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RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ 

 

 

Návrh 

ZÁVEROV RADY VLÁDY SR  

NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ 

 

č.    
z 12. júna 2019  

  

k Plneniu opatrení na podporu implementácie Stratégie vonkajších 

ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020 
(stav k 31.12.2018) 

 
 

predkladateľ:  minister hospodárstva SR  
 

 

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií 
 

 

A.  berie na vedomie 
 

                     A.1. Plnenie opatrení na podporu implementácie  Stratégie vonkajších ekonomických 

vzťahov SR na obdobie 2014-2020 (stav k 31.12.2018) 
 
 

B.  súhlasí 
        

B.1. so zrušením opatrenia „Pripraviť návrh ďalšieho postupu vytvorenia 

systémového vzdelávania v oblasti podpory exportu podľa zvolenej alternatívy 

vrátane finančného dopadu“, ktoré bolo prijaté závermi Rady vlády SR  

na podporu exportu a investícií č. 02/01/2016 dňa 17.2.2016. 

 

 

C.  ukladá 
       generálnemu riaditeľovi Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu 
 

C.1. realizovať vzdelávacie aktivity v oblasti podpory exportu, určené cieľovej  

skupine  malého a stredného podnikania v rozsahu aktivít národného projektu 

„Podpora internacionalizácie malého a stredného podnikania“. 



 
 

 

 

Predkladacia správa 

 

Materiál „Plnenie opatrení na podporu implementácie Stratégie vonkajších 

ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014-2020“ (ďalej len „stratégia VEV“) je predložený 

na rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií ako iniciatívny. 

 

Materiál hodnotí plnenie opatrení na podporu implementácie stratégie VEV  

k 31.12.2018. Na tvorbe materiálu sa podieľali inštitúcie, ktoré sú ako hlavní nositelia úloh 

zodpovedné za plnenie jednotlivých opatrení, t. j. MZVaEZ SR, MH SR, SARIO, Slovak 

Business Agency a EXIMBANKA SR. Doplňujúce informácie k materiálu poskytlo MPaRV 

SR, MF SR, SOPK a Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov. 

  

Z predloženého materiálu vyplýva, že z doteraz 40 prijatých opatrení bolo k 31.12.2018 

 27 opatrení splnených,  

 9 dlhodobých opatrení sa priebežne plní (č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11), 

 1 opatrenie je rozpracované (č. 9), 

 1 opatrenie je navrhnuté na zrušenie (systémové vzdelávanie v oblasti podpory 

exportu, č. 8) 

 1 opatrenie bolo zlúčené s aktualizovaným novým opatrením k tej istej 

problematike (priebežné hodnotenie spätnej väzby, námetov podnikateľov 

v oblasti podpory exportu)  

 1 opatrenie bolo zrušené (zahraničné zastúpenia SARIO) 

 

V budúcom období  bude potrebné venovať pozornosť 9 dlhodobým opatreniam, ktoré 

sa  priebežne plnia a 1 rozpracovanému opatreniu, ktoré je v procese riešenia.   

 

Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nemá 

sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti ani vplyvy  

na služby verejnej správy pre občana. 

 

Materiál bol 25.1.2019 schválený členmi Pracovnej skupiny pre stratégiu VEV. 

Pripomienky členov pracovnej skupiny boli do materiálu zapracované.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

Plnenie opatrení na podporu implementácie 

Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020  

 
(k 31.12.2018) 

 

ÚVOD 

 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť prehľad o aktuálnom stave plnenia opatrení na podporu 

exportu, ktoré Rada vlády SR na podporu exportu a investícií (ďalej len „rada“) prijala  

od schválenia Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020 (ďalej 

len „stratégia VEV“) uznesením vlády SR č. 107 zo dňa 12.3.2014. Uvedený prehľad zároveň 

poskytuje informáciu o tom, ktoré opatrenia už boli splnené, ako sa priebežne plnia trvalé 

opatrenia a aký je aktuálny vývoj u rozpracovaných opatrení. 

 

Z materiálov na podporu implementácie stratégie VEV prijatých doteraz na rokovaniach rady 

vyplynulo spolu 40 opatrení, z ktorých bolo k 31.12.2018 splnených 27 opatrení. V prílohe  

č. 1 je uvedený podrobný komentár k plneniu trvalých a rozpracovaných opatrení. V prílohe  

č. 2 je v tabuľkovej forme uvedený prehľad splnených opatrení s uvedením dátumu 

prijatia, čísiel záverov rady ako aj dátumu splnenia. V tomto prehľade sú pre úplnosť uvedené 

aj trvalé a rozpracované opatrenia. 

