
 

Zápis z rokovania 

Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť 

a produktivitu 

 

30. júna 2022 o 10:00 hod. 

Ministerstvo hospodárstva SR 

(kongresová sála Dunaj, budova SPP, prízemie) 
 

 

Rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu (ďalej 

len „rady“) na pôde MH SR otvoril podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík 

ako predseda rady. 

 

Na rokovaní bolo prítomných 21 členov rady, resp. ich zástupcov s písomným poverením, 

z celkového počtu 23 členov, takže rada bola uznášaniaschopná v zmysle čl. 6 ods. 3 štatútu, 

ktorý stanovuje, že rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.  

 

 

Bod 1 

Zasadnutie rady otvoril podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík (RS). RS 

privítal členov na zasadnutí a osobitne ako čestného hosťa predsedu vlády Eduarda Hegera 

(EH).  

 

RS predstavil program rokovania a požiadal členov rady o prípadné návrhy na doplnenie 

programu:  

1. Návrh a schválenie programu zasadnutia  

2. Informácia o činnosti Pracovnej skupiny pre podnikateľské prostredie, export 

a investície  

3. Informácia o stave prípravy 3. antibyrokratického balíčka na podporu podnikania 

a doteraz prijatých systémových opatreniach na skvalitnenie legislatívy 

4. Gravitačný model slovenského exportu a pridanej hodnoty v exporte 

5. Akčný plán vodíkovej stratégie  

6. Informácia o činnosti Pracovnej skupiny pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú 

prezentáciu Slovenska v zahraničí 

7. Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2021 

8. Plán zahraničných aktivít vonkajších ekonomických vzťahov na 2. polrok 2022 

9. Informácia o činnosti Pracovnej skupiny pre vzdelávanie 

10. Rôzne 

Program zasadnutia rady bol doplnený o vystúpenie predsedu vlády. Rada jednomyseľne 

schválila predložený program. 

 

Vo svojom vystúpení EH zdôraznil výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme. Vyzdvihol potrebu 

spoločného postupu a solidarity. EH pripomenul, že rozhodnutia najbližších mesiacov 

rozhodnú o našich úspechoch na dlhé roky dopredu. Predseda vlády požiadal zástupcov štátu 

o odloženie rezortizmu a hľadanie spoločných riešení v spolupráci so súkromným sektorom.  

Ján Oravec (JO) poďakoval EH za vystúpenie a uviedol námet na spoločnú spoluprácu v téme 

podpory vedy, výskumu a inovácií. JO ponúkol možnosť zahrnutia rýchlych opatrení 

zamýšľaného inovačného balíčka do 3. antibyrokratického balíka, ktorý je aktuálne 

pripravovaný na MH. JO podporil myšlienku inovačných opatrení, zdôraznil však faktor času 

v ich prijímaní. JO požiadal EH o osobnú angažovanosť a podporu v príprave a implementácii 

balíčka na podporu inovácií.  



 

Alexej Beljajev (AB) v reakcii upozornil, že situácia pre priemysel nie je jednoduchá, bude 

čeliť vážnym problémom. AB zmienil nedávne rokovania s MIRRI SR o novom programovom 

období, v rámci ktorého priemyslu chýba adekvátna podpora vedy a výskumu, pričom naviac 

bol znížený tzv. superodpočet na vedu a výskum. Za kľúčové z pohľadu priemyslu považuje 

podporu dvoch oblastí: školstva, a vedy a výskumu. AB zdôraznil, že v EÚ firmy podnikajú 

v otvorenom priestore, avšak za nerovnakých podmienok. Slovenské firmy nemajú 

nadpriemernú ziskovosť, ktorá by im uľahčila vyrovnávanie sa s aktuálnymi výzvami.  

Rastislav Kulich (RK) ocenil prijímanie kilečiek a vyjadril podporu zamýšľanému inovačnému 

balíčku.  

Mário Lelovský (ML) zdôraznil význam školstva. 

Ingrid Brocková (IB) pripomenula, že situácia na Ukrajine má silný vplyv na slovenské 

hospodárstvo. Považuje za dôležité zamýšľať sa, ako môže SR pomôcť pri obnove Ukrajiny. 

Vníma radu ako platformu, ktorá by mala pomôcť vygenerovať ponuku zo strany SR. 

Pre podnikateľský sektor to predstavuje príležitosť, ktorá však vyžaduje súčinnosť štátneho 

a súkromného sektora.   

