ZAHRANIČNÝ VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zápisnica
z 15. mimoriadnej schôdze Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej
republiky, ktorá sa uskutočnila 24. a 25. novembra 2016, v budove
Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1,
Bratislava (v rokovacej miestnosti č. 30)

Prítomní: 13 poslancov (24.11.2016), 12 poslancov (25.11.2016)

Mimoriadnu schôdzu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky viedol
predseda výboru František Šebej.

Program rokovania:
1. Informácia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky k nakladaniu s verejnými prostriedkami v nadväznosti na kauzu
kultúrnych podujatí organizovaných Ministerstvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky k Predsedníctvu Slovenskej
republiky v Rade Európskej únie.

K bodu 1
Minister zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky p. Miroslav Lajčák
poskytol stanovisko k nakladaniu s verejnými financiami pri organizovaní kultúrnych podujatí
spojených s Predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Mimoriadnej
schôdze Zahraničného výboru sa z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti
(ďalej len MZV) zúčastnili aj p. Pavol Sýkorčin (vedúci služobného úradu), p. Miroslava
Vozáryová (riaditeľka legislatívneho odboru) a p. Milan Zachar (generálny riaditeľ sekcie
Predsedníctva). P. Miroslav Lajčák odpovedal na 16 otázok, ktoré mu boli vopred položené
poslancami ZV. Pozval zástupcov Transparency International na MZV na odbornú diskusiu.
Vysvetlil pracovnú pozíciu p. Zuzany Ťapákovej (externá poradkyňa) aj mesačnú mzdu (1490
EUR netto), ktorú dostáva. P. Miroslav Lajčák uviedol, že odmeny za vystúpenie na
kultúrnych podujatiach vyplácalo MZV a ich celková výška bola cca 32 000 eur spolu pre
všetkých 26 vystupujúcich umelcov. P. Miroslav Lajčák uviedol, že MZV si na organizovanie
podujatia vybralo Agentúru Evka na základe prieskumu trhu. Vyzdvihol úspešné
Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie a dodal, že MZV neprekročí
rozpočet, ktorý bol vyhradený vopred na Predsedníctvo v Rade Európskej únie.
Spravodajcom bol p. Miroslav Beblavý, ktorý predniesol návrh o možnosti vyjadrenia sa k
situácií aj Zuzane Hlávkovej a Gabrielovi Šípošovi. Návrh bol jednohlasne schválený.
Rozprava:
P. Beblavý vyjadril svoj názor k možnému porušeniu zákona. Spýtal sa p. Miroslava Lajčáka,
či veľkosť podujatí bola primeraná a či neprišlo ku možnému klientelizmu na MZV.
Rovnako apeloval na p. Miroslava Lajčáka do akej miery cíti osobnú zodpovednosť za
udalosti a ako konal po rozhovore so Zuzanou Hlávkovou.
P. Osuský vyzval p. Miroslava Lajčáka k zverejneniu všetkých dokumentov, zmlúv a faktúr
v mene záujmu samotného MZV. Podporil p. Zuzanu Hlávkovú za jej verejný výstup.
P. Uhrík sa spýtal p. Miroslava Lajčáka akým spôsobom bola vyberaná agentúra EVKA,
koľko ďalších zmluvných vzťahov malo MZV s touto agentúrou a či p. Zuzana Hlávková
v rámci svojho vystúpenia hovorila pravdu.
P. Miroslava Vozáryová podala stanovisko k otázkam poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky. MZV pri výbere Agentúry EVKA použilo výnimku podľa zákona o verejnom
obstarávaní. MZV si vybralo Agentúru EVKA na základe ponuky troch rôznych agentúr ako
najlacnejšiu ponuku. Jednotlivé zmluvy boli uzatvorené podľa príslušných zákonov. Podľa
pani Vozáryovej neprišlo k porušeniu zákona zo strany MZV. Nebolo podané potrebné
oznámenie zo strany p. Zuzany Hlávkovej, kde by presne špecifikovala skutky. Dodala, že
prišlo k zníženiu rozpočtu v rámci spolupráce s Agentúrou Viva Musica.
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P. Simon dal procedurálny návrh na poslanecký prieskum na MZV. Vyjadril rozhorčenie so
