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RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

Návrh

ZÁVEROV RADY VLÁDY SR
NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ
č. 06/02/2015
z 29. apríla 2015
k vyhodnoteniu podnikateľských misií spojených so zahraničnými cestami slovenských
SR ústavných činiteľov a podnikateľských fór v SR, spojených s návštevami
zahraničných ústavných činiteľov v SR v roku 2014
predkladateľ:
podpredseda vlády a minister ZV a EZ SR
___________________________________________________________________________

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií
A. berie na vedomie
A.1 vyhodnotenie podnikateľských misií spojených so zahraničnými cestami slovenských SR
ústavných činiteľov a podnikateľských fór v SR, spojených s návštevami zahraničných
ústavných činiteľov v SR v roku 2014
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Predkladacia správa
Materiál „Vyhodnotenie podnikateľských misií spojených so zahraničnými cestami
slovenských ústavných činiteľov a podnikateľských fór v SR, spojených s návštevami
zahraničných ústavných činiteľov v SR v roku 2014“ predkladá Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR na základe záverov Rady vlády SR na podporu exportu a
investícií č. 05/02/2014 z 23. apríla 2014, ktoré boli prijaté v súvislosti so schváleným
„systémom koordinovanej prípravy podnikateľských misií spojených so zahraničnými cestami
slovenských ústavných činiteľov a podnikateľských fór v Slovenskej republike, spojených
s návštevami zahraničných ústavných činiteľov“.
Zahraničné cesty ústavných činiteľov sprevádzané podnikateľskými misiami
predstavujú jeden z proexportných nástrojov, ktorý tvorí základ pre nadviazanie kontaktov
a priestor na poskytovanie cieľavedomej všestrannej a účinnej podpory slovenským
podnikateľským subjektom pri ich následnom etablovaní sa na zahraničných trhoch.
Podnikateľské misie a podnikateľské fóra sa v zmysle schváleného systému vytvárajú
na sektorom princípe, pričom sektorové zameranie misií navrhujú zastupiteľské úrady
v súčinnosti so štátnou administratívou v krajine pôsobenia. V prípade väčších misií
pripravovalo podnikateľské centrum osobitné informácie zamerané na cieľové teritórium
misie. Zlepšila sa tým informovanosť účastníkov podnikateľských misií a podnikateľských
fór o potenciáli trhu cieľovej krajiny a o obchodno-ekonomických podmienkach realizácie
ekonomických aktivít na tomto trhu.
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Vyhodnotenie podnikateľských misií spojených so zahraničnými cestami slovenských
ústavných činiteľov a podnikateľských fór v SR, spojených s návštevami zahraničných
ústavných činiteľov v SR v roku 2014
Vyhodnotenie realizovaných podnikateľských misií spojených so zahraničnými
cestami slovenských ústavných činiteľov a podnikateľských fór v SR, spojených s návštevami
zahraničných ústavných činiteľov v SR v roku 2014 vychádza zo záverov Rady vlády SR na
podporu exportu a investícií č. 05/02/2014 z 23. apríla 2014, ktoré boli prijaté v súvislosti so
schváleným „systémom koordinovanej prípravy podnikateľských misií spojených so
zahraničnými cestami slovenských ústavných činiteľov a podnikateľských fór v Slovenskej
republike, spojených s návštevami zahraničných ústavných činiteľov“. Systém zaviedol
pravidlá spolupráce hlavných aktérov misií a fór, ktorými sú Ministerstvo hospodárstva SR
(ďalej len „MH SR“), Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len
„MZVaEZ SR“), Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej len „SARIO“)
a Slovenská obchodná a priemyselná komora (ďalej len „SOPK“).
Za koordinátorov podnikateľskej misie alebo podnikateľského fóra boli určené MH
SR a MZVaEZ SR. Koordinátori poverujú organizovaním podnikateľskej misie alebo
podnikateľského fóra spravidla SOPK alebo SARIO. Tieto majú pri organizovaní
spolupracovať s ďalšími inštitúciami, ako sú Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka
SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Eximbanka, SBA a ďalšie
inštitúcie.
V pôsobnosti MZVaEZ SR sa v zmysle dohodnutého systému v roku 2014 realizovali
podnikateľské misie a podnikateľské fóra spojené so zahraničnými cestami najvyšších
ústavných činiteľov (prezident, predseda vlády SR, predseda NR SR) a spojené so stykovou
činnosťou ministra. Do pôsobnosti MZVaEZ SR patrí aj organizovanie medzivládnych
komisií pre hospodársku spoluprácu s Ruskou federáciou (do decembra 2014) a so
Slobodným štátom Bavorsko, ktoré sa však v roku 2014 nekonali. Do pôsobnosti MH SR
patrili podnikateľské misie a fóra spojené so stykovou činnosťou ministra hospodárstva
a zasadnutia ostatných medzivládnych, resp. medzirezortných komisií pre hospodársku
spoluprácu.
Povinnosťou koordinátora podnikateľskej misie alebo podnikateľského fóra je od roku
2014 spracovanie projektu misie, resp. fóra v súčinnosti so zastupiteľským úradom SR
v zahraničí. Súčasťou projektu fóra býva nielen technické, organizačné, ale aj sektorové
zameranie misie, čo umožňuje efektívnejšie prepojenie zahraničnej aktivity ústavných
činiteľov s konkrétnymi exportnými aktivitami slovenských firiem a umožnilo zohľadniť
špecifiká a príležitostí daného zahraničného teritória pre slovenské firmy.
Koordinátor bol zodpovedný za následné vyhodnotenie každého podujatia jeho
účastníkmi a zapojenými partnermi.
Nasledujúci text tvorí prehľad a vyhodnotenie zorganizovaných podnikateľských misií
alebo fór v roku 2014, spojených so zahraničnými cestami slovenských ústavných činiteľov
do zahraničia alebo zahraničných ústavných činiteľov do SR.
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1.

