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RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ 

 

 
 

Návrh 

 

ZÁVEROV RADY VLÁDY SR  

NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ 

č.  
z     júna 2015 

  

k Správe o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2014 

 
 

číslo materiálu:                     

predkladateľ:  podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

___________________________________________________________________________ 

 

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií 
 

A. berie na vedomie 
 

A.1.  Správu o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2014 
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Predkladacia správa 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

predkladá materiál "Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2014" na 

základe uznesenia vlády SR č. 265/2014 zo dňa 4. 6. 2014.  

 

Ekonomická diplomacia tvorí jeden z hlavných pilierov aktivít vlády SR v oblasti 

zahraničnej politiky. Je realizovaná v partnerstve s podnikateľskou sférou a založená na 

potrebách podnikateľskej sféry vo vzťahu k možnostiam štátu.  

 

Ekonomická diplomacia sa stala bežnou súčasťou výkonu zahraničnej politiky 

každého zastupiteľského úradu a rozširuje svoj prienik do výkonu činnosti každého diplomata 

a vedúceho zastupiteľského úradu.  

 

Na posilnenie výkonu ekonomickej diplomacie boli v roku 2014 uplatňované 

koordinačné mechanizmy vytvorené zo zástupcov štátnej správy a podnikateľského sektoru 

v rámci Rady vlády SR na podporu exportu a investícií a Rady pre strategické riadenie, 

koordináciu a kontrolu činnosti SARIO. Uplatňovanie koordinačných mechanizmov viedlo 

napríklad  k prijatiu stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020, 

prijali sa nové pravidlá pre organizovanie podnikateľských misií do zahraničia, účastí na 

výstavách a veľtrhoch a pre organizovanie medzivládnych komisií pre hospodársku 

spoluprácu. 

 

  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa 

naďalej snaží o iniciovanie nových obchodných a investičných príležitostí pre podnikateľský 

sektor. V roku 2014 sa táto snaha orientovala najmä na zvýšenie povedomia podnikateľského 

sektoru o možnostiach účastí v medzinárodných tendroch a v medzinárodnom verejnom 

obstarávaní a na medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, výskumu a inovácií. 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

predkladá hodnotenie činnosti v oblasti výkonu bilaterálnej a multilaterálnej ekonomickej 

diplomacie za rok 2014 a aktuálne výzvy a úlohy budúceho obdobia v súlade so zameraním 

zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2015. 
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Úvod 

 

V podmienkach postupujúcej globalizácie a vysokej miery otvorenosti slovenskej 

ekonomiky je prosperita Slovenskej republiky závislá od schopnosti presadenia jej 

hospodárskych záujmov vo svete.  Kľúčovú úlohu v tomto procese zohráva ekonomická 

diplomacia ako súbor koordinovaných aktivít štátnych a neštátnych subjektov, zameraných na  

podporu obchodných a investičných aktivít domácich podnikateľských subjektov pri ich 

vstupe na zahraničné trhy, na  podporu prílevu zahraničných investícií do krajiny a na rozvoj 

zahraničnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií s cieľom zvýšenia medzinárodnej 

konkurenčnej pozície domácich podnikateľských subjektov.   

 

Aby ekonomická diplomacia bola skutočne efektívna, musí mať jasnú víziu 

a orientáciu, musí byť dostatočne vybavená ľudskými a finančnými zdrojmi, musí byť 

vnímaná ako aktívna súčasť zahraničnej a hospodárskej politiky štátu a realizovaná 

v partnerstve s podnikateľskou sférou, pričom sa musí zakladať na reálnom dopyte 

slovenských firiem po jej službách.  

 

Realizácia vízie slovenskej ekonomickej diplomacie je obsiahnutá v „Zameraní 

ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych vzťahov do roku 2016“, ktorá bola schválená 

Radou vlády SR na podporu exportu a investícií v auguste 2014. Z nej vychádzajúc, stanovilo 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR konkrétne úlohy pre zastupiteľské 

úrady SR (ZÚ SR)  v roku 2014, ktoré sú vyhodnotené v rámci materiálu. 

