Informácia o priebehu rokovania
Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií
(ďalej len rada)
z 18. februára 2015

Zasadnutie otvoril a viedol podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR M. Lajčák. Na rokovaní bolo prítomných 11 zo 16 členov rady
s hlasovacím právom a štatutárni zástupcovia štátnych agentúr SARIO a SACR s poradným
hlasom. Predseda rady ospravedlnil neprítomnosť spolupredsedu rady ministra hospodárstva
SR Pavla Pavlisa.
P. č.

Bod programu

1.

Návrh programu rokovania rady 18. februára predseda rady
2015

A.

Materiály na rokovanie s prijatím
substantívnych záverov

2.

Informácia po 8. kole rokovaní k dohode
o Transatlantickom obchodnom a investičnom
partnerstve medzi EÚ a USA (TTIP)
Informácia o priebehu a záveroch konferencie
„Budúcnosť exportu SR“ v Bratislave
11.12.2014

3.

Predložil

minister hospodárstva SR Pavol
a Pavlis a PPV a MiZVaEZ SR
Miroslav Lajčák
minister hospodárstva SR Pavol
Pavlis

4.

Informácia o prípravách účasti SR na svetovej minister
výstave EXPO 2015 v Miláne
Pavlis

hospodárstva

Pavol

5.

Návrh na zloženie monitorovacieho výboru pre minister hospodárstva SR Pavol
dohľad nad plnením cieľov „Stratégie Pavlis
vonkajších ekonomických vzťahov SR na
obdobie 2014-2020“

B.

Materiály na schválenie spoločným hlasovaním

6.

Plán oficiálnych účastí MH SR na veľtrhoch minister hospodárstva SR Pavol
a výstavách v zahraničí v roku 2015
Pavlis

7.

Vyhodnotenie
realizovaných
aktivít podpredseda vlády a minister
medzinárodnej
ekonomickej
spolupráce zahraničných vecí a európskych
a prezentácie SR v zahraničí za rok 2014
záležitostí SR Miroslav Lajčák

8.

Informácia o priebehu a výsledku 6. zasadnutia minister hospodárstva SR Pavol
zmiešanej komisie medzi SR a Srbskou Pavlis
republikou pre hospodársku spoluprácu, ktoré sa
uskutočnilo dňa 1. 12. 2014 v Bratislave a návrh
vykonávacieho protokolu z uvedeného podujatia

6.

Rôzne
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Predseda rady informoval o zmenách v budúcom fungovaní rady, dohodnutých po
rokovaní so zástupcami podnikateľského sektoru, kde sa bude väčší priestor venovať 1-3
ťažiskovým témam a ostatné materiály, ktoré majú viac-menej hodnotiaci charakter a ktorých
prerokovanie radou vyplýva zo záverov z predchádzajúcich rokovaní alebo z uznesení vlády,
bude rada prijímať spoločným hlasovaním, pokiaľ o individuálne prerokovanie neprejaví
záujem niekto z členov rady. Predseda ďalej informoval, že do programu februárového
rokovania boli dohodnuté 2 témy – informácia o rokovaniach medzi EÚ a USA k TTIP
a závery z konferencie „Budúcnosť exportu“. Na diskusiu bol zaradený aj materiál o
prípravách SR na EXPO Miláno 2015 v súvislosti s indikáciou MF SR o možnosti zvýšenia
podielu verejných zdrojov na zabezpečenie účasti SR na výstave. Ostatné materiály boli
prerokované v pracovnej skupine na koordináciu aktivít rady bez pripomienok a budú
predložené na rozhodnutie rady spoločným hlasovaním o formulovaných záveroch. V rámci
bodu rôzne bude podaná aktuálna informácia k dopadom sankcií medzi EÚ a RF.
Rada rokovala o jednotlivých bodoch programu s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.

Schválenie programu rokovania rady 18. februára 2015

Predseda rady M. Lajčák oboznámil prítomných s návrhom programu rady a požiadal
členov rady o prípadné návrhy na doplnenie programu. Ďalej informoval, že podľa programu
rokovaní Rady vlády SR na podporu exportu a investícií v roku 2015 bol z rokovania na
návrh podpredsedu vlády a ministra financií stiahnutý materiál „Informácia o výsledkoch
nezávislého auditu výdavkov rozpočtu verejnej správy na výskum a inovácie v rámci
Slovenskej republiky a návrh metodiky vykazovania výdavkov na výskum a inovácie
v ďalších rozpočtových obdobiach“ z dôvodu potreby jeho dopracovania. Predmetný materiál
bude predložený na najbližšie rokovanie rady, ktoré sa uskutoční 29. apríla 2015.