Podnikateľské fórum slovenských a maltských podnikateľov pri príležitosti
oficiálnej návštevy prezidenta Malty v SR

Cieľ: Zvýšenie záujmu o malé a stredné podniky na trhu EÚ. Účasť min. 50 slovenských
podnikateľských subjektov na fóre, B2B rokovania. Zvýšenie obchodnej a investičnej
spolupráce medzi SR a Maltou.
Termín:

23.1. 2014

Koordinátor: MZVaEZ SR
Organizátor: SOPK, súčinnosť SARIO pri vyhľadávaní partnerov na B2B
Hodnotenie:
Počas oficiálnej návštevy maltského prezidenta Georga Abela sa v priestoroch
MZVaEZ SR uskutočnilo slovensko-maltské podnikateľské fórum. Na fóre sa zúčastnilo 96
slovenských a 12 maltských podnikateľov a predstaviteľov inštitúcií z Malta Enteprise,
Malta’s Financial Services Industry a Malta Tourism Authority. Maltské firmy zastupovali
predovšetkým oblasť finančných a sprostredkovateľských služieb, cestovného ruchu, ale aj
sektor elektrotechnického priemyslu. Slovensko-maltské podnikateľské fórum bolo
organizované MZVaEZ SR v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.
B2B rokovania boli zamerané na prehĺbenie obchodnej spolupráce, výrobno-ekonomickej
kooperácie (dodávky technologických zariadení v oblasti solárnych energií) a rozšírenie
spolupráce medzi oboma krajinami v cestovnom ruchu. Počas bilaterálnych rozhovorov bola
dohodnutá ďalšia spolupráca priamo medzi slovenskými a maltskými firmami. Účasť zo
strany slovenských podnikateľov potvrdila záujem o spoluprácu s maltskými podnikateľmi.
Misia umožnila rozšírenie obchodno-ekonomických kontaktov, nadviazanie nových
obchodných vzťahov, zároveň poskytla obidvom stranám ďalšie možnosti vzájomnej
spolupráce.
Zúčastnené podnikateľské subjekty vo všeobecnosti zhodnotili podujatie ako
zaujímavé, avšak bez konkrétneho prínosu a využitia nadobudnutých kontaktov. Najviac
ocenili získané informácie a prehľad o maltskom trhu.
V dvoch prípadoch (MBM Partners, JRK Waste Management) došlo k nadviazaniu
obchodnej spolupráce, ktorá však bola neskôr z maltskej strany bez udania dôvodu ukončená
(maltský partner nereagoval na výzvy slovenskej strany). Niektoré spoločnosti (Aviatik Team,
MAI Slovakia) zhodnotili podujatie ako nevhodné z hľadiska svojho predmetu činnosti, avšak
ocenili získané informácie o trhu, ktoré im pomohli v rozhodovaní sa o ďalšom teritoriálnom
zameraní obchodnej činnosti. V jednom prípade (Semančín Poláček, s.r.o.) došlo k využitiu
nadviazaných kontaktov pre konkrétny obchodný prípad, ktorý bol už medzičasom úspešne
dokončený.
Aj napriek tomu, že väčšine zúčastnených podnikateľských subjektov neprinieslo
podujatie konkrétny výstup vo forme nadviazania obchodnej spolupráce s maltskými
partnermi, ich záujem o maltský trh aj naďalej pretrváva.
2. Burza kontaktov slovenských a ruských podnikateľov pri príležitosti návštevy
predsedu NR SR P. Pašku v Moskve
Cieľ:

Prezentácia investičného potenciálu SR

Termín:

5. – 6. 2. 2014

Koordinátor: MZVaEZ SR – priamo ZÚ Moskva a GK St. Peterburg
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Organizátor: SARIO
Hodnotenie:
Podujatia sa zúčastnilo 17 slovenských a 21 ruských podnikateľských subjektov
prevažne zo sektorov stavebníctva, energetiky, investičného poradenstva, realít. Zástupcovia
SARIO prezentovali ruským účastníkom výhody podnikateľského a investičného prostredia
v SR a oboznámili aj s aktuálnym stavom ekonomiky a perspektívami ďalšieho rozvoja.
Akcia bola vhodnou príležitosťou na oboznámenie ruských partnerov s činnosťou
Kooperačnej burzy – Exportného fóra 2014 (V4+Rakúsko), ktorú SARIO organizovalo 13.11.
2014 v Bratislave. Súčasťou podujatia boli aj B2B rokovania na detailnejšie posúdenie
možností spolupráce a jednotlivých projektov. Predstavitelia Východoeurópskeho
podnikateľského klubu počas rokovaní nadviazali kontakty s ruskými predstaviteľmi
nábytkárskeho a stavebného priemyslu, ktoré vyústili do aktívnejšej účasti spoločnosti
SECURIDO na ruskom trhu.

3.

Podnikateľské fórum slovenských a slovinských podnikateľov pri príležitosti
návštevy ministra zahraničných vecí Slovinska v SR

Cieľ: Zlepšovanie
slovenského
podnikateľského
prostredia,
využívanie
konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Účasť minimálne 50 slovenských
podnikateľských subjektov na fóre, B2B rokovania, identifikovanie konkrétnych projektov
spolupráce. Rast obchodnej a investičnej spolupráce medzi SR a Slovinskom.
Termín:

21. 03. 2014

Koordinátor: MZVaEZ SR
Organizátor: SARIO, SOPK
Hodnotenie:
Podujatia sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory, Slovenskej podnikateľskej agentúry, Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR, Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho,
Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Zväzu logistiky a zasielateľstva SR,
Železníc SR a ďalších slovenských profesijných zväzov a združení, celkovo viac ak 90
účastníkov z podnikateľského sektora. Za slovinskú stranu sa zúčastnilo 15 spoločností
z oblastí logistiky, informačných technológií, predstavitelia záujmového združenia investorov
a rezortov dopravy a poľnohospodárstva.
Slovenskí podnikatelia ocenili podujatie ako výbornú príležitosť pre nadviazanie
kontaktov (H.M. Transtech s.r.o, TIREX s.r.o., SCC Subcontracting and Cooperation Centre),
spoločnosť Euro-Brew s.r.o. už rozbehla spoluprácu so slovinskými partnermi, spoločnosť
Express Slovakia je v kontakte s SI partnermi a v dlhodobejšom horizonte predpokladá
konkrétnu spoluprácu a spoločnosť LBG a.s. prezentovala s pomocou SI partnera neskôr
v Slovinsku projekt a čaká na závery hodnotiacej komisie. Súčasne rokovania v oblasti
prepravy tovarov a logistiky medzi železnicami SR a Slovinska, slovinským prístavom Koper
a logistickými spoločnosťami SR prispeli k riešeniu niektorých problémov pri zvyšovaní
objemov slovenských exportérov cez prístav Koper.
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4.