 

Predkladaný materiál hodnotí plnenie trvalých opatrení a opatrení, ktoré boli prijaté v roku 

2018.  

 

PREHĽAD TRVALÝCH A ROZPRACOVANÝCH OPATRENÍ 

 

1. Cielene využiť ekonomickú diplomaciu pri internacionalizácii vedy, výskumu 

a inovácií a podpore medzinárodného transferu technológií. 

       Spôsob plnenia: raz ročne predložiť na rokovanie rady stručnú informáciu o plnení úlohy  

ako osobitnú časť v rámci hodnotenia výsledkov ekonomickej diplomacie 

       Z: MZVaEZ SR v spolupráci s MH SR, MŠVVŠ SR     

       T: pravidelne do 30.4.  

       Plnenie: Opatrenie sa priebežne plní 

 

2. Posúdiť prípravu a realizáciu propagačnej kampane na podporu zvýšenia 

informovanosti podnikateľskej verejnosti o možnostiach využívania proexportných 

nástrojov. 

       Z: MH SR v spolupráci so SARIO, MZVaEZ SR, EXIMBANKOU SR a Slovenskou 

asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov (ďalej „SAMP“) 

T: november 2017 - október 2023   

Plnenie: Opatrenie sa čiastočne realizuje v rámci národného projektu „Podpora 

internacionalizácie MSP“ 

 

3. Priebežné hodnotenie spätnej väzby, námetov a požiadaviek podnikateľskej sféry 

v oblasti podpory exportu.  

       Z: MH SR / SIEA  

       T: priebežne 

       Plnenie: Opatrenie sa priebežne plní 

 

 



2 
 

4. Účinnosť fungovania mechanizmu podpory realizácie veľkých exportných 

projektov hodnotiť cez Radu vlády SR na podporu exportu a investícií. 

       Z: MH SR v spolupráci so SARIO, MZVaEZ SR, MF SR                

       T: jedenkrát ročne k 30.11. 

       Plnenie: Opatrenie sa priebežne plní 

 

5. Zabezpečovať výber tendrov nad 5 mil. eur z dostupných databáz verejného 

obstarávania.  

       Z: SARIO, Platforma podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu, ZÚ SR      

       T: priebežne       

       Plnenie: Opatrenie sa priebežne plní 
 

6. Realizovať v krajských mestách aktivity na podporu osvety Stratégie vonkajších 

ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020. 

       Z: MH SR, MZVaEZ SR, SARIO, EXIMBANKA SR s podporou VÚC, ZMOS a SOPK.            

       T: priebežne, najmenej jedenkrát ročne 

       Plnenie: Opatrenie sa priebežne plní 

 

7. Informovať širokú podnikateľskú verejnosť o identifikovaných exportných 

príležitostiach v jednotlivých krajinách sveta prostredníctvom vlastných 

komunikačných nástrojov, najmä prepojenia svojho webového sídla na materiál 

umiestnený na jednotnom informačnom portáli pre exportéra a v rámci vlastných 

informačných podujatí. 

       Z: členovia Rady vlády SR na podporu exportu a investícií            

       T: priebežne 

       Plnenie: Opatrenie sa priebežne plní 

 

8. Pripraviť návrh ďalšieho postupu vytvorenia systémového vzdelávania v oblasti 

podpory exportu podľa zvolenej alternatívy vrátane finančného dopadu  
         Z: MH SR 

       T: 31.12.2016 

Plnenie: Opatrenie sa navrhuje zrušiť, zdôvodnenie v prílohe č. 1, bod 8 

 

9. Spracovať návrh pre dobudovanie a funkcionalitu integrovaného informačného 

systému podpory exportu s konkrétnym návrhom riešenia vrátane potreby 

ľudských a finančných zdrojov a predložiť ju na rokovanie Pracovnej skupiny pre 

stratégiu VEV.  

Z: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

T: 31.8.2018    

       Plnenie: Opatrenie je v štádiu ďalšieho posudzovania  

 

10. Zefektívniť informovanosť o činnosti Divízie poistných a bankových obchodov 

EXIMBANKY SR, dostupnosti a využitia jej produktov, a to formou osobných 

stretnutí s exportérmi či štátnymi inštitúciami, prezentácií činnosti na seminároch 

a podujatiach a účasť predstaviteľov EXIMBANKY SR na veľtrhoch a výstavách 

a oficiálnych vládnych delegáciách v zahraničí ako aj prezentáciách SARIO.  