2.

Informácia po 8. kole rokovaní k dohode o Transatlantickom obchodnom
a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA

Predseda rady v úvode informoval, že MZVaEZ SR venuje zvýšenú pozornosť
Dohode o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi Európskou úniou a
Spojenými štátmi americkými (ďalej len „TTIP“). Téma je predmetom takmer všetkých
bilaterálnych rokovaní s európskymi partnermi i s partnermi v USA. Za rovnako dôležitú
považuje predseda rady komunikáciu s podnikateľmi a širšou odbornou verejnosťou.
Z doterajších skúseností je absolútne zrejmé, že miera podpory TTIP v radoch širokej
verejnosti je priamo úmerná miere transparentnosti procesu negociácií a komunikácie so
širokou verejnosťou. Predseda rady sa obrátil na členov rady so žiadosťou o identifikáciu
problémov, ktoré by sa mali na Slovensku v súvislosti s touto dohodou analyzovať. Ďalej
informoval o stanovisku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré bolo zaslané
na sekretariát rady v deň jej zasadnutia a bolo vzápätí distribuované členom rady.
Materiál uviedol štátny tajomník MH SR M. Obert. Materiál informoval o aktuálnom
stave rokovaní medzi EÚ a USA po ôsmom kole, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 2. – 6.
februára 2015 v Bruseli. Obsahoval základné ciele, ktoré chce EÚ dosiahnuť v jednotlivých
oblastiach TTIP, ako i hlavné priority a národné záujmy SR v týchto rokovaniach. Informoval
tiež o transparentnosti rokovaní TTIP, ako aj o konzultačných a komunikačných aktivitách,
ktoré ministerstvo hospodárstva doteraz uskutočnilo. Časť G materiálu obsahovala informácie
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o stanoviskách ostatných členských krajín EÚ k dohode TTIP. Túto časť vypracovalo
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na základe výstupov zo
zastupiteľských úradov. Materiál bol odkonzultovaný s Ministerstvom financií SR, ktoré je
vecne kompetentné za oblasť ochrany investícií a mechanizmus riešenia sporov medzi
investorom a štátom. Materiál bol tiež konzultovaný s Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR.
Štátny tajomník MH SR ďalej informoval, že Ministerstvo hospodárstva SR sa aktívne
podieľa na negociačnom procese dohody TTIP, pričom slovenské národné záujmy presadzuje
prostredníctvom Výboru pre obchodnú politiku Rady EÚ. Slovensko postupne zaslalo
negociátorom Európskej komisie niekoľko národných pozícií, ktoré sa týkali viacerých
oblastí,
napríklad
automobilového
sektora,
obchodu
s priemyselnými
výrobkami, poľnohospodárskymi komoditami, energetiky ako aj investičnej oblasti.
Štátny tajomník MH SR M. Obert ubezpečil členov rady, že ministerstvo hospodárstva
je pripravené na otvorený a transparentný dialóg so širokou odbornou aj laickou verejnosťou.
Dokumentujú to aj doterajšie aktivity. Spoločne s MZVaEZ SR a MF SR sa uskutočnilo
niekoľko rokovaní s výborom pre európske záležitosti NR SR, na ktorých boli objasnené
kľúčové ciele a priority SR v dohode TTIP. Aj 16.02.2015 sa v priestoroch MH SR
uskutočnilo podujatie k TTIP s účasťou laickej a odbornej verejnosti. Cieľom bolo
informovať o aktuálnom stave rokovaní o TTIP po ôsmom kole.
MH SR naďalej konzultuje problematiku TTIP s vecne príslušnými ústrednými
orgánmi štátnej správy, poskytuje informácie NR SR, SOPK, SARIO, RUZ, AZZZ,
Konfederácii odborových zväzov SR, ako aj ďalším výrobným zväzom, podnikateľským
združeniam a asociáciám. Uskutočnilo sa niekoľko rokovaní so zástupcami Slovenskej
poľnohospodárskej a potravinárskej komory, keďže agrosektor patrí v negociáciách k tým
najcitlivejším. Z aktuálnych stretnutí možno spomenúť rokovanie s prezidentom Zväzu
chemického a farmaceutického priemyslu, ako i účasť zástupcov ministerstva na zasadnutí
Výboru pre hospodársku politiku RUZ. MH SR vo vzťahu k príprave TTIP spolupracuje aj
so
Slovenskou
atlantickou
komisiu,
s Podnikateľskou
alianciou
Slovenska,
so zainteresovanými zastupiteľskými úradmi členských krajín Európskej únie v Slovenskej
republike a s veľvyslanectvom USA. MH SR spolupracuje tiež s akademickou pôdou, s
Ekonomickým ústavom Slovenskej akadémie vied, Ekonomickou univerzitou Bratislava a
Paneurópskou vysokou školou. Štátny tajomník vyjadril svoje rozčarovanie v súvislosti s
(negatívnym) stanoviskom ministerstva práce k niektorým oblastiam TTIP, ktoré považuje za
neopodstatnené a nepodložené faktami. Na rokovaní rady nebol prítomný zástupca
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Július Kostolný zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory uvítal prístup štátnej
správy k danej problematike. Hlavný problém podľa neho predstavuje časť investičných