Obchodné a investičné fórum „IconVienna - East West Summit on Smart Cities“ vo
Viedni za účasti ministra hospodárstva SR

Cieľ: podpora spolupráce miest Bratislava a Viedeň v oblasti obchodu, technológií, inovácií
a ochrany životného prostredia.
Termín:

10. 4. 2014

Koordinátor: MH SR, MZVaEZ SR
Organizátor: SARIO, WKO Viedeň
Hodnotenie:
Obchodného a investičného fóra na tému inteligentných miest sa zúčastnilo 100
slovenských a rakúskych účastníkov. Slovensko bolo hosťovskou krajinou. Kľúčový príhovor
mal minister hospodárstva SR. Následne vystúpila hlavná architektka Bratislavy I. Konrad.
Zástupcovia SARIO a WKO Viedeň poskytovali potenciálnym slovenským exportérom
informácie z oblasti obchodu, technológií, inovácií a ochrany životného prostredia a
sprostredkovali kontakty s rakúskymi investormi. Podujatie splnilo svoj cieľ.
5. Zasadnutie medzivládnej komisie SR a Bosna a Hercegovina za účasti štátneho
tajomníka MH SR, sprievodné podnikateľské fórum
Cieľ: podpora obchodnej a výrobnej spolupráce medzi firmami z Bosny a Hercegoviny a zo
Slovenska
Termín:

24. 4. 2014

Koordinátor: MH SR
Organizátor: SARIO
Hodnotenie:
Zasadnutie komisie viedol za slovenskú stranu štátny tajomník Ministerstva hospodárstva
SR Dušan Petrík. Predsedníčkou komisie za Bosnu a Hercegovinu bola námestníčka ministra
zahraničného obchodu a ekonomických vzťahov Bosny a Hercegoviny Ermina Salkičević –
Dizdarević. Agentúra SARIO zorganizovala popri zasadnutí medzivládnej komisie
podnikateľské fórum, ktorého sa zúčastnilo za slovenskú stranu 25 spoločností a za Bosnu a
Hercegovinu 13 spoločností.
6.

Slovensko-emirátske podnikateľské fórum v Abu Dhabí a Dubaji pri príležitosti
oficiálnej návštevy PPV a MiZVaEZ SR M. Lajčáka v Spojených arabských
emirátoch (SAE)

Cieľ: nadviazanie priamej komunikácie a spolupráce slovenských spoločností s poprednými
predstaviteľmi najvýznamnejších emirátskych inštitúcií, ktoré rozhodujú o implementácii
najdôležitejších rozvojových projektov a zákaziek v SAE; prezentácia obchodného potenciálu
SR a podpora ekonomickej spolupráce; rozvoj cestovného ruchu
Termín:

7. – 8. 6. 2014
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Koordinátor: MZVaEZ SR
Organizátor: Dubajská obchodná komora
Hodnotenie:
V dňoch 7.-8. júna 2014 sa uskutočnila návšteva podpredsedu vlády a ministra
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v Spojených arabských
emirátoch. PPVa MiZVaEZ SR sprevádzalo 7 podnikateľských subjektov z oblasti
zdravotníctva, ťažobného priemyslu, informačných technológii a poradenských služieb.
Zúčastnené podnikateľské subjekty v prieskume spokojnosti hodnotili podujatie
známkami 4 z 5 možných (nespokojnosť bola s menším počtom emirátskych spoločností na
obchodnom fóre). Slovenské spoločnosti Retia a.s. a HOREZZA, a.s. rozvíjajú naďalej
spoluprácu s emirátskymi partnermi v oblasti zdravotníctva.
7.

