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I. OECD a Stála misia Slovenskej republiky pri OECD
-

-

-

-

OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) je medzivládna hospodárska organizácia, ktorej členovia uznávajú
hodnoty pluralitnej demokracie a princípy trhového hospodárstva. Predovšetkým je však unikátnym zdrojom informácií a
fórom hľadania odpovedí na ekonomické a sociálne výzvy, platformou pre riešenie spoločných multisektorálnych
problémov, výmenu skúseností a priestorom pre iniciovanie práce podľa spoločných záujmov.
Aktuálne má OECD 34 členských krajín: Austrália, Belgicko, Česká republika, Čile, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko,
Grécko, Holandsko, Island, Izrael, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Luxembursko, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nový
Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Turecko a USA. Mimoriadny status tzv. posilneného zaangažovania požívajú krajiny, ktoré sa označujú ako EE5 a
ktoré nie sú členmi OECD: Brazília, Čína, India, Indonézia a Južná Afrika. Kandidátskou krajinou na vstup do OECD je
v súčasnosti Rusko.
Slovenská republika je členom OECD od roku 2000. Na koordináciu pôsobenia SR v rámci OECD bol zriadený Koordinačný
výbor, ktorý pozostáva zo zástupcov všetkých rezortov vlády SR. Vzhľadom na multisektorálnu povahu OECD sa SR na jej
činnosti zúčastňuje prostredníctvom zapojenia jednotlivých ministerstiev a ostatných inštitúcií štátnej správy do práce jej
výborov, pracovných a expertných skupín.
Priamy kontakt SR s OECD zabezpečuje Stála misia Slovenskej republiky pri OECD v Paríži. Veľvyslanec a stály predstaviteľ
zastupuje SR pri styku s vedením organizácie a predovšetkým na rokovaniach najvyššieho orgánu OECD – Rady. Diplomati
stálej misie, ktorí sú zástupcami jednotlivých ministerstiev vlády SR, monitorujú prácu výborov a pracovných skupín OECD
a jej pridružených organizácií a aktívne sa zúčastňujú na ich práci. Úlohou stálej misie je teda predovšetkým
sprostredkovanie prenosu informácií medzi OECD a vládou SR, obhajovanie záujmov SR v organizácii, ako aj koordinovanie
aktivít organizácie smerom k rezortom.
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- Tím Stálej misie a kontakty
Ingrid Brocková – veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD
Tel: 0033 1 56265090
maria.semanikova@mzv.sk
oecd.paris@mzv.sk
Iveta Hricová, radkyňa – zástupkyňa stálej predstaviteľky SR pri OECD – agenda Rady, vonkajšie vzťahy, rozpočet
Tel: 0033 1 56265093
iveta.hricova@mzv.sk
Peter Ľach, radca – energetika, zastupovanie SR v IEA a NEA
Tel: 0033 1 56265094
peter.lach@mzv.sk
Martin Líner, 1. tajomník – obchodná politika, priemysel, investície, hospodárska súťaž, cestovný ruch , antibribery
Tel: 0033 1 56265099
martin.liner@mzv.sk
Matej Dostál, 1. tajomník – vzdelávanie, zamestnanosť, sociálna práca, rozvojová spolupráca, veda a technológie, miestny rozvoj
Tel: 0033 1 56265097
matej.dostal@mzv.sk
Martina Kobilicová, 2. tajomník – makroekonomika, finančné trhy, daňová politika a informačné politiky
Tel: 0033 1 56265095
martina.kobilicova@mzv.sk
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Kristína Gendová Ruzsíková, 3. tajomník – poľnohospodárska a environmentálna politika, zdravotníctvo, doprava (ITF) a telekomunikácie,
regionálny a trvalo udržateľný rozvoj, tlačová a komunikačná činnosť stálej misie
Tel: 0033 1 56265096
kristina.gendova@mzv.sk
Mária Semaníková, sekretárka
Tel: 0033 1 56265090
maria.semanikova@mzv.sk
oecd.paris@mzv.sk
Mária Janíková, asistent hospodára
Tel: 0033 1 56265098
maria.janikova@mzv.sk
Juraj Bystriansky, vodič, kuchár
Tel: 0033 1 56265090
juraj.bystriansky@mzv.sk
Dalida Bystrianska, dokumentaristka
Tel: 0033 1 56265098
dalida.bystrianska@mzv.sk

Mimo úradných hodín a v urgentných prípadoch môžete kontaktovať aj diplomatickú službu stálej misie na mobilnom čísle:
0033 6 09164181.
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II. Praktické informácie pre delegátov
Čo je potrebné vykonať pred príchodom do Paríža?
- Návrh na zahraničnú pracovnú cestu
V záujme zabezpečenia želaného ubytovania stála misia odporúča, aby mali delegáti dostatočne včas schválenú zahraničnú pracovnú cestu
na zasadnutie v OECD podľa interných predpisov jednotlivých rezortov.