sporov, podľa ktorých sa v prípade sporu so štátom problém nerieši na úrovni štátov, ale na
úrovni arbitrážnych súdov. Navrhovaná právna úprava je však pre SR výhodnejšia než
existujúci zmluvný stav. Za ďalší problém považuje J. Kostolný geneticky modifikované
potraviny, o ktorých budú rozhodovať výlučne parlamenty jednotlivých krajín. SOPK plánuje
na tému TTIP organizovať v spolupráci s MH SR semináre, aj keď bolo konštatované, že
väčšine slovenských podnikateľov je táto téma (zatiaľ) pomerne ľahostajná.
Predstaviteľ Klubu 500 V. Soták vyhodnotil stretnutie na pôde MH SR ako
nedostatočne pripravené, informujúce o známych skutočnostiach, ktoré je možné zistiť aj z
internetu. Podľa predsedu Klubu 500 nie je možné zaujať stanovisko k dohode, ktorej znenie
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nie je dispozícii. Podľa jeho slov nie je možné zaujať relevantné stanovisko k medzinárodnej
zmluve, ktorá má 800 strán a je k dispozícii iba na čítanie v jednej miestnosti v Bruseli. Žiada
preto, aby štátna správa požiadala EK o poskytnutie celého textu znenia zmluvy, aby
podnikatelia mohli posúdiť reálne dopady jej implementácie. Podľa predsedu Klubu 500
existuje reálne nebezpečenstvo, že ak sa americké firmy rozhodnú orientovať svoje tovary na
európsky trh, slovenské malé a stredné podniky skrachujú, lebo napr. kvôli vysokým cenám
energií neudržia s nim krok. Všeobecne sa očakáva, že USA k nám budú vyvážať všetko čo
chcú a my vyvezieme len to, čo nám USA dovolí.
Predstaviteľ Republikovej únie zamestnávateľov upozornil, že k danej téme je
relatívne nízka informovanosť a víta iniciatívu oboch rezortov. Za RÚZ diskusia o TTIP len
začína a stále existujú isté obavy. RÚZ zatiaľ nemôže poskytnúť jasné stanovisko na túto
tému, avšak postupne sa pripravuje a zámerom RÚZ je poskytnúť aj spätnú väzbu štátnej
správe.
Predseda rady informoval o zámere predísť nekvalifikovaným predčasným záverom
a včas informovať verejnosť po každom kole rokovaní. Tieto informačné stretnutia bude
organizovať MH SR, sekcia zahraničoobchnej politiky a európskych záležitostí.
GRS Rozkopál (MH SR) reagoval na pripomienku SOPK ku geneticky
modifikovaným potravinám a informoval o rôznom prístupe ČK EÚ, napr. Maďarsko ich
zakázalo. Parlament môže uplatniť výhradu, nakoľko stále prebieha diskusia a Európska
komisia sa ešte stále k tejto záležitosti nevyjadrila. Väčšina členských krajín EÚ trvá na tom,
aby táto dohoda podliehala ratifikačnej procedúre. MH SR plánuje pravidelné stretnutia s
Klubom 500 a AZZZ, kde bude priestor na diskusiu po každom kole rokovaní k TTIP
a zároveň bude informovaná aj odborná a laická spoločnosť. Podľa GRS MH SR Rozkopála
je informácií dostatok, napriek tomu prevláda negatívna publicita. Všeobecne bola
konštatovaná absencia korektných vyvážených článkov v tlači. Aj ČR sa snaží
prostredníctvom médií vyvracať negatívne mýty, ktoré sa nezakladajú na pravde. Rokovania
EÚ s tretími krajinami nikdy neboli verejné, avšak v tomto prípade ešte nikdy nebola
verejnosť v takomto rozsahu zainteresovaná a pomerne dobre informovaná. MH SR pripravilo
o TTIP prezentačný podklad, ktorý bol distribuovaný členom rady niekoľko dní pred jej
rokovaním. K stanovisku MPSVaR SR sa GRS Rozkopál vyjadril, že MH SR je pripravené
s MPSVaR SR o problematike vecne rokovať a dohodne vhodný termín.
Predstaviteľ Ministerstva kultúry SR I. Sečík informoval o „kultúrnej výnimke“, na
ktorej sa zhodli ministri kultúry na spoločnom zasadnutí, na ktorom bol prítomný aj príslušný
komisár EK Karl de Gucht. Momentálne sa druhá strana snaží toto rozhodnutie ministrov
kultúry obchádzať, preto nemecká strana navrhla všeobecnú klauzulu ku kultúre. Nemecko
má záujem o zmiešaný typ dohody a jej ratifikáciu členskými krajinami EÚ.
Podľa predstaviteľa Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR I.
Pešouta je pri rokovaniach o TTIP nutná prioritizácia a navrhol jasné určenie jednej až troch
hlavných priorít pre SR.
GRS MH SR Rozkopál informoval, že na začiatku projektu boli slovenskými
prioritami automobilový, strojárenský, chemický, farmaceutický a energetický priemysel. MH
SR oslovilo SOPK a AZZZ, aby túto informáciu distribuovala podnikateľským subjektom.
Preto na rokovaniach sú logicky obhajovaní iba tí, od ktorých existuje spätná väzba.
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Predseda rady vyjadril plnú podporu diskusii medzi štátom a podnikateľským
sektorom, ktorá je smerodajná pre ďalšie stanoviská na medzinárodných rokovaniach. Rada
doplnila navrhované závery k materiálu o úlohu pre ministra hospodárstva zvolať po každom
kole rokovaní medzi EÚ a USA informačné stretnutie so zástupcami podnikateľského sektoru
o informovať ich o priebehu a vývoji rokovaní.
2.