 

Na základe dialógu s podnikateľskou sférou Ministerstvo zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR rozšírilo katalóg základných služieb pre podnikateľskú verejnosť, 

ktoré poskytuje podnikateľskej verejnosti v rámci svojich odborných útvarov alebo 

prostredníctvom siete diplomatických misií v zahraničí bezodplatne.   

 

Prepojenie ekonomickej diplomacie s podnikateľskou sférou umožnili koordinačné 

mechanizmy vytvorené v roku 2013 zo zástupcov štátnej správy a podnikateľského sektoru 

v rámci Rady vlády SR na podporu exportu a investícií SR a Rady pre strategické riadenie, 

koordináciu a kontrolu činnosti SARIO, prostredníctvom ktorých bol v roku 2014 napr. 

zefektívnený systém organizovania medzivládnych komisií pre hospodársku spoluprácu 

a organizovania oficiálnych účasti slovenských firiem na výstavách a veľtrhoch v zahraničí, 

organizovanie podnikateľských misií a podnikateľských fór a presadili sa ďalšie zmeny za 

účelom podpory medzinárodnej ekonomickej spolupráce slovenských firiem. 

 

Prehľad aktivít ekonomickej diplomacie v bilaterálnej a v multilaterálnej oblasti 

v roku 2014, činnosť jednotlivých ZÚ SR, spoluprácu rezortu diplomacie s rôznymi 

inštitúciami a hlavné aktivity v oblasti výskumnej a inovačnej spolupráce so zahraničím 

v roku 2014 podrobne dokumentujú prílohy materiálu. 
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I. Súhrnné hodnotenie výsledkov ekonomickej diplomacie za rok 2014 

 

  

 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej 

len „MZVaEZ SR“) v roku 2014 využívalo svoje posilnené kompetencie v oblasti 

ekonomickej diplomacie na pokračujúce cieľavedomé presadzovanie obchodno-

ekonomických záujmov SR v zahraničí. Po štyroch rokoch od prevzatia kompetencie v oblasti 

ekonomickej diplomacie MZVaEZ SR rozšírilo zodpovednosť za jej výkon na vedúcich 

všetkých 70 bilaterálnych diplomatických misií Slovenskej republiky (zastupiteľských úradov 

a generálnych konzulátov), pričom jej výkon k 31. 12. 2014 zabezpečovalo 43 ekonomických 

diplomatov, 18 diplomatov v kumulovaných funkciách (obvykle politická a ekonomická 

diplomacia) a 12 vedúcich diplomatických misií.   

 

Ekonomická diplomacia sa stala bežnou súčasťou výkonu zahraničnej politiky 

každého zastupiteľského úradu a rozšírila svoj prienik do výkonu činnosti každého diplomata. 

S podnikateľskou sférou bol dohodnutý tzv. katalóg služieb, poskytovaných bezodplatne 

slovenským podnikateľským subjektom na úrovni zastupiteľských úradov SR v zahraničí 

(ďalej len „ZÚ SR“). Tento bol v roku 2014 rozšírený o činnosti Podnikateľského centra 

MZVaEZ SR.  

 

MZVaEZ SR v roku 2014 spracovalo  koncepčný materiál „Zameranie ekonomickej 

diplomacie v oblasti bilaterálnych vzťahov do roku 2016“, ktorý analyzoval jednotlivé 

krajiny sveta podľa regionálnych zoskupení v kontexte ich aktuálneho a očakávaného vývoja, 

charakterizoval súčasné postavenie SR v teritóriách a identifikoval obchodné príležitosti pre 

slovenské firmy s výhľadom do roku 2016. Z tejto analýzy sa vychádzalo pri stanovení 

konkrétnych úloh pre každý zastupiteľský úrad na rok 2014, ktorých hodnotenie je 

premietnuté  do hodnotenia výsledkov ekonomickej diplomacie za rok 2014.  