- Rezervácia ubytovania
Rezerváciu ubytovania si zabezpečujú delegáti sami, resp. prostredníctvom príslušných oddelení na jednotlivých rezortoch. Odporúčame
rezervovať si hotel dostatočne včas, keďže Paríž je vyhľadávaným turistickým a konferenčným mestom a na poslednú chvíľu je
v náporových obdobiach zohnať ubytovanie prakticky nemožné.
Stála misia ponúka zoznam hotelov (viď nižšie), s ktorými má dohodnuté výhodnejšie ceny a ktoré sa nachádzajú v blízkosti misie alebo
OECD. Rezervácia sa vykonáva telefonicky, e-mailom alebo faxom (vo francúzskom alebo anglickom jazyku), pričom je potrebné uviesť, že
delegát sa zúčastňuje zasadnutia OECD, aby dostal zvýhodnenú tarifu. Na rezerváciu je potrebná kreditná karta, ktorá slúži hotelu ako
záloha v prípade nezrušenia rezervácie do 48 hodín pred príchodom (hotely si ako pokutu zvyčajne strhávajú cenu ubytovania za jednu
noc). Stála misia nemôže garantovať rezerváciu ubytovania delegáta vlastnou kreditnou kartou a znášať tak náklady spojené s neskorou
anuláciou alebo nedostavením sa klienta na ubytovanie. Vo výnimočných prípadoch, ak delegát poskytne stálej misii číslo vlastnej alebo
služobnej kreditnej, resp. debetnej karty na účel zabezpečenia garantovania rezervácie ubytovania, stála misia môže zabezpečiť rezerváciu
hotela. V prípade nepredvídateľných udalostí (napr. štrajk leteckej dopravy v Paríži), stála misia poskytne súčinnosť delegátovi.
Niektoré rezorty (napr. MF SR) už majú s takýmto spôsobom rezervácie ubytovania dobré skúsenosti a zabezpečujú si bez problémov
ubytovanie sami.
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Hotely s preferenčnou cenou v blízkosti OECD alebo misie

Názov hotela

Adresa

Tel: 0033 1 45 24 45 75
Fax: 0033 1 42 30 83 32
Tel: 0033 1 44 34 24 14
Fax: 0033 1 44 34 24 24
Hotel Longchamp Elysées 3*
Tel: 0033 1 45 24 52 82
Hotel Gavarni
5, rue Gavarni, 75016 Paris Fax: 0033 1 40 50 16 95
6, rue du Bouquet de
Tel: 0033 1 47 04 41 71
Longchamp, 75160 Paris
Fax: 0033 1 47 27 29 09
Vila des Ambassadeurs 3*
21, rue Saint-Didier, 75016
Tel: 0033 1 45 53 01 82
Etoil Trocadero 3*
Paris
Fax: 0033 1 45 53 59 56
10, rue de Passy, 75016
Tel: 0033 1 45 25 55 66
Hotel Passy Eifflel 3*
Paris
Fax: 0033 1 42 88 89 88
Best Western au Trocadéro
3, avenue RaymondTel: 0033 1 47 27 33 30
Fax: 0033 1 47 27 80 85
3*
Poincaré, 75116 Paris
19, rue Copernic, 75116
Tel: 0033 1 45 53 76 01
Best Western Victor Hugo 3* Paris
Fax: 0033 1 45 53 69 93
Tel: 0033 1 47 27 10 00
Plaza Tour Eiffel 4*
32, Greuze, 75116 Paris
Fax: 0033 1 47 27 47 10
48, rue de Passy, 75016
Tel: 0033 1 42 88 47 55
Hameu de Passy 2*
Paris
Fax: 0033 1 42 30 83 72
37, rue de l´Annonciation,
Tel: 0033 1 42 88 47 28
Hotel les Hauts de Passy 2*
75016 Paris
Fax: 0033 1 42 88 99 09
44, rue de l´Amiral Hamelin, Tel: 0033 1 45 53 14 95
Hotel Elysées Union 3*
75116 Paris
Fax: 0033 1 47 55 94 79
Hotel Eiffel Kennedy 3*