Miroslav Kiraľvarga (MK) pripomenul, že smerujeme do recesie, oceliarsky sektor už bol 

zasiahnutý. Upozornil, že sa mení geopolitická situácia a nemožno očakávať návrat do úrovne 

cien a stavu dodávateľských reťazcov z rokov 2017-2018. Vzhľadom na to považuje 

za potrebné vybudovať nové hodnotové reťazce, pričom očakáva, že rada bude podporovať 

tento proces.  

Štefan Boháček (ŠB) otvoril otázku energetickej sebestačnosti, vyššia spotreba a vyššia cena 

energií bude našou nevýhodou. ŠB zdôraznil, že naším hlavným problémom je zanedbávanie 

inovácií, ktoré treba výrazne podporiť v rámci plánu obnovy a odolnosti, ako aj v rámci nového 

programového obdobia EŠIF. 

RS v reakcii na AB uviedol, že superodpočet bol síce znížený, ale zároveň bola pridaná nová 

možnosť dodatočného odpočtu výdavkov na investície s prvkami priemyslu 4.0. Zároveň RS 

vyzval podnikateľov na pripomienky a námety do 3. balíčka. V reakcii na MK uviedol, že 

úlohou štátu je zlepšiť podmienky podnikania, nie preberať podnikateľské riziká. RS vyzdvihol 

účasť EH a vyjadril nádej, že rada sa časom pozdvihne svojim významom na úroveň tripartity.  

EH v záverečnej reakcii zdôraznil, že potrebuje konkrétne vstupy od priemyslu pre efektívnu 

obhajobu záujmov SR na európskej pôde. Vyjadril pripravenosť tlačiť na EÚ, aby regulovala 

rozdiely, ktoré znevýhodňujú malé štáty. Vo vzťahu k cene vstupov vyzval k dlhodobému 

a udržateľnému prístupu. Zároveň vyzval súkromný a štátny sektor na spoluprácu. Vo vzťahu 

k Ukrajine pripomenul, že začiatkom júla organizuje okrúhly stôl aj za účasti podnikateľského 

sektora. EH uvítal myšlienku, že by rada bola miestom pre diskusiu o zapojení slovenských 

podnikateľov do obnovy Ukrajiny.  

 

 

Bod 2 

JO informoval o činnosti PS pre podnikateľské prostredie, export a investície z pozície jej 

predsedu. PS začala svoju činnosť zasadnutím 19. mája 2022. Na ustanovujúcom zasadnutí bola 

o.i. prediskutovaná informácia o stave prípravy a implementácie balíčkov na znižovanie 

administratívnej záťaže podnikania, analytický materiál Centra pre hospodárske otázky MH SR 

Gravitačný model slovenského exportu a pridanej hodnoty v exporte, ako aj návrh osnovy 

Správy o vývoji produktivity a konkurencieschopnosti SR za rok 2021, ktorá bude hlavným 

výstupom PS.  

JO pripomenul, že na PS boli zaznamenané viaceré podnety na zlepšenie podnikateľského 

prostredia, resp. preverenie či odstránenie možného goldplatingu (GDPR, AML). Za jeden 

z hlavných problémov podnikateľskej legislatívy v SR bola pomenovaná prax poslaneckých 

návrhov v poslednej fáze legislatívneho procesu, voči ktorej treba hľadať cestu na jej postupnú 

elimináciu.  

 

Rada jednomyseľne vzala na vedomie informáciu o činnosti PS. 



 

 

Bod 3 

RS uviedol bod rokovania zameraný na informáciu o stave prípravy 3. antibyrokratického 

balíčka na podporu podnikania a doteraz prijatých systémových opatreniach na skvalitnenie 

legislatívy. RS upozornil, že 3. balíček aktuálne v procese výberu opatrení spomedzi vyše 300 

návrhov.  

Prezentáciu o stave prípravy 3. balíčka uviedla J. Elzerová z odboru zlepšovania 

podnikateľského prostredia MH SR. Materiál bol predmetom rokovania PS pre podnikateľské 

prostredie, export a investície. 

JO v nadväznosti uviedol prehľad doteraz prijatých opatrení na skvalitnenie podnikateľskej 

legislatívy a predstavil zámer MH realizovať v krátkom čase ex post hodnotenie vybraných 

regulácií, ktoré je súčasťou aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných 

vplyvov.  