 

Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí v roku 2014: 

 vybavili 3 332 dopytov slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov na 

dovoz/vývoz tovaru a služieb a 1 254 ponúk slovenských podnikateľských subjektov 

na vývoz do zahraničia. Dopyty a ponuky boli spracované buď priamo, alebo 

prostredníctvom informačných portálov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií 

a obchodu, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a odboru podnikateľského 

centra MZVaEZ SR (293 dopytov); 

 sprostredkovali informácie o vypísaní 237 verejných obstarávaní v krajinách 

akreditácie alebo priakreditácie. MZVaEZ SR aktualizovalo na svojom webovom sídle 

manuál o obstarávaní medzinárodných organizácií a národných systémov obstarávania 

tretích krajín a o rozvojových projektoch medzinárodných inštitúcií a aktívne 

informovalo podnikateľov o týchto možnostiach;  

 realizovali 530 prezentačných podujatí v krajinách akreditácie a priakreditácie a to 

buď vlastných prezentačných podujatí alebo podujatí spojených s účasťou 

slovenských podnikateľských subjektov na výstavách a veľtrhoch v zahraničí; 

 zabezpečili celkom 193 podnikateľských misií alebo podnikateľských fór priamo, 

alebo v súčinnosti s SOPK a/alebo SARIO;  

 iniciovali 289 nových projektov ekonomickej diplomacie, t.j. investičných projektov, 

exportných projektov, vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov, projektov 

v oblasti cestovného ruchu, zdravotníctva a pod., ktoré ZÚ SR iniciovali priamo alebo 
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boli zapojené do ich realizácie. V tzv. zásobníku projektov je aktuálne evidovaných 

celkom 451 projektov. 

 

Podrobné výsledky ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnej, multilaterálnej 

a inštitucionálnej spolupráce sú obsiahnuté v prílohách č. 1 „Bilaterálna ekonomická 

diplomacia“, č. 2 „Aktivity ZÚ SR v zahraničí v oblasti ekonomickej diplomacie v roku 

2014“ (sumárna tabuľka), č. 3 „Aktivity ZÚ SR v zahraničí v oblasti ekonomickej diplomacie 

v roku“ (podľa úloh stanovených v „Zameraní ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych 

vzťahov do roku 2016“), č. 4 „Multilaterálna ekonomická diplomacia“, č. 5 „Inštitucionálna 

spolupráca v oblasti ekonomickej diplomacie“ a č.6 „Hlavné aktivity v oblasti výskumnej 

a inovačnej spolupráce so zahraničím“. 

 

Plnenie úloh ekonomickej diplomacie v roku 2014 môžeme zhrnúť do nasledovných 

oblastí:  

 

1. Posilnenie dialógu s podnikateľskou a odbornou verejnosťou 

 

Prenos ekonomických a obchodných informácií zo zahraničia 

 

Prenos ekonomických a obchodných informácií zo zahraničia podnikateľskej sfére 

zabezpečovali ZÚ SR priamo alebo prostredníctvom Podnikateľského centra MZVaEZ SR. 

Podnikateľské centrum spravuje portál ekonomickej diplomacie na webovom sídle 

ministerstva „Podnikajme v zahraničí“, ktorý je denne aktualizovaný. Okrem toho vydáva 

elektronický týždenník aktuálnych obchodných, ekonomických a finančných informácií zo 

zahraničia, ktorý distribuuje aktuálne cca 1.950 adresátom – podnikateľom, zväzom, 

komorám a ďalším záujemcom.  

 

V roku 2013 bola zriadená telefonická hotline služba pre exportérov, ktorá 

zabezpečuje „prvú pomoc“ pri riešení ich problémov. V roku 2014 podnikateľské centrum 

prostredníctvom tejto linky a mailovej schránky centra riešilo 293 dopytov podnikateľskej 

verejnosti. 

 

Podnikateľské centrum tiež vykonáva funkciu národného kontaktného bodu pre 

TWINNING (implementačný nástroj EÚ na budovanie inštitúcií štátnej a verejnej správy) 

a TAIEX (nástroj technickej asistencie a výmeny informácií EÚ tretím krajinám) a zastupuje 

SR na pôde EÚ v rámci prístupového nástroja IPAII a nástroja susedskej politiky ENI.  

