Štatút rezortnej koordinačnej skupiny Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky pre európske záležitosti

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Tento štatút upravuje postavenie, pôsobnosť, činnosť a úlohy rezortnej koordinačnej skupiny Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre európske záležitosti (ďalej len „RKS“), ako aj postavenie a pôsobnosť jej predsedu, členov a tajomníka.

(2) RKS bola zriadená na základe uznesenia vlády SR č. 431 z 5. 6. 2003 k návrhu koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ a uznesenia vlády SR č. 884 z 17. 10.2007 k Revidovanému návrhu mechanizmu tvorby stanovísk k návrhom právnych aktov schvaľovaných Radou EÚ v podmienkach SR a vzorových štatútov rezortných koordinačných skupín a Komisie pre záležitosti EÚ.


Čl. 2
Pôsobnosť RKS

(1) RKS predstavuje prvú úroveň koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ktorá vplýva na prípravu pozície Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) vo všetkých etapách rozhodovacieho procesu.
 
Čl. 3
Úlohy RKS

(1) Hlavnou úlohou RKS je zabezpečenie zosúladenej a efektívnej účasti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“) vo vzťahu k rozhodovacím procesom orgánov EÚ v oblasti  kultúry a  audiovízie a účasti SR na realizácii ďalších aktivít EÚ v oblasti pôsobnosti MK SR.

(2) RKS v oblasti svojej pôsobnosti zabezpečuje najmä tieto úlohy: 
a) posudzuje legislatívne aj nelegislatívne návrhy Európskej komisie (ďalej len „EK“) a ďalších orgánov EÚ; pritom skúma, aké dôsledky môže predmetný návrh mať pre SR, 
b) zabezpečuje prípravu a schvaľovanie „predbežného stanoviska“, ktoré je nevyhnutné a smerodajné pre účasť predstaviteľov SR za rezort kultúry v pracovných skupinách a výboroch EK a Rady EÚ,
c) zabezpečuje prípravu a schvaľovanie „pozície“ pre zástupcov SR za rezort kultúry v pracovných skupinách a výboroch EK a Rady EÚ, ktorá ich bude oprávňovať z pohľadu napĺňania záujmov SR predbežne uzavrieť rokovania na tejto úrovni rozhodovacieho procesu,
d) zabezpečuje koordináciu činností vnútorných útvarov MK SR a prizvaných externých inštitúcií pri vypracúvaní návrhu „inštrukcie“ pre zasadnutie COREPER-u a návrhu „stanoviska Slovenskej republiky“ pre rokovanie Rady EÚ; v prípade potreby konzultuje prípravu mandátu s Komisiou Ministerstva zahraničných vecí SR pre záležitosti EÚ (ďalej len „KEÚ“),
e) koordinuje vypracúvanie stanovísk, správ a informácií člena vlády SR na rokovanie Výboru európskych záležitostí Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „VEZ NR SR“) o návrhoch právne záväzných aktov a iných aktov ES a EÚ a o výsledkoch rokovaní orgánov ES a EÚ, ktorých členom je minister kultúry SR,
f) koordinuje prípravu nominácií zástupcov a expertov SR do dočasných i stálych poradných orgánov EÚ,
g) zabezpečuje výmenu informácií a spätnú väzbu o činnosti a pôsobení delegovaných zástupcov SR medzi sekciami a samostatnými odbormi MK SR a relevantnými organizáciami sektorov kultúry a audiovízie v SR,
h) predkladá návrhy, námety a požiadavky vedúcej služobného úradu, resp. Osobnému úradu na ďalšie vzdelávanie pracovníkov MK SR v oblasti európskych záležitostí,
i) zabezpečuje kontakt MK SR s KEÚ, Stálym zastúpením SR pri EÚ a VEZ NR SR, 
j) zabezpečuje sledovanie postupu riešenia otázok súvisiacich s členstvom SR v EÚ v pôsobnosti rezortu kultúry, prerokováva otázky súvisiace s pripravovanými krokmi MK SR, zabezpečuje posudzovanie otázok, ktoré môžu mať dosah a nadväznosť pre ostatné štátne orgány a inštitúcie (vrátane tých, ktoré nie sú zastúpené v RKS),
k) zabezpečuje riešenie záležitostí medzirezortného charakteru, ktoré presahujú rámec pôsobnosti MK SR, na rozšírených zasadnutiach RKS za účasti odborníkov z tých štátnych a samosprávnych orgánov a iných relevantných inštitúcií, do ktorých pôsobnosti spadá daná problematika.