 

Rada jednomyseľne vzala na vedomie predložený návrh záverov. 

 

 

Bod 4 

RS požiadal o uvedenie materiálu Gravitačný model slovenského exportu a pridanej hodnoty 

v exporte K. Borosa (KB), riaditeľa Centra pre hospodárske otázky MH SR. Materiál bol 

predmetom rokovania PS pre podnikateľské prostredie, export a investície. KB v prezentácii 

upozornil na odlišné výsledky pri celkovej skupine podnikov a pri skupine podnikov 

vo vlastníctve slovenských subjektov.  

Lukáš Parízek (LP) v reakcii na prezentovaný materiál uviedol, že akademický prístup 

identifikuje ako potenciálne aj trhy, o ktoré podnikatelia nejavia záujem.  

KB v odpovedi vysvetlil, že existujú tri prístupy: akademický, na základe skúseností 

a na základe požiadaviek. Ideálny výsledok je možné dosiahnuť ich kombináciou. 

Michaela Kršková (MKr) položila otázku, či sú firmy v slovenskom vlastníctve odolnejšie voči 

krízam? 

KB v odpovedi upriamil pozornosť členov rady na skutočnosť, že PZI v SR výrazne 

procyklické, z čoho vyplýva teoreticky relatívne vyššia odolnosť firiem v domácom 

vlastníctve. 

ŠB ocenil informáciu o správaní rôznych vlastníkov. 

IB ocenila možnosť prerokovať materiál aj na PS pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú 

prezentáciu ako súčasť širšej diskusie o zameraní ekonomickej diplomacie SR. 

Dušan Velič (DV) upozornil na analytický charakter materiálu a absenciu prognózy. 

KB v reakcii uviedol, že materiál predstavuje iba čiastkový vstup do tvorby akčného plánu 

ekonomickej diplomacie.  

 

Rada jednomyseľne vzala na vedomie predložený návrh záverov. 

 

 

Bod 5 

RS požiadal o uvedenie materiálu Akčný plán opatrení pre úspešnú realizáciu Národnej 

vodíkovej stratégie J. Weiterschütza, predsedu Národnej vodíkovej asociácie Slovenska 

a vedúceho autorskej skupiny, ktorá materiál spracovala. RS uviedol, že materiál prezentujú na 

rade ešte pred zaradením do medzirezortného pripomienkového konania, kde bude tiež priestor 

na vstupy. 

ŠB v diskusii pripomenul, že AZZZ zaslalo pripomienky k materiálu a uvíta ich zapracovanie.  

AZZZ vníma materiál pozitívne v kontexte znižovania závislosti na fosílnych palivách.  

DV naznačil potrebu hlbšieho spracovania materiálu a otvoril viaceré odborné otázky spojené 

so skladovaním a transportom vodíka. 

AB uviedol, že najmä preprava vodíka je problém z dôvodu veľkých strát.  



 

RS zdôraznil, že si je vedomý charakteru materiálu, vníma ho predovšetkým ako víziu 

a považuje za dôležité začať proces využívania vodíka čo najskôr. Vodíkové hospodárstvo má 

nespochybniteľný prínos k znižovaniu CO2. 

 

Rada jednomyseľne vzala na vedomie predložený materiál a upravený návrh záverov, 

v ktorom odporúčala členom rady zaslať pripomienky k Akčnému plánu opatrení pre 

úspešnú realizáciu Národnej vodíkovej stratégie do 15. júla 2022 a uložila 

predkladateľovi zapracovať do materiálu pripomienky členov rady. 

 

 

Bod 6 

IB informovala o činnosti PS pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu Slovenska 

v zahraničí z pozície jej predsedníčky. PS začala svoju činnosť úvodnými zasadnutiami v dvoch 

formátoch, pre ekonomickú diplomaciu, resp. pre jednotnú prezentáciu. Ustanovujúce 

zasadnutie sa konalo 31. mája 2022. PS na ňom prijala svoj štatút a venovala sa otázkam 

prezentácie Slovenska v zahraničí: PS vyhodnotila účasť na EXPO Dubaj 2020, venovala sa 

vizuálnej identite SK V4 PRES a prerokovala možnosti spolupráce v kontexte Európskeho 

olympijského festivalu mládeže 2022. Druhé rokovanie sa uskutočnilo 21. júna 2022 

