuje na základe harmonogramu činnosti EK a Rady EÚ, ktorý je priebežne aktualizovaný,
zabezpečuje prípravu a schvaľovanie
"predbežného stanoviska" pre predstaviteľov SR v orgánoch EÚ (v legislatívnych a rozhodovacích orgánoch EÚ),
zabezpečuje prípravu a schvaľovanie
"pozície" pre predstaviteľov SR v orgánoch EÚ (pracovné skupiny EK a Rady EÚ),
zabezpečuje vypracovanie návrhu
"inštrukcie" pre zasadnutie COREPER
1, 2 a Osobitného výboru pre poľnohospodárstvo,
zabezpečuje vypracovanie návrhu "stanoviska" pre rokovanie Rady EÚ pre
poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo,
v prípade potreby konzultuje prípravu
inštrukcie s príslušnou Komisiou pre
záležitosti EÚ.

4. RKS zodpovedá za svoju činnosť ministrovi
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len "minister").
5. Organizačnú a administratívnu činnosť RKS
zabezpečuje odbor zahraničnej koordinácie
ministerstva.
Článok 3
Členstvo v rezortnej koordinačnej skupine
1. Členmi RKS sú spravidla
a) generálni riaditelia sekcií ministerstva,
b) ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR, riaditeľ Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu
poľnohospodárskeho, generálny riaditeľ
Pôdohospodárskej platobnej agentúry,

c) riaditeľ odboru zahraničnej koordinácie
ministerstva,
d) zástupca vedúceho RKS,
e) kontaktné osoby jednotlivých sekcií
ministerstva a kontaktné osoby Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej
len "PPA"), Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ďalej len "ŠVPS
SR"), Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ďalej
len "ÚKSÚP"),
f) zástupca Úradu vlády SR,
g) zástupca Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR (ďalej len
"MZVaEZ SR"),
h) zástupca Ministerstva financií SR (ďalej
len "MF SR"),
i) zástupca Ministerstva zdravotníctva SR
(ďalej len "MZ SR"),
j) zástupca Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len "MŽP SR"),
k) zástupcovia ostatných ministerstiev, ak
príslušné ministerstvá prejavia záujem
mať svojho zástupcu v RKS.

7. Členstvo v RKS členovi okrem odvolania
podľa bodu 2 až 5 zaniká aj
a) ukončením štátnozamestnaneckého pomeru v služobnom úrade ministerstva,
ktoré člena RKS navrhlo,
b) písomným vzdaním sa členstva v RKS,
c) ukončením činnosti RKS, alebo
d) smrťou.
Článok 4
Vedúci rezortnej koordinačnej skupiny
1. Vedúceho RKS vymenúva a odvoláva minister.
2. Vedúcim RKS je hovorca v Osobitnom výbore pre poľnohospodárstvo2).
3. Kópia dokladu o menovaní alebo odvolaní
vedúceho RKS sa zasiela na vedomie ministrovi zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR.

2. Členov RKS menuje a odvoláva minister na
návrh riaditeľa odboru zahraničnej koordinácie ministerstva.

4. V súlade s ods. 1 nový vedúci RKS musí
byť menovaný najneskôr do jedného mesiaca
od odvolania predchádzajúceho vedúceho
RKS alebo zániku jeho členstva podľa čl. 3
bodu 7.

3. Zástupcu výboru Národnej rady pre európske záležitosti v RKS vymenúva a odvoláva
minister na návrh predsedu výboru Národnej
rady SR pre európske záležitosti.

5. Vedúci RKS ustanoví svojho zástupcu, ktorý
vedie zasadnutia RKS v jeho neprítomnosti
a zastupuje ho v plnom rozsahu na týchto
zasadnutiach.

4. Zástupcu Úradu vlády SR v RKS vymenúva
a odvoláva minister na návrh vedúceho
Úradu vlády SR.

Článok 5
Pôsobnosť vedúceho rezortnej
koordinačnej skupiny

5. Zástupcov MZVaEZ SR, MF SR, MZ SR,
MŽP SR a zástupcov ostatných ministerstiev
vymenúva a odvoláva minister na návrh
ministrov príslušných ministerstiev.

Vedúci RKS
a) riadi a zodpovedá za činnosť RKS,

6. Prípadné zmeny v zložení členov RKS podľa
bodov 2 až 5 tohto článku sa uskutočnia
najneskôr do jedného mesiaca po odvolaní
príslušného člena RKS.