Z: EXIMBANKA SR 

T: priebežne (vyhodnotenie každoročne k 31.12. predložiť na rokovanie PS pre stratégiu 

VEV do 31. januára nasledujúceho roka) 

       Plnenie: Opatrenie sa priebežne plní  
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11. Podporovať zriaďovanie „Trade Pointov“ nadväzovaním kontaktov regionálnych 

zamestnancov SBA pre Národný projekt Národné podnikateľské centrum 

v regiónoch a Národný projekt  Internacionalizácia MSP na miestnych stakeholdrov 

a aj pomocou ich kontaktov regionálnych zamestnancov SBA pre Národný projekt 

Národné podnikateľské centrum v regiónoch a Národný projekt Internacionalizácia 

MSP na miestnych stakeholdrov a aj pomocou ich komunikačných kanálov 

oslovovať cieľovú skupinu MSP s ponukou služieb oboch projektov za účelom 

zvýšenia viditeľnosti aktivít a zabezpečenia vyššej miery zapojenia regionálnych 

MSP. 

Z: Slovak Business Agency 

T: priebežne (vyhodnotenie každoročne k 31.12. predložiť na rokovanie PS pre stratégiu 

VEV do 31. januára nasledujúceho roka) 

       Plnenie: Opatrenie sa priebežne plní  
 

 

ZÁVER 

 

Z predloženého materiálu vyplýva, že z doteraz 40 prijatých opatrení bolo k 31.12.2018 

 27 opatrení splnených,  

 9 dlhodobých opatrení sa priebežne plní (č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11), 

 1 opatrenie je v štádiu ďalšieho posudzovania (č. 9), 

 1 opatrenie sa navrhuje zrušiť (systémové vzdelávanie v oblasti podpory exportu, 

č. 8) 

 1 opatrenie bolo zlúčené s aktualizovaným novým opatrením k tej istej 

problematike (priebežné hodnotenie spätnej väzby, námetov podnikateľov 

v oblasti podpory exportu)  

 1 opatrenie bolo zrušené (zahraničné zastúpenia SARIO) 

 

V budúcom období  bude potrebné venovať pozornosť 9 dlhodobým opatreniam, ktoré sa  

priebežne plnia a 1 rozpracovanému opatreniu, ktoré je v štádiu ďalšieho posudzovania.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha č. 1 

 

Komentár k plneniu trvalých a rozpracovaných opatrení  
 

1. Cielene využiť ekonomickú diplomaciu pri internacionalizácii vedy, výskumu 

a inovácií a podpore medzinárodného transferu technológií. 

 

MZVaEZ SR informáciu o aktivitách ekonomickej diplomacie na podporu 

internacionalizácie vedy, výskumu, inovácií a medzinárodného transferu technológií  

za rok 2018 predkladá ako osobitnú časť Správy o stave a výsledkoch ekonomickej 

diplomacie za rok 2018. Materiál bude predložený na rokovanie vlády do 31.1.2019. 

  

Internacionalizácia vedy, výskumu a inovácií (ďalej len „VVaI“) a podpora 

medzinárodného transferu skúseností sa stali organickou súčasťou podnikateľských 

misií, a to tak do zahraničia, ako aj smerom na Slovensko. Segment VVaI so zameraním 

na výskum, inovácie, transfer technológií, inteligentné mestá a priemysel, podporu 

startupov a inovatívnych firiem býva súčasťou oficiálnych ciest najvyšších štátnych 

predstaviteľov SR do zahraničia. Takými boli napr. návštevy prezidenta SR v USA, 

Slovinsku, Nórsku (s podpisom memoranda o porozumení k VVaI), ako aj cesty členov 

vlády SR do krajín, ktoré sú silné v oblasti vedomostnej ekonomiky.  

 

Aktivity zamerané na inteligentné mestá sa realizovali napr. s Francúzskom, Spojeným 

kráľovstvom, či škandinávskymi krajinami. V Bratislave sa konala konferencia Smart 

Cities (pod záštitou podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a v súčinnosti  

s MH SR, MZVaEZ SR, Klubom Smart Cities a ďalšími partnermi), informačným  

a komunikačným technológiám bola venovaná konferencia s Islandom.  

 

S Izraelom beží štipendijný program pre slovenských doktorandov v spolupráci  

s univerzitou v Tel Avive, s ministerstvom pre vedu a výskum Izraela sa úspešne 

realizuje pilotný bilaterálny program na podporu vedeckých a výskumných projektov  

a spolupráca prebieha aj vo formáte V4 - v rámci pilotného programu na podporu 

inovatívnych firiem a startupov Innovators V4. S Južnou Kóreou bolo podpísané 

memorandum o porozumení medzi Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou  

a  Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning, ktoré umožní prehĺbiť 

spoluprácu v oblasti udržateľnej energie a energetických inovácií. S Fínskom 

pokračovala spolupráca v projekte „Výhľadové plánovanie“, zameraná aj na agendu 

2030, ako aj v oblasti digitálneho vzdelávania (pilotný projekt „Fun Learning“)  

so zameraním na reorganizáciu školstva a zavádzanie inovatívnych technológií do výuky. 