 

Podnikateľské centrum spracovalo v roku 2014 82 twinningových cirkulácií a 90 

taiexových žiadostí z Európskej komisie na vyhľadanie vhodného experta. V roku 2014 

zorganizovalo štyri semináre s názvom „Posilnenie vedomostnej základne štátnej správy na 

využívanie EÚ nástroja – Twinning“ Hlavným cieľom týchto seminárov bolo zvýšenie 

informovanosti štátnej správy a jej zapojenia do twinningových projektov patriacich 

k nástrojom vonkajšej finančnej pomoci EÚ.  

 

TAIEX-ové podujatia riadi priamo Európska komisia a národné kontaktné body 

členských štátov EÚ oslovuje iba v prípade, že nenájde vhodného experta vo svojej databáze. 

Celkovo bolo v roku 2014 mobilizovaných vyše 1 400 expertov z členských krajín EÚ, z toho 

bolo 20 zo Slovenska. V databáze TAIEX sa k dnešnému dňu nachádza 58 registrovaných 

expertov zo SR.  
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Podpora vstupu slovenských podnikateľských subjektov do medzinárodného 

verejného obstarávania 

 

S cieľom zvýšiť povedomie podnikateľského sektoru o možnostiach účastí 

v medzinárodných tendroch a v medzinárodnom verejnom obstarávaní MZVaEZ SR  v roku 

2014 zrealizovalo niekoľko seminárov, napr. o medzinárodnom verejnom obstarávaní 

v organizáciách OSN a v NATO, o možnostiach využívania zdrojov z rozvojových  fondov 

Kuvajtu, Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie, pôsobiacich v oblasti 

financovania projektov rozvojovej pomoci v rôznych krajinách, semináre o spolupráci 

s Euroázijskou hospodárskou úniou ako aj o podpore podnikania žien - podnikateliek.  

 

Podpora vedomostnej ekonomiky a medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy, 

výskumu a inovácií   

 

MZVaEZ SR sa v roku 2014 podieľalo na realizácii  cieľov definovaných Stratégiou 

výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR a Stratégiou vonkajších ekonomických 

vzťahov 2014 - 2020 v oblasti budovania znalostnej ekonomiky a oblasti inovácií a rozvoja 

technológií, ktorá je nevyhnutná pre rast konkurencieschopnosti slovenských podnikateľských 

subjektov.  

 

MZVaEZ SR (vrátane ZÚ SR) v spolupráci s ďalšími inštitúciami uskutočnilo v roku 

2014 celkom 22 aktivít v tejto oblasti. Ich podrobný prehľad poskytuje príloha č.6 „Hlavné 

aktivity v oblasti výskumnej a inovačnej spolupráce so zahraničím“. 

 

Na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu, inovácií a transferu 

technológií v júni 2014 organizovalo MZVaEZ SR napríklad  2. slovensko-severské inovačné 

fórum s krajinami Škandinávie, ktoré bolo zamerané na budovanie vedecko-technologických 

parkov a rozvoj start-upov. Podujatie bolo zároveň podnetom na zmluvné prepojenie miest 

Žilina a Tampere, vrátane ich univerzít a vedecko-technologických inštitúcií.   

 

S Podnikateľským a inovačným centrom Bratislava organizovalo MZVaEZ SR 

inovačné fórum „Internacionalizácia a spolupráca s krajinami mimo EÚ“ a s veľvyslanectvom 

Švajčiarskej konfederácie slovensko-švajčiarske inovačné fórum SWISSNESS 2014. To 

prinieslo podnety pre legislatívne úpravy na podporu malých a stredných podnikov v oblasti 

inovácií v rámci budovania tzv. „striebornej ekonomiky“. Významným bolo aj spoločné 

slovensko-česko-holandské podujatie, zamerané na podporu účasti SR na projektoch 

vesmírneho výskumu a účasti SR v European Space Agency (ESA).  

 

Ekonomická diplomacia svojimi aktivitami tiež podporila vedomostnú ekonomiku, 

internacionalizáciu inovatívnych podnikov a start-upov počas zahraničnej pracovnej cesty 

prezidenta SR do USA v septembri 2014. S kanceláriou prezidenta bol následne organizovaný 

aj dialóg s veľvyslancami špičkových inovatívnych ekonomík sveta mimo EÚ (USA, 

Japonsko, Južná Kórea, Izrael, Švajčiarsko, Turecko).  