Informácia o priebehu a záveroch konferencie „Budúcnosť exportu SR“, ktorá sa
uskutočnila v Bratislave dňa 11.12. 2014

Predseda rady informoval o náraste exportu SR a pretrvávajúcej tendencii udržať
aktívne saldo obchodnej bilancie napriek nie lichotivým výsledkom hodnotenia
konkurencieschopnosti SR svetovým ekonomickým fórom, kde skončila na 75. mieste,
ďaleko za Rakúskom (21. miesto) a Českou republikou (37. miesto). V roku 1997 sa SR
umiestnila na 30. mieste.
Zastupujúci spolupredseda rady štátny tajomník MH SR M. Obert uviedol predložený
materiál o výsledkoch podujatia, ktoré pripravilo MH SR v spolupráci s Eximbankou.
Uvedené podujatie bolo zamerané predovšetkým na domáce stredne veľké podniky, ale aj na
segment malého a stredného podnikania a nadväzovalo na stretnutie najväčších exportérov
Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2013 v Bratislave.
Zámerom konferencie, ktorá vytvorila priestor na pokračovanie dialógu medzi štátom
a podnikateľskou sférou, bolo identifikovať aktuálne názory podnikateľského prostredia na
zefektívnenie systému podpory exportu zo strany štátu, pričom priebeh diskusie a navrhované
opatrenia boli uvedené v predloženom materiáli. V diskusii konferencie prevládalo 8
hlavných tém: „Zahraničný obchod a globálna ekonomika“; „Duálne školstvo“; „Startupy
a podpora exportného financovania“; „Konkurencieschopnosť (veda-výskum-inovácie)“;
„Ekonomickí diplomati a obchodné zastúpenia mimo systému zastupiteľských úradov SR“;
„Zlepšenie vzájomnej komunikácie“; „Podpora exportu a technika zahraničného obchodu“.
Podstatná časť predloženej informácie bola venovaná práve týmto oblastiam, pričom v každej
tematickej časti bola okrem hlavných diskusných myšlienok uvedená stručná informácia
o realizovaných alebo pripravovaných, resp. nových opatreniach. Dôležitou súčasťou
vzájomnej diskusie medzi štátom a podnikateľskou sférou je spätná väzba od podnikateľského
sektora a formulácia jeho požiadaviek do takej podoby, aby štát mohol reagovať formou
nastavenia konkrétnych účinných proexportných nástrojov.
Predseda Klubu 500 informoval o svojej osobnej účasti na konferencii, na ktorej bolo
skonštatované, že ak sa SR nezaktivizuje a nebude podporovať odborné duálne školstvo,
nebudeme mať v blízkej budúcnosti odbornú pracovnú silu. Podľa p. Sotáka stále viac
absentujú odborne pripravení mladí ľudia. Ministerstvo školstva SR a stavovské organizácie
aktívne diskutujú na túto tému a zaoberali sa návrhmi Klubu 500. Pripravuje sa novela
príslušného zákona, podľa ktorej štát v súlade s ústavou preberie na seba zodpovednosť za
túto oblasť. Stredné školy a podniky tak budú spoločne poskytovať mladým ľuďom odborné
vzdelávanie so zárukou zamestnania.
Predseda Klubu 500 požadoval tiež riešenie nedočerpaných zdrojov z eurofondov
a konštatoval, že v realite, keď SR nie je konkurencieschopná v oblasti vedy - výskumu
a inovácií, mala by zdroje z eurofondov využiť na financovanie vedy, výskumu a inovácií.
Pokiaľ nenastane v oblasti vedy a výskumu zmena, Slovensko zostane podľa predsedu Klubu
500 nekonkurenčné. Slovensko zakúpilo množstvo prístrojov a technických vybavení
z eurofondov, ale neexistujú ľudia, ktorí by ich mali obsluhovať. Podľa predsedu Klubu 500
5