Spolupráca s USA sa orientovala na potenciálne investície do automobilového priemyslu, 

priemyslu 4.0, IT sektora, inovatívneho sourcingu a umelej inteligencie, ako aj  

na predstavenie slovenských inovatívnych firiem americkým investorom v rámci 

podujatia Forbes 100+100 Years of Innovation v New Yorku za účasti prezidenta SR  

A. Kisku a vydavateľa S. Forbesa. MZVaEZ SR a ZÚ Washington sa podieľali  

na realizácii vládou schválenej pilotnej podpory projektov experimentálneho vývoja  

a inovácií pre budovanie rozumných miest v SR, ktoré riadi Úrad podpredsedu vlády SR 

pre investície a informatizáciu (projekty v 1. a 2. výzve - USA, Francúzsko, Lotyšsko)  

a na podpise dohody o strategickom partnerstve medzi Fakultou strojárstva Kalifornskej 

univerzity v Berkeley, Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  

a Žilinskou univerzitou na zvyšovanie kompetencií mladých výskumníkov v oblasti 

inteligentných dopravných systémov, ktorá umožní slovenským doktorandom  

zo Žilinskej univerzity študovať jeden semester na univerzite v Berkeley. Podpora 

inovatívnych firiem, startupov a vedeckej spolupráce sa realizovala aj vo vzťahu  
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k mnohým ďalším krajinám a dá sa konštatovať, že postupne pribúdajú štáty, s ktorými je 

možné nájsť spoločné priesečníky. 

 

MZVaEZ SR v roku 2018 pokračovalo v podpore vedecko-výskumnej spolupráce  

a konkrétnych projektov medzi Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Tureckou radou 

pre vedecký a technologický výskum (TUBITAK). MZVaEZ SR podporilo aktivity SAV 

v plnení strategických cieľov vedy a výskumu tiež vo vzťahu k USA, Izraelu, Fínsku, 

Japonsku (napr. účasť SAV na dvoch podujatiach v Kjóte - 15th Science and Technology 

in Society Forum 2018 a 9th EU - Japan Science Policy Forum 2018, na vedecko-

inovačnom seminári V4+Japan Innovation & IT), Kórejskej republike (napr. podpis 

memoranda o porozumení medzi SAV a Korea National Research Foundation  

o spolupráci na podporu spoločných vedeckých projektov), Číne, Taiwanu, Vietnamu, 

Mexiku, Brazílii a ďalším krajinám. 

 

Zameranie na oblasť vedy, techniky a inovácií je dôležité aj v rámci formátu spolupráce 

16+1. Posledné podujatie venované inováciám sa konalo pod názvom „Innovation and 

Cooperation & Sarajevo Unlimited 2018“ 5.-7.11.2018 v Sarajeve. V spoločnej deklarácii 

o inovačnej a technologickej spolupráci medzi ČĽR+SVE sa strany dohodli „na posilnení 

dôležitosti vytvorenia virtuálnej "spolupráce ČĽR+SVE" vytvorením spoločného Centra 

pre transfer technológií "China-CEEC TTC", ako aj na dôležitej úlohe sekretariátu 

"China-CEEC TTC", kde krajiny strednej a východnej Európy (ďalej „SVE“) zastupuje 

Centrum vedecko-technických informácií SR. V novembri 2018 MŠVVaŠ SR ohlásilo 

ponuku na zorganizovať Štvrtú Ministerskú konferenciu o spolupráci v oblasti 

inovácií CN+16 SVE na Slovensku v novembri 2019. Na stretnutí národných 

koordinátorov formátu spolupráce krajín ČĽR+SVE (16+1) 18.12.2018 v Pekingu 

Slovensko prejavilo záujem o rozšírenie spolupráce v oblasti využitia technológie 

blockchain a o zriadenie centra excelentnosti pre blockchain v SR. 

 

Ekonomická diplomacia pôsobila v oblasti inovácií aj na veľtrhoch a výstavách  

v zahraničí (napr. na jubilejnom 60. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne 

s účasťou predsedov vlád SR a ČR a prezentáciou priemyselnej histórie a inovačného 

potenciálu prostredníctvom rekordného počtu 107 vystavovateľov zo SR, vrátane 

technologicky zaujímavých firiem), ako aj v rámci medzivládnych komisií (napr. 

slovensko-srbská komisia pre hospodársku spoluprácu s podpisom dvoch memoránd  

o porozumení v oblasti inovácií v energetike a digitálnych technológiách). 