vzniknutej situácie a reakcie vlády na ňu.
P. Blaha vyzdvihol prístup MZV pri reakcii na situáciu. Podľa neho bol dodržaný zákon
a uvítal snahu p. Miroslava Lajčáka o reprezentáciu Slovenska v zahraničí.
P. Droba pochválil Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie. Vyjadril rozhorčenie
z tlačovej besedy vlády v reakcii na vzniknutú situáciu. Pochválil p. Zuzanu Hlávkovú za jej
vystúpenie a dodal, že to ako sa k nej zachová Slovenská republika ovplyvní jej ďalší rozvoj.
Minister zahraničných vecí a Európskych záležitosti p. Miroslav Lajčák odmietol
podozrenia z klientelizmu. Všetky procesy v rámci MZV sú transparentné. Nechce žiadnym
spôsobom zdiskreditovať p. Zuzana Hlávkovú. Ukáže chýbajúcu zmluvu. Víta odbornú
a právnu diskusiu k danej téme. S Agentúrou EVKA má MZV jeden spomenutý kontrakt. Je
pripravený odpovedať na otázky kvôli zachovaniu dobrého mena MZV ale aj jeho samotného.
Mimoriadna schôdza Zahraničného výboru NR SR bola prerušená a pokračovala v piatok 25.
novembra 2016 o 8:00 hodine v budove Národnej rady Slovenskej republiky v rokovacej
miestnosti č.30.
Za Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky sa schôdze
v piatok 25. Novembra 2016 zúčastnili p. Ivan Korčok (štátny tajomník), p. Milan Zachar
(generálny riaditeľ sekcie Predsedníctva) a p. Miroslava Vozáryová (riaditeľka legislatívneho
odboru).
Pani Zuzana Hlávková objasnila svoje pracovné zaradenie na MZV a rovnako tak aj
pracovné zaradenie pána Pavla Szalaia. Odmietla vyjadrenia o tom, že pracovali ako referenti.
Povedala, že na organizáciu predstavenia loga boli oslovené 3 agentúry, z ktorých bola
napokon automaticky vybraná Agentúra Evka. Pani Hlávková uviedla, že suma (63 800 eur),
ktorá bola vyčlenená na otváracie koncerty bola ukotvená v memorande o spolupráci medzi
Ministerstvom zahraničných vecí a Ministerstvom kultúry. Zuzana Hlávková a Pavol Szalai
žiadajú MZV o zverejnenie zadania prieskumu trhu na výber agentúr, tri agentúry spolu aj
s ich ponukami, zápisnicu z vybraného návrhu, všetky zmluvy, ktoré uzavrelo MZV
a Agentúra Evka v rámci tohto podujatia, aby vyvrátilo pochybnosti o tom, že podujatie
nestálo viac ako 230 000 eur. Žiadajú aby Agentúra Evka zverejnila všetky potrebné
dokumenty aj kvôli zachovaniu jej dobrého mena. Žiadajú, aby MZV nechalo prehovoriť
zamestnancov, ktorí pracujú na sekretariáte predsedníctva.
Pán Gabriel Šípoš (riaditeľ Transparency International) uviedol, že vďaka svedectvám p.
Hlávkovej a p. Szalaia MZV zverejnilo časť zmlúv, ktoré dovtedy neboli zverejnené. Žiadajú
o doplnenie ďalších informácií, zmlúv a faktúr. Uvádza, že pri hospodárení s verejnými
financiami je potrebné zverejniť, čo možno najviac informácií. Transparency International
dostalo kópie zmlúv od Slovenského národného divadla. Jedinou podmienkou pri zverejnení
je ochrana osobných údajov zúčastnených. Pán Gabriel Šípoš poďakoval MZV za pozvanie,
ale trvá na tom, že právo na informácie má celá verejnosť. Transparency Interntional podalo
podnet aj kancelárií verejnej ochrankyni ľudských práv pani Jane Dubovcovej.
Pán Šebej uvítal potrebu transparentnosti v prístupe k informáciám pre verejnosť.
Pán Ivan Korčok (štátny tajomník MZV) uvítal poslanecký prieskum na MZV ako
možnosť poslancov oboznámiť sa so všetkými potrebnými skutočnosťami. Pozvanie dostalo
aj Transparency International. MZV požiadalo všetky kontrolné úrady, aby preverili situáciu.
MZV poskytlo zmluvy Transparency International a doteraz nedostali žiadnu právnu
námietku, ktorá by poukazovala na nezverejnenie informácií. MZV je viazané pri
zverejňovaní zmlúv o odmenách umelcov autorským zákonom.