so zameraním na ekonomickú diplomaciu: prerokovaný bol informačný materiál Ekonomická 

diplomacia v roku 2021, proces prípravy akčných plánov Koncepcie vonkajších ekonomických 

vzťahov a ekonomickej diplomacie na obdobie 2022-2030, aktualizácia plánu zahraničných 

aktivít vonkajších ekonomických vzťahov spojených s podnikateľskými misiami, materiál PS 

pre podnikateľské prostredie, export a investície Gravitačný model slovenského exportu 

a pridanej hodnoty v exporte, ako aj možnosti a formy pomoci MZVaEZ SR slovenským 

firmám v kontexte dopadov ruskej agresie na Ukrajine. Diskusiu o povojnovej rekonštrukcii 

Ukrajiny považuje PS za nanajvýš dôležitú a aktuálnu. IB v tomto kontexte zdôraznila potrebu 

vzájomného informovania štátnej správy a podnikateľskej sféry o dopadoch sankcii na 

slovenské podnikateľské subjekty, ako aj potrebu indikovania pripravenosti slovenských 

podnikateľských subjektov zapojiť sa do obnovy Ukrajiny.  

MK požiadal o informáciu, do kedy treba indikovať dopady sankcii a záujem o zapojenie 

do obnovy Ukrajiny. V následnej diskusii sa ustálilo, že informácie môžu prichádzať priebežne, 

v nadväznosti na zasadnutie rady však v prvom kole do 15. júla 2022.  

AB otvoril otázku neriešenia konkrétnych situácii slovenských podnikov, ktoré majú obchodné 

kontakty s firmami s majiteľmi, ktorí sú na sankčných zoznamoch. Firmy kontaktovali aj 

MZVaEZ SR, aj MH SR, avšak bez jasnej odpovede. Zároveň otvoril otázku možných 

kompenzácii. 

RS v reakcii objasnil, že aktuálne prebieha diskusia v rámci PS pod vedením Ministerstva 

spravodlivosti SR v tejto otázke. RS naznačil možnosť, že MH SR bude zodpovedať 

za výnimky zo sankcií. RS vyzval podnikateľské subjekty, aby v prípade zásahu sankciami 

kontaktovali priamo jeho. 

 

Rada jednomyseľne vzala na vedomie informáciu o činnosti PS a prijala návrh závery 

s pripomienkami, ktorými ich rozšírila o odporúčania členom rady  

 zdieľať s MZVaEZ SR a MH SR informácie o dôsledkoch negatívnych sankcií 

na slovenské podnikateľské subjekty, 

 indikovať MZVaEZ SR a MH SR záujem o zapojenie slovenských 

podnikateľských subjektov do obnovy Ukrajiny, 

 informovať ministra hospodárstva v prípade priameho postihnutia sankciami. 

 

 

Bod 7 

IB predstavila informačný materiál MZVaEZ Ekonomická diplomacia v roku 2021, ktorý 

hodnotí výsledky ekonomickej diplomacie za rok 2021 dosiahnuté v oblasti bilaterálnych 



 

a multilaterálnych vzťahov, v oblasti podpory vedy, výskumu a inovácií, rozvojovej 

spolupráce, ako aj v prierezových a globálnych témach s ekonomickým vplyvom. Materiál 

mapuje aktivity a služby poskytnuté v roku 2021 sieťou ekonomickej diplomacie 

podnikateľskej a odbornej verejnosti, projekty realizované s finančnou podporou z projektovej 

schémy MZVaEZ SR  a rozvojové projekty realizované malými a strednými podnikateľmi. 

Materiál bol predmetom rokovania PS pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu 

Slovenska v zahraničí. 

 

Rada jednomyseľne vzala na vedomie predložený materiál. 

 

 

Bod 8 

V kontexte záväzku rady informovať podnikateľskú verejnosť o plánovaných aktivitách 

zameraných na podporu rozvoja vonkajších ekonomických vzťahov IB uviedla plán 

zahraničných aktivít vonkajších ekonomických vzťahov spojených s podnikateľskými misiami 

na 2. polrok 2022. Materiál bol predmetom rokovania PS pre ekonomickú diplomaciu 

a jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí. 

 

Rada jednomyseľne vzala na vedomie predložený materiál. 