 

Osobitne významný je zámer vlády SR na inštitucionálne zabezpečenie slovenskej 

inovačnej diplomacie a pilotné zriadenie postov inovačných diplomatov v USA, Fínsku, 

Izraeli a Číne. Poslaním inovačných diplomatov, ktorí majú v uvedených štátoch 

pôsobiť od druhej polovice 2019, bude napomáhať slovenským subjektom (výskumným 

inštitúciám, univerzitám a podnikateľom) v nadväzovaní spolupráce s inovačným 

prostredím týchto krajín, ako aj vytvárať systémovú podporu medzinárodnej spolupráce  

v oblasti výskumu, vývoja a inovácií medzi zainteresovanými aktérmi. Pôsobenie 

inovačných diplomatov v zahraničí bude úzko koordinované s MZVaEZ SR. 

 

2. Posúdiť prípravu a realizáciu propagačnej kampane na podporu zvýšenia 

informovanosti podnikateľskej verejnosti o možnostiach využívania proexportných 

nástrojov. 

        
V rámci Operačného programu Výskum a inovácie sa počíta aj s podporou aktivít 

zameraných na zvýšenie exportného potenciálu malého a stredného podnikania (ďalej 

„MSP“), vrátane  zvýšenia ich informovanosti. Implementácia tohto opatrenia sa môže 
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čiastočne realizovať v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“. 

SARIO v rámci uvedeného projektu neplánuje samostatnú kampaň. 

 

Súčasťou Národného projektu je  realizácia čiastočnej propagácie nástrojov proexportnej 

politiky prostredníctvom poradenstva v rámci Exportnej akadémie, ktoré  je zaradené  

do systému seminárov Exportnej akadémie v regiónoch Slovenska a v centrále SARIO. 

Poradenstvo  je spojené s okruhom tém teórie zahraničného obchodu, kde v rámci 

vyškolenia MSP dostanú aj informácie o nástrojoch proexportnej politiky. 

 

V priebehu 2. polroka 2018 pokračovalo SARIO v poradenských aktivitách pre 

slovenských exportérov prostredníctvom seminárov Exportnej akadémie v rámci 

Národného projektu. SARIO získavalo v priebehu rokov 2017 a 2018 podnety na témy 

seminárov od slovenských podnikateľov volajúcich po zvyšovaní odbornosti  

v technikách zahraničného obchodu a po odborných informáciách zo zahraničných 

teritórií. Cieľom seminárov v rámci odborného vzdelávania Exportnej akadémie bolo 

zvýšenie informovanosti MSP  o odborných aspektoch a metódach medzinárodného 

obchodovania, zaužívaných praktikách v obchodnej komunikácii a tiež o špecifikách 

obchodovania na jednotlivých zahraničných trhoch.  

 

Ďalej SARIO prezentovalo služby na podporu exportu počas podnikateľských misií doma 

i v zahraničí a ďalších podujatí. V druhom polroku zorganizovala agentúra SARIO  

6 podnikateľských misií v zahraničí a 4 podnikateľské misie doma. Podnikateľských 

misií sa zúčastnilo viac ako 130 slovenských spoločností. 

 

Počas kooperačných podujatí SARIO Business link (Slovenská kooperačná burza 

Bratislava 13.11.2018) sa zvyšovalo povedomie o proexportných aktivitách 

prostredníctvom realizácie samostatných stolíkov pre každé oddelenie SARIO, pri 

ktorých sa spoločnosti mohli informovať o nástrojoch a pomoci pri ich exportných 

aktivitách. Zároveň viedli zástupcovia SARIO dodatočnú komunikáciu s podnikateľmi 

v rámci networkingu počas celého podujatia. Na Slovenskej kooperačnej burze Bratislava 

2018 (ďalej „SKB“) sa zúčastnilo  89 slovenských spoločností. 