je potrebné zmeniť kompetenčný zákon a donútiť 1.700 vedeckých pracovníkov, aby sa
zapojili do výskumu, ktorý bude využiteľný v praxi. SAV robí štátom platený výskum, nemá
žiadne právo ani povinnosť pracovať s podnikmi, čo je veľmi zlý stav.
Vedúci služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Norbert
Molnár informoval o rokovaniach, ktoré už pol roka prebiehajú v rámci rezortu školstva za
účelom vypracovania správy o aktuálnom stave vedy a výskumu v SR. Na poslednom
zasadnutí vlády SR sa dohodlo, že od 1. 6. 2015 sa bude vytvárať priestor pre privátne
partnerstvá medzi výskumom a vedeckou pôdou. Súčasné prepojenie vedy a výskumu so
súkromným sektorom je slabé. Ďalej N. Molnár informoval, že MŠVVaŠ SR plánuje vyriešiť
problém duálneho školstva do konca roka 2015.
Generálny riaditeľ EXIMBANKY navrhoval riešiť na rokovaní rady konkrétne
problémy a jasne si stanoviť priority, pretože ináč nie je možné sa posunúť ďalej. Predseda
rady M. Lajčák ho plne podporil v definitívnom hľadaní riešení a nie analyzovaní problémov.
Štátny tajomník Ministerstva financií SR Vazil Hudák uvítal zorganizovanie
konferencie, kde bol vytvorený priestor a témy na prepojenie štátu, podnikateľskej sféry
a Eximbanky. Podľa V. Hudáka bol dialóg tlačený zo strany štátnej správy, ktorá vytvárala
tlak na podnikateľov, aby boli aktívnejší.
Predseda SAV T. Šajgalík podporuje prepojenie vedy a výskumu s praxou. K čerpaniu
štrukturálnych fondov na vedecko-výskumné prístrojové vybavenie sa vyjadril, že nie všetky
prístroje zakúpené z týchto zdrojov môžu byť použité pre prax. Informoval tiež, že návrh
zákona o verejných výskumných inštitúciách neprešiel a SAV naďalej zostane rozpočtovou
organizáciou. Je potrebné urýchlene prijať akčný plán k RIS3 SK; upozornil, že podnikatelia
nebudú dvíhať ruku za materiál, ktorý nezohľadní ich potreby, preto sú pre nich záväzné
výstupy z RIS3, schválené vládou.
Podľa predsedu Klubu 500 V. Sotáka konkurencieschopnosť SR musí vychádzať z
Stratégie RIS3. V priebehu 6 mesiacov bola zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR snaha pripraviť akčný plán k RIS3, ktorý by mal byť predložený na vládu a Klub
500 je v tejto záležitosti ochotný rokovať. Podľa V. Sotáka je potrebné určiť ďalšie
smerovanie SR aj po roku 2020, nakoľko po tomto termíne nebude viac možné čerpať
eurofondy. Štátny tajomník MH SR nepovažuje akčný plán za akčný, pokiaľ je na 60 stranách
a prisľúbil osobné stretnutie predsedovi Klubu 500, aby sa tejto záležitosti spoločne venovali.
Generálny riaditeľ Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ivan
Pešout a predseda Klubu 500 reagovali aj na výsledky SR v svetovom porovnaní
konkurenčnej schopnosti krajín. Zhodli sa v názore, že netreba preceňovať hodnotenie tohto
rebríčka, záleží aj na tom, kto dáva za SR vstupné čísla. Dôležité sú však výsledky krajiny.
Materiál bol jednomyseľne prijatý s návrhom plnenia opatrení pre PPV a ministra
ZVaEZ, ministra hospodárstva a generálneho riaditeľa Eximbanky a SARIO.