(4) Vecnou náplňou rokovaní RKS je najmä príprava a vypracúvanie: 
a) pozičných dokumentov k danej oblasti, vypracované vo vzájomnej spolupráci členov RKS, prípadne v spolupráci s inými relevantnými subjektmi a inštitúciami, 
b) podkladov a informácií ministra kultúry SR na rokovania vlády SR a Ministerskej rady vlády pre záležitosti EÚ (ďalej len „MRV EZ“) týkajúcich sa európskych záležitostí,
c) podkladov pre ministra kultúry SR na rokovania Rady EÚ a neformálne rokovania ministrov zodpovedných za kultúru a audiovíziu,
d) odporúčaní pre ministra kultúry SR na nominovanie delegátov a expertov do jednotlivých orgánov, pracovných skupín a komisií týkajúcich sa záležitostí EÚ,
e) návrhov rozhodnutí ministra kultúry SR v oblasti pôsobnosti RKS.

(5) RKS ako poradný a koordinačný orgán zodpovedá za svoju činnosť ministrovi kultúry SR.

Čl. 4
Členstvo v RKS

(1) Členmi RKS môžu byť
a) odborní zamestnanci MK SR,
b) odborní zamestnanci z iných ministerstiev a štátnych orgánov a inštitúcií, ak podstatné časti problematiky patriacej do oblasti pôsobnosti RKS spadajú do pôsobnosti týchto ministerstiev alebo iných ústredných orgánov štátnej správy.

(2) Členov RKS vymenúva minister kultúry SR z radov zamestnancov MK SR, iného štátneho orgánu alebo inštitúcie tak, aby v nich boli v potrebnom počte zastúpené všetky oblasti agendy vyplývajúcej z členstva SR v EÚ v gescii rezortu kultúry.

(3) Národná rada SR, Úrad vlády SR a Ministerstvo zahraničných vecí SR majú v rámci koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ osobitné postavenie v zmysle čl. 1 tohto štatútu a ich zástupcovia sú členmi všetkých RKS. V RKS MK SR sú zastúpené prostredníctvom svojich zástupcov podľa vlastných nominačných pravidiel. Zástupcov ÚV SR, MZV SR a NR SR vymenúva a odvoláva minister kultúry SR na návrh podpredsedu vlády SR pre európske záležitosti, ministra zahraničných vecí a riaditeľa Kancelárie NR SR. 

(4) Členovia RKS v zmysle odseku 1 písm. b) sú vymenovaní ministrom kultúry SR na základe návrhu príslušného rezortného ministra alebo vedúceho štátneho orgánu alebo inštitúcie.

(5) Prípadné zmeny v zložení členov RKS sa uskutočňujú najneskôr do jedného mesiaca po odvolaní alebo inom skončení členstva príslušného člena RKS.

(6) Účasť člena RKS na zasadaní RKS je nezastupiteľná.

(7) Člen RKS sa môže svojho členstva vzdať. V takomto prípade navrhujúca organizácia navrhne nového člena.

(8) Členstvo v RKS zaniká
a) ukončením pracovného (štátnozamestnaneckého) pomeru v organizácii, ktorá člena do RKS navrhla,
b) ukončením činnosti RKS,
c) odvolaním na základe rozhodnutia ministra kultúry SR alebo odvolaním prostredníctvom rozhodnutia ministra kultúry na základe návrhu organizácie, ktorá člena do RKS navrhla,
d) písomným vzdaním sa členstva v RKS,
e) smrťou člena.

(9) Člen RKS je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone svojej funkcie v RKS.

Čl. 5
Postavenie a pôsobnosť predsedu RKS

(1) Predsedu RKS vymenúva a odvoláva minister kultúry SR. Kópia dokladu o vymenovaní alebo odvolaní predsedu RKS sa zasiela na vedomie ministrovi zahraničných vecí SR.

(2) Nový predseda RKS musí byť vymenovaný najneskôr do jedného mesiaca od odvolania predchádzajúceho predsedu RKS.