12, rue de Boulainvilliers,
75116 Paris
68, rue de Longchamp
75016 Paris

Kontakt

Webová stránka
www.eiffelkennedy.com
www.hotel-longchampparis.com

Orientačná cena
cena raňajok
1-lôžkovej izby
115; 130 EUR

v cene

123 EUR

v cene

www.gavarni.com
105; 135 EUR
www.villadesambassadeurs.co
m
95; 115 EUR

v cene
v cene

www.etoiletrocadero.com

v cene
14 EUR

www.hotelautrocadero.com

129 EUR
152; 172; 200
EUR
130; 135; 140
EUR

www.victorhugohotel.com

162 EUR

v cene

www.plazatoureiffel.com

175; 240 EUR

20 EUR

www.passyeiffel.com

v cene

www.hameaudepassy.com
132 EUR
www.hotelleshautsdepassy.co
m
120 EUR

v cene

www.elysees-paris-hotel.com

v cene

123 EUR

v cene
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Hotel Lotti 4*
Hotel Renaissance Paris Le
Parc Trocadéro 4*
Eiffel Trocadero 4*
Hotel Metropolitan

7, rue de Castiglione,
750001 Paris
55-59, avenue Raymond
Poincaré, 75116 Paris
35, rue Benjamin-Franklin
Paris 75116
10, place de Mexico, 75116
Paris

Tel: 0033 1 42 60 60 62
Fax: 0033 1 42 60 42 22
Tel: 0033 1 44 05 66 66
Fax: 0033 1 44 05 66 00
Tel: 0033 1 53 70 17 70
Fax: 0033 1 53 70 17 80
Tel: 003 1 56 90 40 04
Fax: 0033 1 56 90 40 03

www.hotel-lotti-paris.com
www.renaissanceleparctroder
o.com

210 EUR

27 EUR

209; 239 EUR

27 EUR

www.jardintroc.com
www.radissonblu.com/hotelpariseiffel

229 EUR

v cene

240 EUR

20 EUR

www.beausejourranelagh.com

145; 155; 180
EUR

8 EUR

www.europehotelparis.com

180; 220 EUR

10 EUR

www.hotel-paris-passy.com

155 EUR

15 EUR

www.paris-hotel-murat.com

130 EUR

v cene

www.hotelswaldorfparis.com

190; 230 EUR

v cene

pobytová daň sa pohybuje okolo 1 EUR za noc
preferenčné ceny hotelov môžu byť vyššie v závislosti od periódy

-

Ďalšie hotely

Hotel Beausejour Ranelagh
3*
Hotel Europe 3*
Hotel Regina de Passy 3*
Hotel Murat 3*
Hotel Waldorf Trocadéro 3*
Hotel Poussin 3*

99, rue du Ranelagh, 75016
Paris
103, boulevard de Grenelle,
75015 Paris
6, rue de la Tour, 75116
Paris
119 bis, boulevard Murat,
75016 Paris
97, rue Lauriston, 75116
Paris

Tel: 0033 1 42 88 14 39
Fax: 0033 1 40 50 81 21
Tel: 0033 1 47 34 07 44
Fax: 0033 1 45 66 47 13
Tel: 0033 1 55 74 75 75
Fax: 0033 1 40 50 70 62
Tel: 0033 1 46 51 12 32
Fax: 0033 1 46 51 70 01
Tel: 0033 1 45 53 83 30
Fax: 0033 1 47 55 92 52
Tel: 0033 1 46 51 30 46
52, rue Poussin, 75016 Paris Fax: 0033 1 40 71 95 07

64, boulevard de Grenelle,
Mercure Tour Eiffel Grenelle 75015 Paris
pobytová daň sa pohybuje okolo 1 EUR za noc

www.hotelpoussin.free.fr
128 EUR
http://www.mercure.com/fr/ho
Tel: 0033 1 45 78 90 90 tel-1598-mercure-paris-tour170 EUR
Fax: 0033 1 45 78 95 55 eiffel-grenelle/index.shtml

v cene

19 EUR
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V prípade obsadenosti vyššie uvedených hotelov, ďalšie hotely môžete nájsť na nasledovných webových stránkach :
www.hotels.com
www.booking.com (dá sa vybrať český jazyk)
www.expedia.fr
www.fhr.fr/sk/
Hľadajte v blízkosti Trocadéra, Passy alebo La Muette. Pre vašu bezpečnosť odporúčame neubytovať sa v severných štvrtiach Paríža (napr.
St. Denis, Clichy).
Ďalšie odporúčané hotely v blízkosti OECD, IEA a NEA môžete nájsť aj na internetovej stránke stálej misie www.oecdparis.mfa.sk.