3.

Informácia o prípravách účasti SR na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne (stav
k 10.02.2015)

Predseda rady vyzval k uvedeniu materiálu generálneho komisára EXPO Miláno 2015
p. Poláka, ktorý informoval o stave výstavby. Dňa 20. januára 2015 boli ukončené hrubé
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stavebné práce podľa naplánovaného harmonogramu. Momentálne prebieha výstavba
interiéru a inštalácia hardvéru a softvéru. Generálny komisár EXPO Miláno 2015 Polák
požiadal o navýšenie rozpočtu z dôvodu dodatočného zvýšenia nákladov. Navýšenie súvisí so
zmenami organizátora svetovej výstavy, ktorý stanovil predĺženú otváraciu dobu 7 dní
v týždni od 10,00 hod. do 23,00 hod. a zahŕňa požiadavku, aby boli pavilóny prístupné
návštevníkom svetovej výstavy aj večer v rámci projektu organizátora „EXPO by Night“.
Organizátor striktne monitoruje dodržiavanie pracovnej doby a pokutuje firmy v prípade
nedodržania pracovného času, čo zvýši aj personálne nároky slovenskej účasti. Pôvodný
program sa orientoval iba na pavilón so zaujímavým programom a v novom programe je
doplnená prezentácia Moravskej Venuše (výnimočného historického artefaktu vyrezaného
z mamutoviny), vystúpenie Lúčnice (174 osôb), koncert Bratislavského chlapčenského zboru
a prezentácia Aeromobilu. Podľa generálneho komisára EXPO 2015 p. Poláka je snaha
odprezentovať Slovensko ako krajinu modernú a vhodnú pre návštevníkov aj investorov. Pre
porovnanie uviedol, že Maďarsko malo vyčlenené na EXPO Miláno 15 mil. EUR a Rakúsko
12 mil. EUR.
MF SR (ŠTAT Vazil Hudák) si uvedomuje význam tejto akcie a navrhlo súhlasiť so
závermi v bode C.1 o postupe v súvislosti s navýšením rozpočtu na EXPO Miláno 2015 o
sumu 1.768.332,- EUR.
Predseda Klubu 500 vyjadril svoje rozčarovanie nad navýšením rozpočtu aj vzhľadom
k tomu, že na predchádzajúcich rokovaniach boli úpravy rozpočtu odmietané. V. Soták
nepovažuje za dôležité vystavovať historické artefakty. Kapitálom SR sú mladí ľudia a ich
potenciál, preto opätovne pripomenul svoju požiadavku o uvoľnenie finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu za účelom podpory duálneho vzdelávania a odborného školstva. Pri tejto
príležitosti požiadal o prijatie na MF SR a MŠVVŠ SR.
Vedúci služobného úradu MŠVVŠ SR informoval, že v rámci výstavy budú
prezentovať zdravú výživu veterinári a lekári z Košíc spolu s pôdohospodármi
a odprezentovaný bude tiež unikátny model slovenského aeromobilu.
Zástupca SOPK Július Kostolný uviedol, že v tak vysokom stave rozpracovanosti
účasti už SOPK nebude pripomienkovať zvýšenie rozpočtu slovenskej účasti, podotkol však,
že SR dáva na EXPO výstavu toľko, koľko stojí štát ročne sieť ekonomických diplomatov.
Predseda rady skonštatoval, že neexistuje systém, ktorý by komplexne riešil účasť SR
na podujatiach mimoriadneho významu ako sú olympiády, svetové výstavy a riešenia sa
hľadajú ad hoc, ako je tomu aj v prípade EXPO Miláno. V roku 2017 sa koná svetová výstava
EXPO v kazašskej Astane a zatiaľ nebol predložený na rokovanie vlády SR ani materiál,
ktorý by o tejto udalosti informoval, resp. ktorým by sa rozhodlo o prípadnej účasti SR na
podujatí.
Tajomníčka rady D. Repčeková informovala o poskytnutí výstavných priestorov na 2
týždne od 16.6.2015 v Ríme, kde bude priestor aj na podnikateľské fórum aj na vhodné
spropagovanie slovenského pavilónu. Tajomníčka rady ďalej informovala, že podľa
informácie ZÚ SR v Ríme organizátor výstavy z dôvodu meškania výstavby (netýka sa
pavilónu SR) neodporúča účasť najvyšších ústavných predstaviteľov na otvorení výstavy
1.5.2015, ale ich odporúča realizovať v rámci tzv. národných dní.
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Predložený materiál bol jednomyseľne prijatý s úlohou pre ministra hospodárstva
požiadať MF SR o navýšenie limitu výdavkov kapitoly MH SR v súvislosti so zabezpečením
účasti SR na EXPO Miláno 2015 o sumu 1.768.332 EUR.