 

Riešenie dopadov sankcií RF a EÚ na podnikateľskú verejnosť SR 

 

Zavedenie sankcií EÚ voči RF a ruských protiopatrení v roku 2014 výrazne 

ovplyvnilo obchod celej EÚ a postihlo aj bilaterálny zahraničný obchod SR. S cieľom 
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zabezpečiť rýchlu a kompetentnú reakciu zo strany štátu na vývoj situácie MZVaEZ SR 

iniciovalo zriadenie medzirezortnej koordinačnej skupiny pre monitorovanie dopadov sankcií 

a včasné varovanie pred možnými negatívnymi vplyvmi na vybrané odvetvia alebo podniky 

SR.  V rámci vytvorenej medzirezortnej koordinačnej skupiny pre monitorovanie dopadov 

sankcií boli definované hranice sektorových sankcií, prekročenie ktorých by v rámci 

posilňovania sankčného režimu viedlo k výraznému poškodzovaniu hospodárskych záujmov 

SR. O aktuálnom stave sankcií a dopade na bilaterálny obchod SR-RF MZVaEZ SR 

pravidelne informovalo členov Rady vlády SR na podporu exportu a investícií.  

 

Napriek poklesu obchodnej výmeny s Ruskou federáciou (za rok 2014 registrujeme 

pokles slovenského exportu o 18,38 % v porovnaní s rokom 2013) a zvýšeniu investičnej 

ostražitosti, nebolo SR súčasným sankčným režimom EÚ priamo zásadnejšie ekonomicky 

poškodené. Podiel exportu do Ruskej federácie na celkovom exporte Slovenskej republiky 

v roku 2013 predstavoval len 3, 97%, vplyvom sankcií sa podiel exportu do Ruskej federácie 

znížil na 3,21%.  Slovenskej ekonomickej diplomacii sa podarilo eliminovať zásahy sankcií 

EÚ na najcitlivejšie odvetvia SR ekonomiky, v čom bude pokračovať aj v roku 2015. 

Citlivejšie sú pre SR dopady ruských protiopatrení, ktoré nepriamo vplývajú na európsky trh 

s potravinami a poľnohospodárskymi produktmi, najmä formou cenovej destabilizácie 

vnútorného trhu.  

 

2. Koordinácia vzťahov medzi štátnymi a neštátnymi aktérmi medzinárodnej 

ekonomickej spolupráce a prezentácie 

 

Na posilnenie výkonu ekonomickej diplomacie boli uplatňované koordinačné 

mechanizmy vytvorené zo zástupcov štátnej správy a podnikateľského sektoru v rámci Rady 

vlády SR na podporu exportu a investícií SR (ďalej len „RVPEI“) a Rady pre strategické 

riadenie, koordináciu a kontrolu činnosti SARIO (ďalej len „rady SARIO“). Uplatňovanie 

koordinačných mechanizmov viedlo v roku 2014 napr.:  

 k prijatiu stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020 

z dielne MH SR. Jej cieľom je zabezpečenie stabilného postavenia SR v 

medzinárodných ekonomických vzťahoch podporujúceho hospodársky a sociálny 

rozvoj krajiny, rast životnej úrovne obyvateľstva a presadzovanie ekonomických 

záujmov v zahraničí; 

 zavádzaniu väčšej koordinácie návštev ústavných činiteľov SR, sprevádzaných 

podnikateľskou misiou do teritórií s perspektívou rastu slovenského exportu a 

potenciálom investičnej realizácie, aj s prípadnou účasťou ďalších ekonomických 

rezortov (apríl 2014). V rámci extranetového portálu MZVaEZ SR „Public“ bol 

vytvorený kalendár podujatí medzinárodných ekonomických a obchodných aktivít 

s prístupovými právami pre zástupcov inštitúcií zastúpených v RVPEI, ktorý sa 

aktualizuje priebežne, s kontrolou aktualizácií vždy k termínu rokovania RVPEI; 