- Registrácia na zasadnutia
Každý delegát zúčastňujúci sa zasadnutia v OECD musí byť bezpodmienečne zaregistrovaný najneskôr 24 hodín pred konaním zasadnutia,
inak mu v súlade s vnútornými bezpečnostnými pravidlami organizácie nebude umožnený vstup do priestorov organizácie. Registráciu
delegáta zvyčajne zabezpečuje príslušný diplomat stálej misie, pod ktorého kompetenciu daný výbor alebo pracovná skupina spadá.
Výnimkou sú zasadnutia, ktoré sú na pozvánku a delegáti sú vyzvaní (zvyčajne cez e-mailovú komunikáciu) priamo organizáciou alebo
členskou krajinou, ktorá aktivitu organizuje, aby sa zaregistrovali cez špeciálny formulár. V takomto prípade oceníme, ak nás budete
informovať alebo nás dáte do kópie vašej elektronickej komunikácie.
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Kde sa nachádza:
- Stála misia
SM SR pri OECD sídli na adrese Avenue d´Eylau č. 28, v 16. obvode Paríža. Najbližšia zastávka metra je Trocadéro, linky metra č. 6 a 9,
východ z metra č. 3 „Raymond Poincaré“. Avenue d´Eylau sa nachádza na kruhovom objazde za reštauráciou „Trocadéro“. Cesta vám
potrvá približne 2 minúty.

- OECD
Zasadnutia OECD sa konajú v Konferenčnom centre OECD, na ulici André Pascal č. 2, v 16. obvode Paríža (neďaleko Passy). Najbližšia
zastávka metra je „La Muette“, linka číslo 9. Pešo vám cesta zo zastávky „La Muette“ do OECD zaberie približne 10 minút.

- IEA
IEA sídli na ulici Rue de la Fédération č. 9, v 15. obvode Paríža. Najbližšia zastávka vlaku RER je „Champs de Mars Tour Eiffel“ (RER C)
a najbližšia zastávka metra je „Bir-Hakeim“ (linka č. 6).

- NEA
NEA sídli na adrese Boulevard des Iles č. 12, v obvode nazývanom Issy-les-Moulineaux. Najbližšia zastávka metra je Marcel Sembat (linka č.
9), najbližšia zastávka autobusu je Ile St-Germain (autobus č. 123).

- ITF
Medzinárodné dopravné fórum, pridružená organizácia OECD pre sektor dopravy, nemá vlastné konferenčné centrum. Keď ITF zasadá
v Paríži, využíva striedavo priestory OECD alebo IEA.
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Ako sa dostanete:
- Do OECD
....z letiska Charles de Gaulle
i. Taxíkom. Cesta trvá približne 45 minút až hodinu, podľa dopravnej situácie. Ceny sa pohybujú v rozpätí 60-70 €.
ii. Autobusom a metrom.
o Roissy Bus, na letisku stojí pred každým terminálom ; smer Opera (konečná zastávka). Od Opery treba
ísť metrom č. 9, smer Pont de Sèvres a vystúpiť na zastávke La Muette. Potom sledovať inštrukcie –
pešo k OECD (viď mapka vyššie). Cena jednosmerného lístka autobusu je 10 € a kupuje sa priamo u
šoféra. Celkovo vám cesta z letiska zaberie približne 1,5 hod. Cena jednej cesty metrom (vrátane
prestupu) je 1,70 € a lístok si môžete kúpiť v automatoch (za hotovosť alebo kartou) v každej stanici
metra.
o Autobusy leteckej spoločnosti Air France (biele autobusy s nápisom Les Cars AirFrance), na letisku stoja
pred každým terminálom ; smer Arc de Triomphe, resp. CDG Etoile na Avenue Carnot (Víťazný oblúk konečná zastávka). Od Víťazného oblúka treba ísť metrom č. 6, smer Nation a na zastávke Trocadéro
prestúpiť na linku číslo 9, smer Pont de Sèvres. Vystúpte na zastávke La Muette a choďte podľa
inštrukcií – pešo k OECD (viď mapka vyššie). Cena jednosmerného lístka autobusu je 15 € (obojsmerný
24 €) a lístok sa kupuje priamo u šoféra. Cena jednej cesty metrom (vrátane prestupu) je 1,70 € a lístok
sa kupuje v automatoch (za hotovosť alebo kartou) v stanici metra. Celkovo vám cesta z letiska zaberie
približne 1,5 hod.
iii. Vlakom (tzv. RER). Sledujte navigáciu v letiskovej hale k vlaku RER B. Vystúpte na zastávke St. Michel – Notre-Dame a
prestúpte na RER C, smer Pontoise alebo Argenteuil. Vystúpte na zastávke Boulanvilliers. Tá je prepojená so
zastávkou metra La Muette. Potom sledujte inštrukcie – pešo k OECD (viď mapka vyššie). Cena lístka vlaku RER z
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letiska je 9,10 € a kupuje sa v stánku alebo automatoch (za hotovosť alebo kartou) na letisku alebo v stanicii metra.
Cesta vám potrvá približne 1 hod.