3

Rozprava:
P. Simon sa spýtal, kedy Slovensko zistilo, že bude predsedať Rade Európskej únie, či bol
pokus o riadne verejné obstarávanie a prečo MZV postupovalo podľa výnimky o verejnom
obstarávaní.
P. Osuský povedal, že proces zverejnenia informácií bol čiastočne spomalený MZV. Dodal,
že každý občan má v súlade s ústavou právo na informácie.
P. Uhrík sa spýtal do akej miery je zainteresovaný p. Miroslav Lajčák na verejných
obstarávaniach a ako prebieha proces verejných obstarávaní. Dodal, že ak sa podozrenia
potvrdia, je to podnet pre odvolanie ministra z funkcie.
P. Beblavý sa spýtal na otázky možného porušenia troch zákonov, nakoľko odpovede, ktoré
zazneli v prvý deň schôdze neboli preňho dostatočné. Dodal, že verejnosť má záujem
o zverejnenie informácií, aby bolo isté, že konanie bolo v súlade s verejným záujmom. Spýtal
sa na konanie p. Miroslava Lajčáka po rozhovore s p. Zuzanou Hlávkovou a jeho reakciu na
jej podozrenia.
P. Korčok uviedol, že audit v rokoch 2014 a 2015 prebehol v poriadku. Výnimka bola
použitá kvôli tomu, že požiadavky pri daných verejných obstarávaniach boli špecifické. MZV
pri organizácií konalo aj na základe odporúčaní predchádzajúcich predsedajúcich krajín.
Vysvetlil proces verejného obstarávania v rámci MZV. O možnom porušení zákona rozhodnú
príslušné orgány. P. Miroslav Lajčák dal preveriť podozrenia a nezistili sa pochybenia.
Uviedol, že výnimka pre verejné obstarávanie bude platiť v rámci celej Európskej únie.
P. Blaha nevidí podozrenie z porušenia zákona zo strany MZV.
P. Šebej upozorňuje na expresivitu slovníka. Dodal, že občania majú právo pri podozrení na
zverejnenie informácií.
P. Uhrík sa vyjadril, že pochybnosti o porušeniach existujú.
P. Beblavý uviedol, že prijatie výnimky o verejnom obstarávaní si vyžaduje dôveru. Súhlasí,
že je potrebné nájsť pravdu. Povedal, že MZV opakovane nehovorilo pravdu, čím si pokazilo
dôveru. Uviedol, že výnimka o verejnom obstarávaní v rámci Európskej únie je určená pre
podlimitné zákazky. Dôvera voči MZV klesá z viacerých dôvodov, ako napríklad zatajovanie
a nezverejňovanie zmlúv, či nehovorenie pravdy.
P. Šebej uviedol, že exituje presný výpočet, kedy bola použitá výnimka o verejnom
obstarávaní.
P. Kéry uviedol, že boli oslovené tri agentúry, ale podľa platného zákona o verejnom
obstarávaní stačí osloviť len jednu agentúru. Uviedol, že vo vzniknutej situácií vidí politické
záujmy.
P. Šebej požiadal p. Korčoka o vyjadrenie a spravodajcu o predloženie návrhu.
P. Korčok uviedol, že výnimka má presnú definíciu, kedy má byť použitá. MZV ju použilo
pri špecifických požiadavkách. Výnimka o verejnom obstarávaní na Slovensku je rovnaká ako
v rámci Európskej smernice.
P. Beblavý predniesol návrh uznesenia.

Hlasovanie o uznesení č. 31: 12/0/0. Uznesenie bolo prijaté.

Všetky písomnosti, na ktoré sa zápisnica odvoláva, sú jej súčasťou.
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František Šebej
predseda výboru
Ľuboš Blaha
Adriana Pčolinská
overovateľ výboru
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