Obchodno – investičné fórum v Pakistane (Islamabád, Lahore) pri príležitosti
oficiálnej návštevy PPV a MiZVaEZ SR M. Lajčáka v Pakistane

Cieľ: podpora ekonomicko-obchodnej spolupráce medzi SR a Pakistanom
Termín:

9. – 10. 6. 2014

Koordinátor a organizátor:

MZVaEZ SR

Hodnotenie:
V rámci obchodno-investičného fóra slovenské podnikateľské subjekty ponúkli
Pakistanu konkrétne možnosti spolupráce v oblasti energetiky, technológií spracovania
potravín, vodného manažmentu, informačných a telekomunikačných technológií a v sektore
obrany. Priama interakcia podnikateľských subjektov počas obchodno-investičných fór
vyústila do podpisu obchodného kontraktu pre firmu Grand Power Banská Bystrica, ako aj
predbežných dohôd o zastupovaní niektorých slovenských firiem v Pakistane, resp. o
následnom pokračovaní rokovaní o formách zastupovania (firmy Nafta Plavecký Štvrtok,
PeWaS Bratislava a Slovak Holding Žilina).

8.

Návšteva štátneho tajomníka MZVaEZ SR P. Buriana v Egypte

Cieľ: rokovanie na s Egyptskou asociáciou podnikateľov (EBA); prezentácia potenciálu
ekonomiky SR a obchodno-investičných možností a výziev
Termín:

9. – 10. 6. 2014

Koordinátor: MZVaEZ SR
Organizátor: Egyptská asociácia podnikateľov (EBA)
Hodnotenie:
Návšteva P. Buriana bola koordinovaná s prítomnosťou riaditeľa slovenskej
spoločnosti VRM, zaoberajúcou sa výrobou leteckých a tréningových simulátorov. V rámci
návštevy EBA sa dosiahla zhoda na podpore obchodných misií a podnikateľských návštev i
na možnosti vytvorenia spoločnej slovensko-egyptskej rady v rámci EBA. V rámci rokovaní s
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námestníkom ministra pre záležitosti EÚ Hátemom el-Seífom Nasrom informoval aj o záujme
slovenskej strany doriešiť obchodný prípad dodávky simulátora pre potreby výcviku
egyptských pilotov (firma VRM).

9.

Slovensko – izraelské podnikateľské fórum pri príležitosti návštevy predsedu NR
SR P. Pašku a ministerky zdravotníctva SR Z. Zvolenskej v Izraeli

Cieľ: prezentácia investičného potenciálu SR a podpora exportu
Termín:

17. – 19. 6. 2014

Koordinátor: MZVaEZ SR
Organizátor: SARIO, Federácia obchodných komôr Izraela, Asociácia výrobcov a Exportný
Inštitút Izraela, Izraelsko-slovenská obchodná komora
Hodnotenie:
V dňoch 17.–19.6.2014 uskutočnil predseda NR SR P. Paška návštevu Izraelského
štátu v sprievode slovenských podnikateľských subjektov. Podnikateľského fóra sa zúčastnilo
17 firiem z oblasti informačných technológií, zdravotníctva a vodného manažmentu.
Slovenské firmy počas fóra absolvovali B2B rokovania s 23 izraelskými firmami. Delegácia
absolvovala v rámci návštevy aj dve prezentácie v Google Office v Haife a Rambam
nemocnici v Haife, ktoré zúčastnení veľmi pozitívne.
Podľa reakcií slovenských podnikateľských subjektov, ktoré boli členmi
podnikateľskej misie pod vedením P. Pašku hodnotili misiu pozitívne. Podľa prieskumu
spokojnosti po skončení misie bola hodnotená známkami 4 (nespokojnosť len s VIP servisom
na letisku Ben Gurion) a najlepšou známkou 5. Väčšina podnikateľských subjektov misie
pokračuje v spolupráci s IL partnerom z rokovaní B2B na business fóre v IL. Konkrétne ide
napr. o spoluprácu Slovenskej pošty, a.s. s izraelským telekomunikačným partnerom v oblasti
elektronizácie pôšt.
10. Slovak - Singapore Republic Business Forum 2014 v rámci oficiálnej návštevy PPV
a MiZVaEZ SR M. Lajčáka v Singapure
Cieľ: zintenzívnenie spolupráce v oblasti hospodárstva, vedy, výskumu a inovácií;
diverzifikácia zahraničného obchodu SR; prezentácia podnikateľského prostredia SR s cieľom
pritiahnutia investícií
Termín:

02. – 03. 11. 2014

Koordinátor: MZVaEZ SR
Organizátor: Singapore Business Federation
Hodnotenie:
V Singapure minister M. Lajčák okrem stretnutí s ďalšími ústavnými činiteľmi
Singapuru zároveň rokoval s ministrom obchodu a priemyslu Lim Hng Kiangom, ministrom
životného prostredia a vodných zdrojov V. Balakrishnanom a slávnostne otvoril slovensko –
singapurské podnikateľské fórum, ktorého sa zúčastnilo 8 slovenských spoločností z oblastí
IT, energetiky, stavebného a chemického priemyslu a životného prostredia. Predstavitelia
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SAV a slovenské podnikateľské subjekty okrem podnikateľského fóra uskutočnili osobitné
stretnutia so singapurskými podnikateľskými subjektmi a inštitúciami v oblasti IT, inovácií
a technológií, zdravotníctva a životného prostredia.

11. Oficiálna návšteva PPV a MiZVaEZ SR M. Lajčáka vo Vietname, spojená s
energetickým podnikateľským fórom
Cieľ: podpora ekonomických záujmov aj s cieľom zmierniť záporné saldo zahraničného
obchodu.
Termín:

04. – 05. 11. 2014

Koordinátor a organizátor:

MZVaEZ SR

Hodnotenie:
Minister M. Lajčák v rámci oficiálnej návštevy dňa 4. 11. 2014 v Hanoji otvoril
obchodné fórum a dňa 5. 11. 2014 v Hočiminovom Meste energetické fórum, na ktorom sa
predstavili slovenské firmy. Podpísaná bola dohoda o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky
medzi VÚJE, a.s. a Vietnamským inštitútom jadrovej energetiky VINATOM, ktorej obsahom
je spolupráca v oblasti vzdelávania vietnamských jadrových odborníkov, výmena know-how
a poradenstvo v otázkach jadrovej bezpečnosti a manažmentu rádioaktívneho odpadu.
V priebehu návštevy minister takisto navštívil prvého významného vietnamského investora na
Slovensku, spoločnosť FPT Software a najvýznamnejšieho slovenského investora vo
Vietname BTG Holding, stretol sa s viacerými dôležitými vietnamskými firmami
a potenciálnymi investormi.

12. Oficiálna návšteva PPV a MiZVaEZ SR N. Lajčáka v Mjanmarsku, spojená s
podnikateľskou misiou
Cieľ: prezentácia možností ekonomicko-obchodnej spolupráce so SR
Termín:

06. – 07. 11. 2014

Koordinátor a organizátor:

MZVaEZ SR

Hodnotenie:
Minister M. Lajčák počas historicky prvej oficiálnej návštevy predstaviteľa vlády SR
v Mjanmarsku rokoval v hlavnom meste Nay Pyi Daw s ministrom zahraničných vecí
Mjanmarska Wunna Maung Lwinom, ministrom obchodu Win Myintom ako aj prezidentom
krajiny Thein Seinom V rámci návštevy sa uskutočnili paralelné rokovania podnikateľskej
misie v Yangoune (Rangúne) s vedením Federácie obchodných a priemyselných komôr
Mjanmarska a partnermi z mjanmarských podnikateľských kruhov.

13. Prvé slovensko – saudskoarabské podnikateľské fórum pri príležitosti návštevy
štátneho tajomníka MZVaEZ SR P.Buriana v Saudskej Arábii (KSA)
Cieľ: prezentácia investičného potenciálu SR a podpora obchodnej spolupráce