- Do Paríža
...z letiska Beauvais
i. autobusom a metrom.
o Autobusy, ktoré zabezpečujú prepravu cestujúcich z Beauvais do Paríža, stoja hneď pri východe z
príletovej haly vpravo. V stánku na konci vpravo si zakúpite (len za hotovosť – v priestoroch letiska sa
však nachádza bankomat) lístok do Paríža za cenu 15 € (obojsmerný za 30 €). Všetky autobusy idú na
zastávku Porte Maillot v Paríži. Prepravca zabezpečí prevoz všetkých cestujúcich do Paríža, preto ak sa
nezmestíte na jeden autobus, počkajte bez obáv na ďalší. Prípadne vám dopravná spoločnosť
zabezpečí cestu taxíkom (v cene lístka na autobus). Z autobusovej zastávky Porte Maillot sa môžete
odviezť metrom do vášho hotela. Najbližšia je linka metra č. 1. Z Porte Maillot sa môžete do svojho
hotela zviezť aj taxíkom – stoja priamo pri autobusovej zastávke. Pozn. : Prílety spoločnosti Ryanair z
Bratislavy na letisko Beauvais sú v pomerne neskorých večerných hodinách, preto trasu do OECD
neuvádzame.
o Na spiatočnej ceste je potrebné byť 3 hod. a 15 min. pred odletom vášho lietadla z letiska Beauvais na
autobusovej zastávke Porte Maillot, kde si zakúpite lístok (za hotovosť alebo kartou). Odchody
autobusov sú organizované prepravcom vždy podľa príslušného letu a dajú sa nájsť na internetovej
stránke letiska Beauvais www.aeroportbeauvais.com .
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Trvanie cesty z letísk do OECD je odhad podľa našich doterajších skúseností. Koľko vám cesta bude v skutočnosti trvať však vždy závisí od
aktuálnej dopravnej situácie alebo od toho, či niektorý z dopravcov neštrajkuje, čo sa v Paríži stáva pomerne často. Na spiatočnú cestu
z OECD na letisko si odporúčame vyhradiť minimálne 1,5 - 2 hodiny, čiže aby ste stihli lietadlo, odporúčame z OECD odísť 3 – 3,5 hodiny pred
odletom vášho lietadla (zvlášť v piatok je časová rezerva dôležitá). Špeciálne podmienky odchodov autobusov má letisko Beauvais.
Cena jednorazového prestupného lístka na parížsku mestskú dopravu RATP (metro, autobus, električka) je 1,70 €. Lístky zakúpite
v automatoch v stanici metra (platba kartou alebo v hotovosti), RER alebo u špeciálnych predajcov RATP. Prestupy sú však obmedzené na
jeden druh dopravného prostriedku. Jednorazový neprestupný lístok na autobus mestskej dopravy zakúpite aj u vodiča autobusu, v tom
prípade však za neho zaplatíte 1,90 €. Ak budete v Paríži dlhšie, oplatí sa vám zakúpiť tzv. carnet (10 lístkov za cenu 12,70 €), ušetríte cca
30% ceny oproti jednorazovým lístkom. Ceny cestovného sa v Paríži zvyčajne menia (zvyšujú) k 1. 1. a k 1.7.