4.

Vytvorenie a zloženie monitorovacieho výboru

Štátny tajomník MH SR uviedol materiál a predložil návrh v súlade so „Stratégiou
vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020“, ktorá v článku 8 uvádza, že
pre účely kontroly implementácie stratégie vonkajších ekonomických vzťahov bude
vytvorený monitorovací výbor pod záštitou Rady vlády SR na podporu exportu a investícií.
Monitorovací výbor má byť zložený z predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy, ktorí
sú zodpovední za tvorbu a implementáciu stratégie vonkajších ekonomických vzťahov na
základe uznesenia vlády SR č. 708 z 19. decembra 2012.
Monitorovací výbor bude v zmysle textu stratégie vonkajších ekonomických vzťahov
nástrojom na analýzu trendov napĺňania zámerov stratégie vonkajších ekonomických vzťahov
v pôsobnosti orgánov štátnej správy a bude zložený z 11 členov. Z toho po 2 zástupcov bude
mať Ministerstvo hospodárstva SR a EXIMBANKA SR, po jednom zástupcovi budú mať
rezorty zahraničných vecí a európskych záležitostí, financií, pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka, školstva, vedy výskumu a športu, dopravy a regionálneho rozvoja a tiež agentúry
SACR a SARIO.
Podľa predsedu Klubu 500 nie je potrebné venovať sa vytváraniu monitorovacieho
výboru. Slovensku chýba hospodárska politika. Stratégia vonkajších ekonomických vzťahov
by mala byť v súlade s hospodárskou politikou SR alebo aspoň so stratégiou RIS3 a jej
akčným plánom. Predseda Klubu 500 vyzval SAV na predloženie návrhu hospodárskej
politiky, pričom zdôraznil, že SR potrebuje praktickú víziu, nie vedeckú štúdiu na 750 strán.
Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
V zmysle nového konceptu vedenia rokovaní bol predsedom rady predložený návrh na
spoločné hlasovanie o záveroch nasledovných materiálov:
5. Plán oficiálnych účastí MH SR na veľtrhoch a výstavách v zahraničí v roku 2015
6. Vyhodnotenie realizovaných aktivít medzinárodnej ekonomickej spolupráce
a prezentácie SR v zahraničí za rok 2014
7. Informácia
o priebehu
a výsledku
6.
zasadnutia
zmiešanej
komisie
medzi SR a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu, ktoré sa uskutočnilo
dňa 1. 12. 2014 v Bratislave a návrh vykonávacieho protokolu z uvedeného podujatia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8.
a)