 

 

Bod 9 

Svetlana Síthová (SS) informovala o činnosti PS pre vzdelávanie z pozície jej predsedníčky. PS 

začala svoju činnosť úvodným zasadnutím 22. júna 2022, na ktorom bol schválený jej štatút, 

zvolený podpredsedovia a prebehla diskusia o prioritách činnosti PS.  

 

Rada jednomyseľne vzala na vedomie informáciu o činnosti PS. 

 

 

Bod 10 

V rámci bodu Rôzne ŠB uviedol pripomienky AZZZ k diskutovaným materiálom, ktoré boli 

zaslané aj mailom sekretariátu rady. V ich rámci AZZZ žiada o zohľadnenie pripomienok 

k registru ex post regulácii, Akčnému plánu NVS, ako o zohľadnenie požiadavky Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory o zlepšenie podmienok pre obchod s potravinami. 

 

MKr uviedla aktuálne informácie k príprave štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku 

a inovácie, k plánovanej spoločnej pracovnej skupine RVTI a RVKP pre inovácie, k Národnej 

stratégii výskumu a inovácii, pri ktorej avizovala skoré rozoslanie návrhu materiálu 

na neformálne pripomienkovanie. Ako prioritu vníma potrebu financovania firemného 

výskumu, príslušné výzvy budú zverejnené do konca roka. 

 

JO informoval o ad hoc PS „Drevo – Strategická surovina SR“ zloženej zo zástupcov vlastníkov 

lesov a zástupcov drevospracujúceho a papierenského priemyslu, ktorá zasadla 27. mája 2022 

na MH SR pod jeho vedením. Avizoval, že PS na jeseň t. r. pripraví návrhy materiálov, ktoré 

budú tiež zaradené na rokovanie rady. 

 

RS a JO poďakovali členom rady za účasť a uzavreli rokovanie rady.  

 

Ďalšie zasadnutie rady sa uskutoční 27. októbra 2022 na MH SR.  



 

 

 

 
 

 

 

ZÁVERY  

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PRODUKTIVITU 

 

 

č. 02 / 01 / 2022 

z 30. júna 2022 

 

k Informácii o činnosti Pracovnej skupiny pre podnikateľské prostredie, 

export a investície 

 

 

 
  

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister hospodárstva  

 

Rada vlády  

 

A. berie na vedomie  

 A.1. Informáciu o činnosti Pracovnej skupiny pre podnikateľské prostredie, export 

a investície. 

  



 

 

 

 
 

 

 

ZÁVERY  

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PRODUKTIVITU 

 

 

č. 02 / 02 / 2022 

z 30. júna 2022 

 

k Informácii o stave prípravy 3. antibyrokratického balíčka na podporu 

podnikania a doteraz prijatých systémových opatreniach na skvalitnenie 

legislatívy 

 

 

 
  

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister hospodárstva  

 

Rada vlády  

 

A. berie na vedomie  

 A.1. Informáciu o stave prípravy 3. antibyrokratického balíčka na podporu 

podnikania a doteraz prijatých systémových opatreniach na skvalitnenie 

legislatívy. 

 
 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

ZÁVERY  

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PRODUKTIVITU 

 

 

č. 02 / 03 / 2022 

z 30. júna 2022 

 

ku Gravitačnému modelu slovenského exportu a pridanej hodnoty 

v exporte 

 

 

 
  

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister hospodárstva  

 

Rada vlády  

 

A. berie na vedomie  

 A.1. Gravitačný model slovenského exportu a pridanej hodnoty v exporte. 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

ZÁVERY  

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PRODUKTIVITU 

 

 

č. 02 / 04 / 2022 

z 30. júna 2022 

 

k návrhu  

Akčného plánu opatrení pre úspešnú realizáciu Národnej vodíkovej 

stratégie  

 

 

 
  

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister hospodárstva  

 

Rada vlády  

 

A. berie na vedomie  

 A.1. Akčný plán opatrení pre úspešnú realizáciu Národnej vodíkovej stratégie, 

B. odporúča  

 B.1. členom Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť 

a produktivitu zaslať pripomienky k Akčnému plánu opatrení pre úspešnú 

realizáciu Národnej vodíkovej stratégie 

                          do 15. júla 2022, 

C. ukladá  

 C.1. predkladateľovi zapracovať do Akčného plánu opatrení pre úspešnú 

realizáciu Národnej vodíkovej stratégie pripomienky členov Rady vlády 

Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu. 