 

SARIO v spolupráci s MZVaEZ SR usporiadalo v poradí druhý ročník podujatia 

SLOVENSKÉ EXPORTNÉ FÓRUM. Tohtoročné podujatie sa konalo v priestoroch  

MZVaEZ SR v Bratislave 22.10.2018 ako sprievodné podujatie niekoľko dňového 

stretnutia honorárnych konzulov SR z celého sveta. Ústrednou myšlienkou samotného 

exportného fóra bolo sprostredkovanie príležitosti pre slovenské podnikateľské subjekty 

nadobudnúť kontakty a informácie o možnostiach podnikania v zahraničných teritóriách 

priamo od zahraničných zástupcov Slovenska v týchto teritóriách. Počas fóra prebehlo 

približne 215 rokovaní predstaviteľov 43 slovenských spoločností so zástupcami štátnych 

inštitúcií. Predstavitelia firiem mali jedinečnú možnosť viesť rokovania s viac než 60 

honorárnymi konzulmi z 50 krajín sveta.  

 

SARIO v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (ďalej „MH SR“) organizovalo 

13.-15.11.2018 sériu podujatí na tému Regionálna investičná pomoc a služby SARIO 

v slovenských mestách Levoča, Rožňava, Vranov nad Topľou a Snina. Časť seminára 

bola venovaná službám agentúry SARIO a to najmä podpore etablovaných spoločností, 

inovácií a exportu, organizáciu zahraničných podnikateľských misií a veľtrhov. Podujatia 

sa zúčastnilo 92 slovenských spoločností. 

 

SARIO prezentovalo služby na podporu exportu aj počas roadshow, ktorú absolvoval 

štátny tajomník L. Parízek zatiaľ v Trnave. S cieľom informovať podnikateľov 
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o možnostiach podpory exportu, vystúpilo SARIO s prezentáciou o službách na podporu 

exportu. 

 

Proexportné nástroje a podpora podnikateľov sa v rámci nástrojov SARIO komunikujú 

a realizujú priebežne. 

 

MZVaEZ SR v spolupráci s regionálnymi SOPK v Žiline, Košiciach, Trenčíne a Trnave 

pripravilo a uskutočnilo v roku 2018 novú aktivitu Z regiónov do sveta (vyššie 

spomínanú roadshow) na zvýšenie informovanosti podnikateľskej verejnosti 

o možnostiach využívania proexportných nástrojov s cieľom predstaviť firmám  

v regiónoch mimo Bratislavy potenciál ekonomickej diplomacie a na jednom mieste ich 

informovať o všetkých formách štátnej pomoci na podporu exportu. Doteraz sa 

uskutočnili štyri podujatia, na ktorých sa podieľali EXIMBANKA SR, SARIO a Slovak 

Business Agency a zúčastnilo sa na nich spolu vyše 100 firiem. MZVaEZ SR sa aj v roku 

2018 opätovne prostredníctvom siete ekonomickej diplomacie na zastupiteľských úradov 

v zahraničí podieľalo na získavaní účastníkov zo zahraničia na SKB v Nitre  

a v Bratislave poskytovalo za informačným pultom exportné poradenstvo. MZVaEZ SR 

v spolupráci so zahraničnými komorami v SR poskytovalo informácie o možnostiach 

využívania proexportných nástrojov. So Slovensko-rakúskou obchodnou komorou to 

bolo na podujatiach Doing Business in Austria v Bratislave, v Žiline a na Business 

Ladies Day v Bratislave a  s Nemecko-slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou 

na Innovation Day DSIHK. MZVaEZ SR sa zúčastnilo na Exportnom dome  

na Medzinárodnom strojárenskom veľtrhu v Brne v samostatnom stánku a v rámci 

Národného pavilónu SR poskytovalo proexportné poradenstvo.   

 

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) delegovala 

2 zástupcov do pracovnej skupiny Európskej komisie (ďalej „EK“), ktorá má za úlohu 

v rámci podpory exportu a obchodu MSP jednotlivých členských krajín EÚ, spracovať 

návrh informačného systému a portálu s ľahko a prehľadne dostupnými informáciami 

o daňovej legislatíve, priamych aj nepriamych daní a proexportných opatrení jednotlivých 

krajín. Dňa 5.6.2018 sa experti SAMP zúčastnili pracovnej konferencie skupiny „Taxis 

on Single Market“ v Bruseli a podieľali sa na tvorbe koncepcie tohto informačného 

systému, predložili návrhy na riešenie z pohľadu MSPaŽ SR. Práce budú naďalej 

pokračovať. Z rokovania je spracovaný osobitný zápis, ktorý bol postúpený MH SR. 

Informácia a zápis bol postúpený aj členom SAMP s cieľom informovať ich 

o prebiehajúcich prácach a bol zverejnený na webovej stránke SAMP. 

 

SAMP zorganizovala v spolupráci s partnerskou organizáciou „Asociace malých 

a středních podniků a živnostníků ČR“ 14.11.2018 v Bratislave 1. Medzinárodné 

stretnutie rodinných firiem SR a ČR, na ktorom vo vystúpení okrem iného odzneli aj 

informácie o proexportných opatreniach, skúsenostiach s exportom MSP. Záštitu 

prevzalo MH SR. Odzneli viaceré skúsenosti z problematiky vzájomného obchodu.  