Rôzne
Aktuálny stav sankčných opatrení medzi EÚ a Ruskou federáciou

Predseda rady podal aktuálnu informáciu o vplyve sankčných opatrení medzi EÚ
a Ruskou federáciou na Slovensko. V reakcii na novú eskaláciu konfliktu na východe Ukrajiny
sa dňa 29. 1. 2015 uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Rady pre zahraničné veci EÚ (FAC), na
ktorom sa odsúhlasilo predĺženie súčasného sankčného balíka individuálnych sankcií o ďalších 6
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mesiacov a následne na pravidelnom FAC dňa 9. 2. sa rozšíril zoznam individuálnych sankcií
osôb a entít.
V súvislosti s novým vývojom sa dňa 2. 2. 2015 uskutočnilo zasadnutie Medzirezortnej
koordinačnej skupiny SR pre sankcie. Na stretnutí bolo konštatované, že nie je v záujme SR,
aby sa rozširovali sektorové sankcie, najmä v oblasti energetiky a kapitálového a finančného
trhu. Z hľadiska dopadu na vzájomný obchod porovnanie štatistík zahraničného obchodu SRRU poukazuje na pokles exportu zo SR do Ruska za 11 mesiacov 2014 o 18,63%.
Prepad exportu je potrebné vnímať v širšom kontexte najmä s dôrazom na nepriame
dopady, ktoré sa postupne začali prejavovať na oslabení ekonomickej výkonnosti Ruska –
znížená kúpyschopnosť, výrazné zníženie hodnoty rubľa, prepad cien ropy, zhoršenie
úverových ratingov medzinárodných agentúr. Z pohľadu SR a automobilového priemyslu je
treba konštatovať, že napriek zníženiu objednávok sa darilo v roku 2014 slovenským výrobcom
kompenzovať výpadky a realizovať svoju produkciu na iných trhoch – najmä EÚ.
V súvislosti s ruským embargom na poľnohospodársku a potravinovú produkciu aj
naďalej platí, že väčším problémom je kvantifikácia nepriamych dopadov, najmä zabránenie
prenikaniu prebytkových tovarov z iných krajín EÚ a spôsobené cenové destabilizácie.
V oblasti energetickej bezpečnosti predseda rady oznámil, že SR bude pokračovať
v úsilí o zaistenie stability dodávok energetických surovín a diverzifikácie zdrojov, resp. trás.
Po oznámení RF o ukončení projektu Južný prúd ponúka žiaducu diverzifikáciu slovenský
projekt Eastring. Ohľadne dovozu ropy predseda rady informoval o sprevádzkovaní
zrekonštruovaného ropovodu ADRIA z Chorvátska cez Maďarsko na Slovensko, ktorý významne
prispeje k diverzifikácii dodávok ropy z Ruska.
Zástupca SOPK J. Kostolný upozornil na predaj pobočiek Sberbank v Európe vrátane
Slovenska, čo považuje za stratu príležitosti, nakoľko práve prostredníctvom nich slovenské
firmy dokázali financovať svoje projekty na ruskom trhu.
PPV a minister ZV a EZ SR oznámil členom rady, že daný materiál bol predložený
v rámci bodu „rôzne“ len pre informáciu a nebudú sa k nemu prijímať žiadne závery.

b)

Prorastové misie Európskej komisie

Predseda rady informoval o zámere Európskej komisie pokračovať v organizovaní misií
firiem ČK EÚ do tretích štátov, vrátane ČK EÚ. Tzv. „Missions for Growth“ považuje podľa
predsedu rady aj nová Európska komisia za efektívny nástroj ekonomickej diplomacie.
V roku 2015 budú pravdepodobne organizované takéto misie do USA, Kanady a Turecka.
Predseda rady ďalej informoval o otvorených možnostiach organizovania misie do niektorej
z ČK EÚ. V tejto súvislosti navrhuje pozvanie misie tohto druhu aj na Slovensku. Misie majú
zvyčajne aj tematické sektorové zameranie, ktoré je súčasťou pozvánky predstaviteľa štátu, do
ktorého má byť misia realizovaná. Podľa predsedu rady je realizácia takejto misie prospešná
a prispeje k prílevu potrebných investícií do ekonomiky SR. Zároveň by priniesla nové
príležitosti pre obchod a výrobné kooperácie. Podmienkou úspechu je správne nastavenie jej
odvetvového zamerania.
Členovia rady uvítali a v diskusii sa stotožnili s organizovaním prorastovej misie, ktorú
by radi privítali na SR ešte v tomto roku. Predseda rady poveril tajomníčku rady, aby na
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budúce rokovanie rady, ktoré sa uskutoční 29.4.2015, predložila projekt misie spolu
s návrhom pozvánky, ktoré budú spracované v súčinnosti s MH SR a zástupcami
podnikateľského sektoru. Misia by sa mala uskutočniť do konca roku 2015. Zároveň poveril
tajomníčku rady, aby o rozhodnutí informovala SZ SR pri EÚ Brusel a koordinovala s nimi
štruktúru projektu a obsah pozvania. Pozvanie a návrh sektorového zamerania misie bude
podpísané obidvomi spolupredsedami rady.
Čerpanie fondov EÚ na roky 2014-2020
V rámci bodu rôzne zástupca SOPK opätovne upozornil na problém čerpania EÚ
fondov a zároveň vyzval člena RVPEI p. Vážneho, aby bol prítomný na budúcej rade
a informoval o stave a prijatých opatrení vlády v tejto oblasti.
c)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Predseda rady ukončil 1. zasadnutie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií
v roku 2015.

Miroslav Lajčák
podpredseda vlády
a minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR

Pavol Pavlis
minister hospodárstva SR
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