2)

Osobitný výbor pre poľnohospodárstvo je prípravný orgán Rady,
zriadený rozhodnutím zástupcov vlád členských štátov 12. mája
1960, ktorý má za úlohu pripravovať rozhodnutia Rady pre
poľnohospodárstvo.
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b) je podriadený ministrovi, ktorému predkladá informácie na rokovanie vlády SR
a plní jeho príkazy a rozhodnutia,
c) informuje podľa aktuálnej situácie vedenie ministerstva o európskych záležitostiach a o činnosti RKS,
d) vedie práce na príprave a zodpovedá za
včasné vypracovanie "predbežného stanoviska SR", "pozície", návrhu "inštrukcie" a návrhu "stanoviska SR" za príslušnú oblasť politiky EÚ za rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
e) spolupracuje pri plnení svojich úloh
s vedúcimi (predsedami) RKS ostatných
ústredných orgánov štátnej správy a zabezpečuje s nimi vzájomnú výmenu informácií a podkladov,
f) zabezpečuje riešenie záležitostí medzirezortného charakteru v gescii ministerstva a tam, kde je ministerstvo činné
ako gestor, zabezpečuje koordináciu
s RKS vecne príslušných rezortov
a ostatných štátnych orgánov a inštitúcií,
g) zabezpečuje vzájomnú výmenu informácií a podkladov v rámci RKS a príslušného ministerstva alebo ústredného
orgánu štátnej správy, v ktorého gescii
je príslušná politika EÚ,
h) zabezpečuje a plní ďalšie úlohy podľa
odporúčaní Komisie pre záležitosti EÚ.
Článok 6
Tajomník rezortnej koordinačnej skupiny
1. Tajomníka RKS ustanoví vedúci RKS. Tajomníkom je spravidla zamestnanec odboru
zahraničnej koordinácie ministerstva.
2. Tajomník RKS zabezpečuje a koordinuje
administratívnu činnosť RKS a zabezpečuje
komunikáciu medzi jednotlivými ministerstvami v rámci RKS a RKS iných rezortov.
3. Tajomník zabezpečuje pravidelnú komunikáciu s predstaviteľmi ministerstva na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli.
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Článok 7
Zasadnutia rezortnej koordinačnej skupiny
1. Zasadnutia RKS zvoláva a vedie vedúci RKS
tak, aby optimálne plnila všetky svoje úlohy
a funkcie.
2. Medzi jednotlivými zasadnutiami RKS môže
vedúci RKS zvolať užšie zasadnutie k prerokovaniu čiastkových a špecifických otázok. O výsledku týchto rokovaní informuje
všetkých členov RKS.
3. Zasadnutia RKS sú neverejné, výnimku môže
udeliť vedúci RKS iným rezortom. Toto
ustanovenie sa nevzťahuje na
a) práva člena RKS byť v nevyhnutných
prípadoch sprevádzaný svojimi spolupracovníkmi,
b) práva člena RKS spolupracovať v prípade potreby s vedúcimi RKS, prípadne
prizvať expertov na účely vyjadrenia ich
odborného stanoviska,
c) práva zástupcov výboru Národnej rady
SR pre európske záležitosti a odborných
pracovníkov Kancelárie Národnej rady
SR na účely vyjadrenia stanoviska.
4. Na zasadnutia RKS môže jej vedúci prizývať
a) expertov, ktorí pozíciu, stanovisko, alebo inštrukciu vypracovali a podľa potreby príslušného riaditeľa odboru,
b) ďalších predstaviteľov ministerstva
v legislatívnych a rozhodovacích orgánoch EÚ ad hoc, pri prerokovávaní zásadnej problematiky patriacej do ich pôsobnosti,
c) podľa potreby odborníkov v oblasti európskych záležitostí, hospodárskej sféry,
legislatívy a ďalších oblastí, mimovládnych inštitúcií a organizácií, ktoré sa zásadným spôsobom podieľajú na spracovávaní problematiky spadajúcej do
oblasti pôsobnosti RKS,