MZVaEZ SR spracúva tiež štvrťročne plán zahraničných ciest ústavných činiteľov 

s výhľadom do konca kalendárneho roka;  

 k zefektívneniu organizovania medzivládnych komisií pre hospodársku spoluprácu 

a organizovania oficiálnych účasti slovenských firiem na výstavách a veľtrhoch 

v zahraničí stanovením pravidiel pri ich výbere, organizovaní, programovej náplni a 

vyhodnocovaní; 

 k prijatiu Zamerania ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych vzťahov do 

roku 2016 z dielne MZVaEZ, ktoré vychádzalo zo stratégie vonkajších ekonomických 

vzťahov SR do roku 2020 a v ktorom boli analyzované krajiny v kontexte ich 
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aktuálneho a očakávaného vývoja s výhľadom do r. 2019, postavenie SR v teritóriách 

a identifikoval obchodné príležitosti pre slovenské firmy do roku 2016 (august 2014); 

 k riešeniu podpory veľkých exportných projektov z dielne SARIO, v súčinnosti 

MZvaEZ SR, MH SR, MF SR, Eximbanky SR a podnikateľskej sféry.  MZVaEZ SR 

pripravilo k 30.04.2015 systém výmeny informácií o veľkých exportných 

(investičných) projektoch z už vygenerovaného zásobníka projektov ZÚ SR medzi 

MZVaEZ SR, MH SR, SARIO a Eximbankou;  

 k návrhu zakladania vývozných aliancií a im podobných exportných 

podnikateľských zastúpení pre lepšie presadzovanie sa firiem do vzdialených a 

náročnejších teritórií  napr. na trhy Ázie, Afriky. V r. 2014 z iniciatívy podnikateľov 

v rámci SARIO vytvorené Združenie dodávateľov veľkých investičných celkov, zatiaľ 

však sústreďuje len firmy z oblasti energetiky. Pri predkladaní kompletnej ponuky má 

združenie/vývozná aliancia komparatívnu výhodu oproti firmám - jednotlivcom.  

Náklady na realizáciu dodávky si firmy môžu znížiť vzájomným prerozdelením  a v 

neznámom teritóriu je spoločný postup neoceniteľný; 

 k rozpracovaniu konceptu zdieľania informácií pre slovenských exportérov – 

vytvoreniu jednotnej platformy exportéra v rámci ústredného portálu verejnej 

správy. Platforma je funkčná, umiestnená ako subdoména ústredného portálu verejnej 

správy www.slovensko.sk, v časti „Podnikateľ/Služby“. Postupne sa napĺňa 

informačný obsah platformy, ktorej správu zabezpečuje agentúra SARIO. 

 

3. Orientácia ekonomickej diplomacie na prierezové a globálne témy s ekonomickým 

dopadom  

 

Jedným zo sledovaných cieľov v rámci ekonomickej diplomacie v priebehu roku 2014 

bolo zapájanie sa do aktivít v rámci globálnych politík s dôrazom na energetickú bezpečnosť, 

klimatické zmeny, vodu, migráciu, inovácie, potravinovú bezpečnosť a kybernetickú 

bezpečnosť a to tak na úrovni EÚ ako i medzinárodných organizácií, najmä OSN a OECD.  

 

Na európskej úrovni prispela SR k formovaniu stratégie európskej energetickej 

politiky založenej na konkurencieschopnosti, reálnej diverzifikácii, technologickej neutralite 

pri redukcii škodlivých emisií a zvyšovaní energetickej efektívnosti. Príspevkom SR k 

realizácii transeurópskej energetickej infraštruktúry severojužného koridoru bolo prepojenie 

plynovodov SR a Maďarska, ale aj spustenie úspešného projektu reverzného plynovodu na 

Ukrajinu.  