(3) Predseda RKS
a) riadi a zodpovedá za činnosť RKS,
b) podlieha a za svoju činnosť priamo zodpovedá ministrovi kultúry SR,
c) vedie práce na príprave a vypracovávaní „predbežného stanoviska“, „pozície“, návrhu „inštrukcie“ a návrhu „stanoviska SR“ za príslušnú oblasť politiky EÚ za rezort kultúry a zodpovedá za ich včasné vypracovanie,
d) zabezpečuje komunikáciu s KEÚ v principiálnych záležitostiach; pri prerokúvaní týchto bodov sa zúčastňuje zasadnutí KEÚ,
e) predsedá zasadnutiam RKS, vrátane zasadnutí RKS v užšom zložení a schvaľuje zápis zo zasadnutí RKS,
f) spravidla sprevádza ministra kultúry SR na zasadnutiach Rady EÚ v konfigurácii zodpovedajúcej pôsobnosti MK SR, na zasadnutiach VEZ NR SR a na rokovaniach MRV EZ,
g) podáva ministrovi kultúry SR návrhy na menovanie ďalších členov RKS,
h) spolupracuje pri plnení svojich úloh s predsedami ostatných RKS a zabezpečuje vzájomnú výmenu informácií a podkladov s predsedami ostatných RKS, zabezpečuje riešenie záležitostí medzirezortného charakteru,
i) poveruje členov RKS ad hoc zastupovať predsedu RKS na poradách KEÚ, 
j) vydáva členom RKS pokyny na zabezpečovanie a plnenie ďalších úloh podľa tohto štatútu,
k) zabezpečuje vzájomnú výmenu informácií a podkladov v rámci RKS a MK SR,
l) zabezpečuje a plní ďalšie úlohy podľa odporúčaní KEÚ,
m) ustanovuje tajomníka RKS a riadi jeho činnosť.

Čl. 6
Tajomník RKS

(1) Tajomník RKS je zamestnancom organizačného útvaru MK SR zodpovedného za agendu európskych záležitostí a medzinárodných vzťahov.

(2) Tajomník RKS pôsobí ako
a) centrálny kontaktný bod pre správy Stáleho zastúpenia SR pri EÚ – tajomník RKS všetky správy eviduje a na ich základe pripravuje s predsedom RKS program ďalšieho zasadnutia (v prípade urgentnej správy reaguje okamžite v súčinnosti s predsedom RKS),
b) centrálny kontaktný bod pre informácie a správy od členov orgánov Rady EÚ (Výbor
pre kultúrne záležitosti, Pracovná skupina pre audiovíziu a médiá, Pracovná skupina pre duševné vlastníctvo a autorské právo, Expertná skupina pre digitalizáciu a digitálnu úschovu)
c) centrálny kontaktný bod pre informácie z KEÚ,
d) kontaktný bod pre VEZ NR SR.

(3) Tajomník RKS pripravuje podklady pre zasadnutia RKS a vykonáva ostatné pokyny predsedu RKS. Vypracúva záznam z rokovania RKS a zasiela ho členom RKS. Na základe rozhodnutia predsedu RKS môže byť záznam poskytovaný aj ďalším osobám.

(4) Tajomník RKS zabezpečuje a koordinuje činnosť RKS po administratívnej stránke, zúčastňuje sa rokovaní KEÚ a zabezpečuje komunikáciu medzi jednotlivými ministerstvami a ostatnými štátnymi orgánmi a inštitúciami.

(5) Podľa potreby môže tajomník RKS na základe poverenia predsedu RKS plniť aj iné úlohy na úseku európskych záležitostí a v odbore multilaterálnej spolupráce.

Čl. 7
Rokovania RKS

(1) RKS pracuje na základe harmonogramu činnosti orgánov EÚ, ktorý je priebežne aktualizovaný.

(2) Zasadnutie RKS zvoláva a vedie predseda RKS. Termíny zasadnutí sa spravidla stanovujú s prihliadnutím na termíny a obsah najbližších rokovaní orgánov EÚ, alebo rokovaní KEÚ, VEZ NR SR alebo MRV EZ, na ktoré majú zástupcovia SR alebo predstavitelia MK SR predkladať stanoviská a pozície SR.