- Do IEA, NEA
IEA
Z letiska Charles de Gaulles:
i. Vlakom RER. Sledujte navigáciu v letiskovej hale k vlaku RER B. Vystúpte na zastávke St. Michel – Notre-Dame a
prestúpte na RER C, smer Versailles Rive Gauche. Vystúpte na stanici Champs de Mars. Do IEA je to cca 3 minúty pešo.
Cena lístka vlaku RER z letiska je 9,10 € a kupuje sa v stánku alebo automatoch (za hotovosť alebo kartou) na letisku
alebo v stanicii metra. Cesta vám potrvá približne 1 hod.
ii. Roissy Bus, na letisku stojí pred každým terminálom ; smer Opera (konečná zastávka). Od Opery treba ísť metrom č.
9, smer Pont de Sèvres a vystúpiť na zastávke Torcadéro. Prestúpte na linku č. 6 v smere Nation. Vystúpte na
zastávke Bir-Hakeim. Do IEA je to cca 3 minúty pešo. Cena jednosmerného lístka autobusu je 10 € a kupuje sa priamo u
šoféra. Celkovo vám cesta z letiska zaberie približne 1,5 hod. Cena jednej cesty metrom (vrátane prestupu) je 1,70 € a
lístok sa kupuje v automatoch (za hotovosť alebo kartou) v stanici metra.
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NEA
Z letiska Charles de Gaulles
iii. Roissy Bus, na letisku stojí pred každým terminálom ; smer Opera (konečná zastávka). Od Opery treba ísť metrom č.
9, smer Pont de Sèvres a vystúpiť na zastávke Marcel Sembat. Potom prestúpte na autobus č. 123 v smere Mairie
d´Issy. Vystúpte na stanici Ile St-Germain. Do NEA je to cca 1 minúta pešo (80 m).

- Z Paríža do Bruselu
Delegáti sa niekedy presúvajú z Paríža rovno na zasadnutia do Bruselu, resp. z Bruselu do Paríža. Najlepšie spojenie medzi Bruselom
a Parížom je rýchlovlakom, ktorým cesta trvá približne 1,5 hodiny. Vlaky odchádzajú do Bruselu, resp. prichádzajú z Bruselu z vlakovej
stanice Gare du Nord (v Paríži je niekoľko železničných staníc), kde sa nachádzajú aj stanice metra (linky č. 4 a 5) a RER (B a D). Lístok na
vlak možno zakúpiť aj vopred v špecializovaných predajniach francúzskej železničnej spoločnosti SNCF v blízkosti OECD (rue de Passy)
alebo elektronicky. Cena lístka závisí od toho, kedy si ho zakúpite (ako pri letenkách). V prípade potreby vám radi poskytneme pomoc so
zakúpením lístka.
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Priestory OECD:
-

Pri vstupe do OECD

Každý delegát musí pri vstupe do OECD prejsť najprv bezpečnostnou kontrolou a následne si vyzdvihne preukaz, ktorý ho oprávňuje ďalej
sa pohybovať v priestoroch OECD. Preukaz automaticky vystavuje OECD na základe registrácie, je na meno a jeho platnosť je obmedzená
časovým trvaním zasadnutia, ktorého sa daný delegát zúčastňuje. Zvýšený režim ochrany a bezpečnostných opatrení platí počas
Ministerského zasadnutia Rady OECD (v máji).
Elektronické tabule informujú delegátov, v ktorých konferenčných miestnostiach sa jednotlivé zasadnutia konajú.
-

Čo ponúkajú priestory OECD pre delegátov?

V priestoroch OECD majú delegáti k dispozícii počítače s pripojením na internet i s možnosťou tlače. Tiež je dostupné bezplatné wifi
pripojenie v celej budove OECD. Na občerstvenie slúžia kaviareň a bar. Stravovať sa možno v kantíne aj v reštaurácii. Recepcia ponúka
možnosť zavolania taxíka i úschovy batožiny. Batožinu si môžete odložiť aj v šatni, ktorá je pri každej zasadacej miestnosti. V priestoroch
sa nachádza aj bankomat a predajňa publikácií OECD.