11
Termín:

6. – 7. 11. 2014

Koordinátor: MZVaEZ SR
Organizátor: Slovak-GCC Chamber of Commerce
Hodnotenie:
Podnikateľského fóra sa zúčastnilo viac ako 30 podnikateľov z miestnych
priemyselných, obchodných, alebo právnických spoločností a firiem, vrátane zástupcov
obchodnej komory v Džidde. Prítomní podnikatelia prejavili záujem o kontakty, obchod
a podnikanie v SR a záujem o väčšiu informovanosť o Slovensku. Vyjadrený bol tiež záujem
o konanie obdobných stretnutí, alebo podnikateľských misií aj na Slovensku. Zástupcovia
Obchodnej komory v Džidde ponúkli priestor na svojich web stránkach pre informácie
o potenciáli ekonomiky SR a možnostiach podnikania a investovania na Slovensku. So
všeobecným konsenzom sa stretla myšlienka zorganizovať na jar 2015 saudskoarabskú
podnikateľskú misiu na Slovensko.
P. Burian takisto v rámci programu navštívil vplyvnú Radu saudských obchodných
komôr (Council of the Saudi Chambers), kde s predsedom Rady riaditeľov Dr. A. AlZamílom prerokoval možnosti obchodnej a investičnej spolupráce oboch krajín.
14. Laos – Vietnam - Slovensko podnikateľské fórum v rámci oficiálnej návštevy
podpredsedu vlády Laoskej ľudovodemokratickej republiky J.E.Somsavat
Lengsavada v SR
Cieľ: podpora ekonomickej spolupráce SR s Laosom s prepojením na provincie stredného
Vietnamu.
Termín:

10.11.2014

Organizátor: Slávia Capital, poradca PV SR Laosu pre zahraničný obchod Lee Hong Quang,
záštita MZVaEZ SR (otvoril štátny tajomník MZVaEZ SR P.Burian)
Hodnotenie:
Výsledkom podujatia je podpísané Memorandum o porozumení medzi Eximbankou
Slovensko a Bankou pre investície a rozvoj Vietnamu. Hlavným zámerom laoskej strany bolo
prehĺbenie spolupráce obchodno-ekonomického charakteru, najmä v oblasti ropného a
ťažobného priemyslu, ako aj ďalších oblastí (infraštruktúra, stavebníctvo, strojárstvo).

15. Rokovanie s Kenskou národnou priemyselnou a obchodnou komorou počas
oficiálnej návštevy PPV a MiZVaEZ SR M.Lajčáka v Keni
Cieľ: stretnutie za účasti predstaviteľov niekoľkých slovenských firiem sa uskutočnilo v
nadväznosti na úspešnú misiu predsedu komory Kiprona Kittonyho na Slovensku v júli 2013,
i návštevu skupiny členov komory v SR začiatkom novembra 2013
Termín:

26. – 27. 11. 2014

Koordinátor: MZVaEZ SR
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Organizátor: Kenská národná priemyselná a obchodná komora
Hodnotenie:
Obe strany konštatovali veľký potenciál pre rozvoj spolupráce a vyjadrili pripravenosť
pokračovať v doterajších intenzívnych stykoch, najlepšie formou misie slovenských
podnikateľov v Keni. Vhodným impulzom pre realizáciu návštevy by mal byť obojstranne
vyjadrený záujem o preskúmanie možností pre zriadenie dvojstrannej medzivládnej komisie
pre obchodno-ekonomickú spoluprácu.
16. Šieste zasadnutie Zmiešanej komisie medzi SR a Srbskou republikou pre
hospodársku spoluprácu za účasti ministra hospodárstva SR Pavla Pavlisa
Cieľ: podpora hospodárskej spolupráce medzi SR a Srbskou republikou
Termín:

02. 12. 2014

Koordinátor: MH SR
Organizátor: SIEPA, SARIO, Veľvyslanectvo Srbska v Bratislave, ZÚ SR Belehrad
Hodnotenie:
Podujatia sa zúčastnilo 34 účastníkov zo srbskej a slovenskej strany. Počas zasadnutia
komisie sa uskutočnilo bilaterálne stretnutie podpredsedníčky vlády a ministerky výstavby,
dopravy a infraštruktúry Srbskej republiky Prof. Dr. Zorany Mihajlović s podpredsedom
vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom a s
ministrom hospodárstva Slovenskej republiky Pavlom Pavlisom. Súčasne so zasadnutím
komisie sa uskutočnilo biznis fórum slovenských a srbských podnikateľských subjektov,
ktoré na slovenskej strane zorganizovalo SARIO a na srbskej strane SIEPA. Kooperačné
rokovania boli zo strany účastníkov zhodnotené pozitívne. Účastníci zasadnutia komisie
prerokovali možnosti ďalšieho rozvoja vzájomne výhodnej spolupráce v oblasti spoločných
investícií a bilaterálneho obchodu, v energetike, doprave, regionálnom rozvoji,
v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve, v oblasti financií, vodného hospodárstva
a ochrany životného prostredia.
V rámci Zmiešanej komisie bolo počas sprievodných podujatí prerokovaných
a podporených viacero projektov slovenských firiem v Srbsku - CEETA a.s. – rozpracovaný
projekt výstavby kogeneračnej jednotky v obci Beočin, Profinex Holding s.r.o. – záujem
o realizáciu hydroenergetických projektov v Srbsku, spolupráca so srbskou spoločnosťou
"IVAN MILUTINOVIĆ"- PIM a. d., Želežničné staviteľstvo a.s., Prodex spol. s.r.o.,
Colorspol spol. s.r.o. - financovanie a realizácia výstavby a rekonštrukcie železničných tratí
v Srbsku, SES Tlmače a.s.. – záujem o projekt výstavby novej tepelnej elektrárne Štavalj
v Sjenici, ako aj o výstavbu nového bloku v tepelnej elektrárni Kostolac, IPESOFT spol. s.r.o.
– záujem o implementáciu riešenia Railways Energy Management System v spoločnosti
Železnice Srbije.
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17. Biznis fórum formátu pri príležitosti 3. samitu predsedov vlád krajín ČĽR+SVE
v Belehrade
Cieľ: podpora obchodnej spolupráce slovenských firiem so subjektmi Číny a krajín strednej
a východnej Európy
Termín:

16. 12. 2014

Koordinátor: MZVaEZ SR
Organizátor: SARIO
Hodnotenie:
SR reprezentovalo na biznis fóre 12 zástupcov zo 7 firiem, ktoré sa zúčastnili rokovaní
na 3 paneloch - infraštruktúra (energetika, stavebníctvo, infraštruktúra), ekonomika
(priemysel, Informačné a komunikačné tehcnológie, poľnohospodárstvo) a obchod a cestovný
ruch (obchod, logistika a cestovný ruch).
Záver:
Zavedenie systému koordinovanej prípravy podnikateľských misií spojených so
zahraničnými cestami slovenských ústavných činiteľov a podnikateľských fór v Slovenskej
republike, spojených s návštevami zahraničných ústavných činiteľov podľa skúseností s jeho
uplatňovaním v roku 2014 umožnilo efektívnejšie využiť cesty ústavných činiteľov na
podporu expanzie slovenských firiem na zahraničné trhy. Vytvoril sa priestor pre plánovanie,
koordináciu a zvýšenie informovanosti podnikateľskej verejnosti o možnostiach zapojenia sa
do podnikateľskej misie spojenej so zahraničnou cestou ústavného činiteľa. Podujatia boli
zverejňované na webe podnikateľského centra MZVaEZ SR, v elektronickom týždenníku
s ekonomickými aktualitami a cez webové stránky partnerov - spoluorganizátorom. Zlepšila
sa tiež informovanosť účastníkov podnikateľských misií a podnikateľských fór o potenciáli
trhu cieľovej krajiny a o obchodno-ekonomických podmienkach realizácie ekonomických
aktivít na tomto trhu.
Nedostatkom organizovania podnikateľských misií a podnikateľských fór spojených
s cestami slovenských alebo návštevami zahraničných ústavných činiteľov zostáva ich
dlhodobé plánovanie. Časť z nich je oznamovaná často len s 2-3 týždňovým predstihom, čo
neumožňuje cieľavedomé a koordinované pôsobenie voči cieľovému teritóriu, ktoré by
prinieslo vyšší efekt v prospech podnikateľských aktivít. Problémom je tiež zisťovanie spätnej
väzby výsledkov z realizovaných podujatí od podnikateľských subjektov. Prax ukázala, že
vyššia návratnosť názorov podnikateľskej sféry sa dosahuje dopytovaním s odstupom cca 3 –
6 mesiacov, keď sa preukáže reálny záujem o teritórium a prehĺbia sa nadviazané kontakty.
Podnikateľ po takomto časovom odstupe si vie aj lepšie vyhodnotiť, či sa bude podnikateľsky
na cieľové teritórium orientovať alebo nie.