 

V súlade so schválenou národnou energetickou politikou podporila SR budovanie 

konkurencieschopnej energetiky diverzifikáciou energetických zdrojov a prepravných trás, 

prostredníctvom realizácie chýbajúcich prepojení energetickej infraštruktúry so susednými 

krajinami a rozšírením kapacity ropovodu Adria, umožňujúceho čerpať z kapacít 

nekonvenčných zdrojov, ktoré prispejú k posilneniu energetickej bezpečnosti SR a krajín 

Európskej únie. 

 

Rezort diplomacie spolupracoval s Ministerstvom hospodárstva SR, OBSE 

a Energetickou chartou na realizácii konferencie „Bezpečnosť energetických dodávok – Ako 

lepšie ochrániť energetickú infraštruktúru pred zlyhaniami“ a so Slovenskou spoločnosťou 

pre zahraničnú politiku na realizácii konferencie „Energetická politika EÚ - Energetická 

bezpečnosť strednej Európy“.   

 

http://www.slovensko.sk/
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4. Aktivity zamerané na zvýšenie pripravenosti a kvality služieb diplomatického 

personálu voči podnikateľom  

 

Za účelom skvalitnenia sprostredkovania kontaktov na zahraničných partnerov 

MZVaEZ SR v roku 2014 vybavilo všetky ZÚ celosvetovou databázou firiem 

Dun&Bradstreet.  

 

Zvyšovanie kvality ekonomických diplomatov na MZVaEZ SR bolo zabezpečené 

prostredníctvom ročného akreditovaného vzdelávania (so zameraním na zákaznícky 

prístup, zlepšenie prezentačných zručností, riešenie obchodných prípadov a pod.), 

realizovaného v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave od roku 2013. V roku 

2014 sa tohto vzdelávania zúčastnilo 35 účastníkov. Vzdelávanie je ukončené záverečnou 

odbornou prácou, ktorú absolventi obhajujú pred komisiou. Na miesta ekonomických 

diplomatov sa tak pripravujú „na mieru šití“ odborníci. Okrem toho prebieha osobitná 

ekonomická príprava diplomatov v rámci predvýjazdovej prípravy a rovnako 

ekonomická príprava v rámci atestačného vzdelávania.  

 

Na základe dialógu s podnikateľskou sférou MZVaEZ SR v roku 2014 rozšírilo 

katalóg základných služieb pre podnikateľskú verejnosť v oblasti ekonomickej 

diplomacie, v súlade s ktorým ministerstvo poskytuje v rámci svojich odborných útvarov 

alebo prostredníctvom siete diplomatických misií v zahraničí základné služby pre 

podnikateľskú verejnosť bezodplatne.  Ekonomickí diplomati v roku 2014 tiež pokračovali v 

realizácii konzultačných dní s firmami v spolupráci s SOPK.  

 

II. Výzvy a úlohy budúceho obdobia 

 

 V roku 2015 a 2016 podľa prognóz Ministerstva financií SR a Národnej banky 

Slovenska sa očakáva výraznejšie oživenie domácej ekonomiky, výsledkom ktorého by malo 

byť zrýchlenie ekonomického rastu z úrovne na 2,9 % v roku 2015 (rast HDP v r. 2014 

dosiahol predbežne 2,4 %) a na 3,6 % v roku 2016. V roku 2015 sa vďaka lacnejšej rope 

zrýchli domáca spotreba aj zahraničný dopyt, vytvárajúci nové príležitosti pre slovenských 

exportérov a predstavujúci výzvu pre MZVaEZ SR, ktoré prostredníctvom siete ZÚ SR 

napomáha v zahraničí vytváraniu kontaktov na získavanie zahraničných partnerov, 

identifikuje obchodné a investičné príležitosti v krajinách pôsobnosti a koordinuje 

ekonomické aktivity ďalších rezortov a organizácií podnikateľskej sféry s cieľom podpory 

prieniku slovenských exportérov na zahraničné trhy.  