Kde nájdete informácie?
- Olisnet a Delegates Corner
Olisnet je informačný systém OECD, na ktorom je možné nájsť všetky dokumenty vydávané OECD v súčasnosti i za
posledné roky. Je to akýsi archív dokumentov organizácie, ku ktorému však majú prístup len oficiálni delegáti
ústredných orgánov štátnej správy alebo ich podriadených inštitúcií. O prístup na Olisnet je potrebné požiadať
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tak, že vyplníte elektronický formulár na www.oecd.org/olis. Na základe vašej online požiadavky OECD
z bezpečnostných dôvodov najprv preverí prostredníctvom stálej misie, či ste oficiálnym delegátom SR
a následne udelí prístup. V prípade ťažkostí s formulárom alebo ak vám na vašu žiadosť OECD dlhšie neodpovedá,
môžete sa obrátiť na stálu misiu, ktorá overí v OECD, či vašu žiadosť registruje. Stála misia však samotný prístup
na Olisnet nezriaďuje a pokiaľ nás neinformujete, o vašej žiadosti nevieme.
Delegates Corner alebo Clear Space je nový interaktívny nástroj OECD vytvorený špeciálne pre jednotlivé výbory
a pracovné skupiny s cieľom uľahčiť komunikáciu s delegátmi, ktorí sa zúčastňujú zasadnutí. Niektoré výbory
a pracovné skupiny si už takéto stránky zriadili. Nájdete na nich dokumenty potrebné na zasadnutia, nové
materiály a oznamy, môžete tu dokonca prispievať do diskusie k materiálom OECD a zverejňovať pozície vášho
rezortu k dokumentom. Treba však mať na zreteli, že na Delegates Corner sa vaša pripomienka automaticky
považuje za oficiálnu pozíciu SR. Zámerom ditektoriátov, ktoré už pre pod nich spadajúce výbory a pracovné
skupiny Delegates Corner vytvorili, je, aby táto forma postupne nahradila e-mailovú komunikáciu s OECD. Prístup
zriaďuje vždy príslušný direktoriát. Ak máte prístup na Olisnet, vaše heslo by malo automaticky platiť aj pre
Delegates Corner. Prihlásiť sa môžete cez https://community.oecd.org
- Dôležité webové stránky
o MZV SR – www.foreign.gov.sk
o SM SR pri OECD – www.oecdparis.mfa.sk
o OECD – www.oecd.org
o IEA – www.iea.org
o NEA – www.oecd-nea.org
o ITF – www.internationaltransportforum.org
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o Depozitná knižnica OECD v Bratislave – www.cvtisr.sk
o Niektoré rezorty tiež uverejňujú informácie o spolupráci s OECD za oblasť v ich gestorstve (viď
stránky jednotlivých ministerstiev)
o „OECD v skratke“ – je informačný dvojmesačník stálej misie o aktuálnom dianí v OECD. Nájdete
ho na internetovej stránke MZV SR alebo na webe našej misie.
o Informácie o OECD nájdete aj na facebooku, twitteri, flickri a youtube.
-

Ďalšie užitočné internetové stránky
o doprava v Paríži – www.ratp.fr
o vlaky a TGV - www.sncf.fr
o lokálne mapy www.mappy.fr
o počasie www.meteofrance.fr alebo lachainemeteo.com
o turistické informácie - www.parisinfo.com
o Letisko Beauvais Tillé – www.aeroportbeauvais.com
o Letisko Charles de Gaulle (Roissy) – www.cdgfacile.com
o stránka parížskych letísk – www.aeroportsdeparis.fr

- Ďalšie užitočné adresy
o ZÚ SR vo Francúzsku – 125, rue de Ranelagh, 75016 Paris
o hlavné sídlo a konferenčné centrum OECD – 2, rue André Pascal, 75016 Paris
o IEA – 9, rue de la Fédération, 75015 Paris
o NEA – 12, boulevard des Iles, 92130 Issy-les-Moulineaux
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Stála misia Slovenskej republiky pri OECD
28, avenue d´Eylau
75016 Paris
France
Tel: 0033 1 56 26 50 90
Fax: 0033 1 56 26 50 92
E-mail: oecd.paris@mzv.sk
Úradné hodiny:
pondelok - štvrtok od 8,30-17,30 hod
piatok od 8,30-17,00 hod
www.oecdparis.mfa.sk
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