(3) Ak si to vyžaduje naliehavosť situácie, medzi jednotlivými zasadnutiami RKS môže predseda RKS zvolať zasadnutie RKS v užšom zložení na riešenie operatívnych úloh alebo na prerokovanie čiastkových a špecifických otázok. Užšie zloženie tvoria obvykle predseda RKS, tajomník RKS, prípadne člen RKS z vecne príslušnej sekcie MK SR. O výsledku takéhoto rokovania informuje predseda RKS všetkých členov RKS na najbližšom zasadaní.

(4) Zasadnutí RKS sa zúčastňujú jej členovia. So súhlasom predsedu RKS sa rokovania môžu zúčastniť aj:
a) odborní spolupracovníci člena RKS z prerokúvanej oblasti, 
b) iní prizvaní experti za účelom vyjadrenia ich odborného stanoviska k prerokúvanej téme.

(5) Na zasadnutia RKS jej predseda prizýva aj
a) podľa potreby odborníkov a zástupcov v oblasti európskych záležitostí, hospodárskej sféry, legislatívy a ďalších oblastí, z mimovládnych inštitúcií a organizácií, ktoré sa zásadným spôsobom podieľajú na spracovávaní problematiky spadajúcej do oblasti pôsobnosti RKS,
b) spravidla zástupcov sociálnych partnerov, priemyselných zväzov a združení, miest a obcí. 

(6) Subjekty uvedené v čl. 5, ods.5 písm. a) a b) môžu požiadať predsedu RKS o informácie o programe zasadnutia RKS.

(7) Zasadnutia RKS sú neverejné, výnimku môže udeliť predseda RKS. 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 predsedami a vedúcimi RKS, prípadne prizvať expertov s cieľov vyjadrenia ich odborného stanoviska. 

(8) Z rokovania RKS sa vyhotovuje záznam, ktorého prílohou je prezenčná listina, spoločné stanoviská k prerokovaným otázkam, odporúčania, inštrukcie alebo iné pozičné dokumenty pre predstaviteľov a delegovaných zástupcov MK SR na rokovania EÚ, vlády SR, VEZ NR SR, MRV EZ a KEÚ. Záznam sa zasiela členom RKS a na vedomie ministrovi kultúry SR.

(9) V prípade nutnosti bezodkladného prerokovania určitej záležitosti môže zasadnutie RKS nahradiť písomné stanovisko predsedu RKS, vypracované na základe písomných stanovísk ostatných členov RKS (rozhodovanie per rollam; stanoviská pre toto rozhodovanie sa zasielajú prostredníctvom elektronickej pošty).

Čl. 8
Metodika činnosti RKS

(1) RKS môže na výkon svojich činností pri koordinácii vypracúvania pozičných dokumentov prijímať vlastné metodické postupy, pričom vychádza z mechanizmu pri tvorbe stanovísk k legislatívnym návrhom EK v podmienkach SR schváleného uznesením vlády SR č.884 z 17.10. 2007.

(2) Koordinácia rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ podľa tohto štatútu prebieha v etapách tak, že pri prvom predložení návrhu dokumentu orgánmi EÚ vypracuje úlohou poverený člen RKS anotáciu k návrhu dokumentu a pošle ju v spolupráci s tajomníkom RKS spolu so samotným dokumentom všetkým členom RKS. Následne úlohou poverený člen RKS sleduje celý rozhodovací proces o dokumente, predkladá návrhy zmien a doplnkov k dokumentu pracovnej skupiny alebo výboru, do ktorého je delegovaný a pravidelne informuje na rokovaniach RKS o postupe rozhodovacieho procesu až do prijatia dokumentu oprávneným orgánom EÚ. Pritom úzko spolupracuje s tajomníkom RKS a ďalšími členmi RKS.

(3) Návrhy RKS sa ministrovi kultúry SR predkladajú vo forme návrhu pre rozhodnutie ministra v danej veci, adresovaného podľa aktuálnej situácie vláde SR, MRV EZ, VEZ NR SR alebo vecne príslušnému útvaru MK SR.

Čl. 9
Záverečné ustanovenie

Tento štatút nadobudol účinnosť schválením ministrom kultúry SR dňa 20. novembra 2007. 


									Marek MAĎARIČ
        Minister
V Bratislave, 20. novembra 2007