Na stretnutí sa zúčastnil štátny tajomník MH SR R. Chovanec a štátny tajomník MOP ČR 

p. R. Szurman.  

 

Zástupca SAMP sa zúčastnil v dňoch 20.-21.11.2018 v Bruseli na seminári  Directorate 

General of Economic and Financial Afffairs (DG ECFIN) k témam ako: Sústredenie sa  

na zabezpečenie mechanizmov aby sa kríza ľahšie zvládla tzn. podpora SME a lokálnej 

produkcie, 4 hlavné sekcie; udržateľná infraštruktúra, výskum vývoj a inovácie, SMEs, 

sociálne investovanie a zručnosti. Tiež  nedostatok pracovnej sily, podpora EMU štruktúr 

a upevnenie demokratickej zodpovednosti, Transparentosť na všetkých úrovniach. 
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Poznatky boli postúpené členom SAMP a  prostredníctvom webovej stránky 

podnikateľskej verejnosti. 

3. Priebežné hodnotenie spätnej väzby, námetov a požiadaviek podnikateľskej sféry 

v oblasti podpory exportu.  

        
Pracovná skupina pre stratégiu VEV na rokovaní 19.12.2017 odsúhlasila, že budúci 

prieskum k hodnoteniu spätnej väzby, námetov a požiadaviek podnikateľov v oblasti 

podpory exportu uskutoční v roku 2019 Slovenská inovačná a energetická agentúra, 

(ďalej „SIEA“), ktorá do 30.9.2018 predložila na rokovanie uvedenej pracovnej skupiny 

návrh konceptu budúceho prieskumu vrátane konkrétneho obsahu a formy, pričom bude 

brať zreteľ aj na návrhy členov pracovnej skupiny. Podľa záveru prijatého na rokovaní 

pracovnej skupiny pre stratégiu VEV 19.12.2017 sa bude prieskum realizovať raz za 2 

roky. Návrh PS pre stratégiu VEV schválila rada na rokovaní 9.5.2018. Na zasadnutí PS 

pre stratégiu VEV 17.10.2018 bol pripravený dotazník, vrátane zapracovaných 

pripomienok členov PS odprezentovaný a bolo zrealizované aj testovacie vypĺňanie 

dotazníka pre deklarovanie časovej náročnosti jeho vyplnenia.  Na základe prezentácie 

boli prijaté závery podľa ktorých PS: 

 PS schvaľuje znenie a formu predloženého dotazníka, vrátane pripomienok členov 

pracovnej skupiny, ktoré boli do tejto verzie dotazníka zapracované. 

 ukladá členom PS, ktorí zastupujú podnikateľské združenia a asociácie, aby pri 

realizácii dotazníka zabezpečili aktivizáciu svojich členov v podobnom rozsahu, 

aký bol dosiahnutý pri tvorbe domén RIS3. 

 PS ukladá SIEA realizovať dotazníkový prieskum v priebehu 1. štvrťroka 2019. 

 

4. Účinnosť fungovania mechanizmu podpory realizácie veľkých exportných 

projektov hodnotiť cez Radu vlády SR na podporu exportu a investícií (ďalej 

„RVPEI“). 

 

V rámci konceptu na podporu realizácie veľkých exportných projektov boli na túto 

realizáciu vybrané nasledujúce hlavné aktivity: 

• mapovanie potenciálu slovenských exportérov realizovať veľké exportné projekty, 

• zber informácií o možnostiach realizácie veľkých exportných projektov, 

• kooperačné a lobistické aktivity smerujúce k realizácii veľkých exportných projektov, 

• financovanie a poisťovanie veľkých exportných projektov. 

 

V rámci plnenia aktivity mapovanie potenciálu slovenských exportérov realizovať 

veľké exportné projekty SARIO pripravilo k 1.7.2014 založenie Združenia dodávateľov 

investičných celkov (ďalej „ZDIC“), čím poskytlo platformu pre vytvorenie 

dobrovoľného združenia spoločností, ktorého cieľom bola podpora exportu ich produktov 

a služieb. Plánovaným účelom založenia ZDIC bola spolupráca smerujúca k podstatnému 

rozvoju zahraničného obchodu SR a k možnosti vyvážať ucelené investičné celky  

do zahraničia. Agentúra SARIO momentálne neeviduje záujem ani iniciatívu zo strany 

podnikateľov o združovanie svojich záujmov pre dodávanie veľkých investičných celkov, 

rovnako ani zo strany nadriadeného orgánu. 