   



 

 

 

 

 
 

 

 

 

ZÁVERY 

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PRODUKTIVITU 

 

 

č. 02 / 05 / 2022 

z 30. júna 2022 

 

k Informácii o činnosti Pracovnej skupiny pre ekonomickú diplomaciu 

a jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí 

 

 
  

Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí  

 

Rada vlády  

 

A. berie na vedomie  

 A.1. Informáciu o činnosti Pracovnej skupiny pre ekonomickú diplomaciu 

a jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí. 

 

B. odporúča  

 B.1. členom Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť 

a produktivitu zdieľať s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych 

záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej 

republiky informácie o dôsledkoch negatívnych sankcií na slovenské 

podnikateľské subjekty, 

 

 B.2. členom Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť 

a produktivitu indikovať Ministerstvu zahraničných vecí a európskych 

záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvu hospodárstva Slovenskej 

republiky záujem o zapojenie slovenských podnikateľských subjektov 

do obnovy Ukrajiny, 



 

 B.3. členom Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť 

a produktivitu informovať ministra hospodárstva v prípade priameho 

postihnutia sankciami. 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

ZÁVERY  

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PRODUKTIVITU 

 

 

č. 02 / 06 / 2022 

z 30. júna 2022 

 

k informačnému materiálu Ekonomická diplomacia v roku 2021 

 

 

 
  

Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí  

 

Rada vlády  

 

A. berie na vedomie  

 A.1. informačný materiál Ekonomická diplomacia v roku 2021. 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

ZÁVERY  

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PRODUKTIVITU 

 

 

č. 02 / 07 / 2022 

z 30. júna 2022 

 

 

k Plánu zahraničných aktivít vonkajších ekonomických vzťahov 

na 2. polrok 2022 
  

Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí  

 

 

Rada vlády  

 

A. berie na vedomie 

 A.1. Plán zahraničných aktivít vonkajších ekonomických vzťahov na 2. polrok 2022.   

  

  

   

  

   

 

  



 

 

 

 
 

 

 

ZÁVERY  

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PRODUKTIVITU 

 

 

č. 02 / 08 / 2022 

z 30. júna 2022 

 

k Informácii o činnosti Pracovnej skupiny pre vzdelávanie 

 

 

 
  

Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu  

 

Rada vlády  

 

A. berie na vedomie  

 A.1. Informáciu o činnosti Pracovnej skupiny pre vzdelávanie. 

 

 

 

  



 

Prezenčná listina 
Zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu 

dňa 30. júna 2022 o 10:00 na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky 

Člen rady / 
Poverený 

zastupovaním 

Organizácia Podpis 

Richard Sulík 
 

Ministerstvo hospodárstva SR prítomný 

Ján Oravec 
 

Ministerstvo hospodárstva SR prítomný 

Michaela Kršková  
 

Úrad vlády SR prítomná 

Ľuboš Jančík 
 

Ministerstvo financií SR neprítomný 

Ivan Korčok /  
Ingrid Brocková 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR 

prítomná 

Milan Krajniak /  
Juraj Káčer 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prítomný 

Andrej Doležal / 
Martin Darmo 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR prítomný 

Veronika Remišová / 
Dušan Velič 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR 

prítomný 

Ján Budaj 
 

Ministerstvo životného prostredia SR prítomný 

Branislav Gröhling / 
Svetlana Síthová 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR 

prítomná 

Miroslav Kiraľvarga  
 

Republiková únia zamestnávateľov prítomný 

Tomáš Malatinský / 
Štefan Boháček 

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení prítomný 

Ján Solík 
 

Združenie podnikateľov Slovenska prítomný 

Alexej Beljajev 
 

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy prítomný 

Vladimír Soták /  
Tibor Gregor 

Klub500 prítomný 

Július Kostolný 
 

Slovenská obchodná a priemyselná komora prítomný 

Stanislav Čižmárik 
 

Slovenský živnostenský zväz prítomný 

Mário Lelovský 
 

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre 
digitálne zručnosti a povolania SR 

prítomný 

Lukáš Parízek  
 

Rada slovenských exportérov prítomný 

Rastislav Kulich 
 

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku prítomný 

Ondrej Lunter /  
Ján Lunter 

Združenie samosprávnych krajov - SK8 prítomný 

Branislav Tréger / 
Lenka Kollárčiková 

Združenie miest a obcí Slovenska prítomná 

Richard Rybníček  
 

Únia miest Slovenska neprítomný 

 