d) spravidla zástupcov sociálnych partnerov, samosprávy, podnikateľských a spotrebiteľských združení.
5. Subjekty uvedené v bode 4 môžu požiadať
vedúceho RKS o informácie o programe
zasadnutia RKS.
6. V prípade nutnosti bezodkladného prerokovania určitej záležitosti môže zasadnutie
RKS nahradiť písomné stanovisko vedúceho
RKS, vypracované na základe písomných
stanovísk ostatných členov RKS.
7. Záznam zo zasadnutia RKS vrátane zoznamu
zúčastnených a schválené stanoviská k prerokovaným otázkam vrátane stanovísk
schválených na užšom zasadnutí RKS, alebo
písomných stanovísk, zasiela tajomník RKS
členom RKS.
Článok 8
Pôsobnosť členov rezortnej koordinačnej
skupiny
Členovia RKS
a) v rámci svojej čiastkovej pôsobnosti
a kompetencie, zabezpečujú včasné vypracovanie podkladových materiálov
nevyhnutných pre prípravu "predbežného stanoviska", "pozície", ako aj návrhov "inštrukcie" a "stanoviska", konečnú podobu uvedených materiálov
schvaľuje generálny riaditeľ príslušnej
sekcie ministerstva,
b) spolupracujú s vedúcim RKS pri vypracovávaní "predbežného stanoviska",
"pozície", ako aj návrhov "inštrukcie"
a "stanoviska",
c) na základe poverenia vedúceho RKS
môžu zastupovať vedúceho RKS na poradách Komisie pre záležitosti EÚ 1 a Komisie pre záležitosti EÚ 2,
d) svoju činnosť vzájomne koordinujú podľa pokynov vedúceho RKS,

e) zabezpečujú plnenie ďalších úloh podľa
pokynov vedúceho RKS,
f) sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach vyplývajúcich z činností
RKS podľa § 60 ods.1 písm. c) zákona
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
g) kontaktné osoby jednotlivých sekcií
ministerstva sú povinné oznámiť odboru
zahraničnej koordinácie všetky personálne zmeny v oblasti nominácie členov
v legislatívnych a rozhodovacích orgánoch EÚ najneskôr do siedmich dní od
uskutočnenia personálnej zmeny.
Článok 9
Odborné pracovné skupiny
1. RKS na riešenie odborných otázok v gescii ministerstva môže iniciovať zriadenie trvalých
alebo ad hoc odborných pracovných skupín tam,
kde je to účelné a kde nemožno využiť existujúce odborné a poradné orgány ministerstva.
2. Predstavitelia ministerstva v legislatívnych
a rozhodovacích orgánoch EÚ si môžu vytvoriť odbornú pracovnú skupinu, ktorá sa
bude podieľať na príprave stanoviska po
technickej (vecnej) stránke. Stanovisko bude
pred prezentáciou v orgánoch EÚ schvaľované postupom prijatým v rozhodovacích
procesoch v záležitostiach EÚ na úrovni
ministerstva.
3. Členmi odborných pracovných skupín sú
najmä predstavitelia ministerstva v legislatívnych a rozhodovacích orgánoch EÚ, zamestnanci ministerstva, zamestnanci PPA,
ŠVPS SR, ÚKSÚP. Členmi môžu byť aj zamestnanci výskumných ústavov, univerzít
a ďalších organizácií na základe odporúčania predstaviteľov ministerstva v legislatívnych a rozhodovacích orgánoch EÚ,
resp. podľa čl. 7(4).
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4. Členov odborných pracovných skupín
schvaľujú generálni riaditelia sekcií, do ktorých pôsobnosti problematika riešená odbornými pracovnými skupinami patrí.
5. Predstavitelia ministerstva v legislatívnych
a rozhodovacích orgánoch EÚ formou písomných správ z každého zasadnutia v legislatívnych a rozhodovacích orgánoch EÚ
alebo záznamov zo zasadnutí odborných
pracovných skupín informujú RKS o činnosti.
6. Správy a záznamy slúžia ako jeden zo zdrojov pri príprave "predbežných stanovísk",

"pozícií", "inštrukcií" a "stanovísk SR" pre
predstaviteľov SR v orgánoch EÚ.
Článok 10
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu
sa zrušuje štatút rezortnej koordinačnej skupiny
č. 1688/2009-060 z 30. apríla 2009.
Článok 11
Účinnosť
Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť
30. októbra 2012.
Ľubomír Jahnátek, v. r.
minister
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Poznámky
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