 

Napriek určitému pokroku v koordinácii medzinárodných ekonomických 

a obchodných aktivít existujú v tejto oblasti ešte značné rezervy. Úsilie ekonomickej 

diplomacie v tejto oblasti bude preto v roku 2015 zamerané na:  

 zlepšenie koordinácie pripravovaných podnikateľských misií zástupcov 

podnikateľského sektoru spojených so zahraničnými pracovnými cestami ústavných 

činiteľov SR a monitorovania ich výsledkov; 

 informačnú a prezentačnú prípravu zástupcov podnikateľského sektoru pred účasťou 

na podnikateľskej misii spojenej so zahraničnou pracovnou cestou ústavného činiteľa 
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SR, ich výber orientovaný na reálne výsledky zahraničnej cesty (tak budú zamerané 

napr. pripravované misie do Číny, na Cyprus, do Austrálie a Malajzie atď.);  

 aktívnejšie zapojenie podnikateľského sektoru do práce Rady vlády SR na podporu 

exportu a investícií, provokovanie dialógu, ktorý bude viesť k tvorbe návrhov 

a požiadaviek voči výkonnej legislatíve; 

 prevádzku extranetovej aplikácie „Public“, do ktorej budú vstupovať účastníci štátnej 

správy a podnikateľského sektoru a registrovať obchodné a ekonomické podujatia 

v zahraničí s cieľom ich lepšej koordinácie; 

 informačným naplnením a trvalú aktualizáciu jednotného portálu pre slovenského 

exportéra pod správou SARIO, ktorý je subdoménou Ústredného portálu verejnej 

správy www.slovensko.sk; 

 spracovať analýzu konkurenčnej výhodnosti slovenského exportu na zahraničných 

trhoch a na jej základe pokračovať v identifikácii nových obchodných a investičných 

príležitostí v zahraničí a ich intenzívnym prenosom na podnikateľské subjekty v SR; 

 lepšie využívanie politík a nástrojov EÚ na tretích trhoch, ale aj informácií 

z prostredia EÚ a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť v prospech slovenského 

podnikateľského sektoru; 

 účinnú podporu prezentácie SR na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne. Svetová 

výstava bude prebiehať v čase 1.5.2015 – 31.10.2015, tzv. Slovenský deň sa uskutoční 

24.6.2016; 

 finalizáciu projektu „brandingu SR“ a programovanie jeho implementačného procesu 

tak, aby sa plne prejavil počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ; 

 rozvoj projektov medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií (napr. 

projekt SmartCities Žilina-Tampere), podpora zapojenia SR do programov a projektov 

Európskej vesmírnej agentúry a vytvorenie klastra pre vesmírny výskum  a 

organizácia 2. sympózia Čína + 16 krajín strednej a východnej Európy pre 

medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu, inovácií a transferu technológií 

(september 2015 v SR); 

 realizáciu koncepcie podpory ekosystému start-upov ako jedného zo spôsobov 

propagácie kreatívnosti Slovenska v zahraničí, v rámci toho implementácia Start-up 

Development Programu v spolupráci s SBA, v rámci ktorého budú slovenské start-upy 

inkubované v inovačných centrách ako je  Boston, New York alebo SiliconValley 

a realizácia projektu Hangout Innovators Connect na vybraných ZÚ v krajinách 

s inovačným potenciálom (Fínsko, NSR, USA, Holandsko) – podpora spájania 

slovenských start-upov s významnými inovátormi v krajinách pôsobenia ZÚ; 

 zvýšenie a zefektívnenie využívania potenciálu honorárnych konzulárnych úradníkov 

SR našimi ZÚ pri rozvoji ekonomickej spolupráce SR a krajín ich pôsobenia so 

zaradením výsledkov ZÚ v tejto oblasti medzi hodnotiace kritériá práce ZÚ v oblasti 

ekonomickej diplomacie. 

 

http://www.slovensko.sk/
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Vyhodnotenie vplyvov na rozpočet a systemizáciu 

 

 

Odhadovaný vplyv na nárast výdavkov resp. úbytok príjmov v bežnom roku (v EUR): 

žiadny 

 

Odhadovaný vplyv na nárast výdavkov resp. úbytok príjmov v nasledujúcom rozpočtovom 

roku (v EUR): 

žiadny 

 

Navrhovaný zdroj krytia nárastu výdavkov, resp. úbytku príjmov: 

žiadny 

 

Vplyv na limit počtu zamestnancov: 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