 

Nakoľko združenie ZDIC nebolo zriadené, ako alternatíva sa v rámci národného projektu  

Podpora internacionalizácie MSP pripravuje kampaň na podporu alternatívnych 

obchodných platforiem (AOP), ktorá bude slúžiť na stimuláciu združovania MSP  

za účelom efektívnejšej adaptácie pri ich internacionalizačných aktivitách. Aktivita 

nebude zameraná na podporu pri vytváraní a chode AOP, ale na propagáciu takéhoto typu 

združovania a vzdelávania v danej oblasti s cieľom zvyšovania odborných znalostí 
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a kompetencií formou krátkodobého odborného poradenstva a skupinového poradenstva. 

Celý proces implementácie tejto agendy bude zahájený po schválení národného projektu, 

ktorý je určený pre cieľovú skupinu MSP s cieľom rozširovať kampaň AOP a z nej 

vyplývajúce aktivity pre MSP.  

 

MZVaEZ SR v rámci mapovania potenciálu slovenských exportérov realizovať veľké 

exportné projekty zaznamenalo aktivity združenia IT firiem Partnerstvá pre 

prosperitu (PPP). Fyzické a právnické osoby v združení PPP usilujú o vstup  

na zahraničné trhy modelom darovania softvérových licencií pre digitalizáciu verejnej 

správy pre zahraničnú vládu a následným vytvorením partnerstiev s domácimi firmami  

na ich údržbu a servis. Kooperačné a lobistické aktivity na podporu prieniku slovenských 

firiem v združení PPP realizujú ZÚ SR v krajinách Západného Balkánu, Východného 

partnerstva, v Afrike a v Južnej Amerike. Zo strany MPaRV SR bola v roku 2018 

vyslovená požiadavka takejto plošnej podpory pri presadzovaní slovenských producentov 

potravín v zahraničí prostredníctvom Národného potravinového katalógu.  

 

Druhá z hlavných aktivít zber informácií o možnostiach realizácie veľkých 

exportných projektov je napĺňaná SARIO prostredníctvom monitorovania tendrov nad  

5 mil. eur z dostupných databáz verejného obstarávania. SARIO je pravidelným 

prijímateľom tendrov z databáz Národného centra pre marketing a tvorbu cien 

Bielorusko.  

 

Pre slovenských podnikateľov je to priama príležitosť zúčastňovať sa elektronických 

tendrov Colnej únie bez toho, aby ich spoločnosť bola zaregistrovaná v niektorej z krajín 

Colnej únie. Projekt bol spustený v prvej polovici roku 2014. Konkrétne aktuálne tendre 

sú uverejnené na webe SARIO, zároveň sú zasielané na databázu slovenských 

podnikateľov, ktorí prejavili záujem o tendre z daného regiónu Colnej únie. Tendre sa 

aktualizujú priebežne, približne dvakrát mesačne. Takisto SARIO aktívne vyhľadáva 

tendre aj nad 5 mil. eur a následne ich zverejňuje prostredníctvom web stránky SARIO 

a web stránky Portálu pre exportéra. Prevažne sa jedná o tendre prihliadajúce na prioritné 

teritóriá zadefinované stratégiou VEV a v súlade so zameraním zahraničnej politiky SR. 

SARIO zverejňuje tendre s nasledujúcim sektorovým zameraním (v súlade s konceptom  

na podporu realizácie veľkých exportných projektov):  

• energetika a energetické strojárstvo,  

• stavebníctvo, vrátane strojov a technológií, 

• dopravná infraštruktúra a logistika,  

• vodné hospodárstvo a sociálne stavby (vodovodná a kanalizačná infraštruktúra), 

• technológie v oblasti gumárenského priemyslu,  

 poľnohospodárstvo (poľnohospodárska technika a technológie na výrobu hnojív, 

technológie spracovateľského priemyslu). 

 

V rámci zberu informácií o možnosti realizácie veľkých exportných projektov 

MZVaEZ SR uverejňuje na svojej webstránke na portáli Podnikajme v zahraničí 

informácie o možnostiach zapojenia sa do tendrov, vrátane realizácie veľkých exportných 

projektov. Sieť ekonomickej diplomacie v roku 2018 sprostredkovala informácie  

o vypísaní 476 verejných obstarávaní, najviac v Dánsku, Nemecku, na Ukrajine,  

v Turecku a v Bielorusku. Prenos ekonomických a obchodných informácií zo zahraničia 

realizovalo MZVaEZ SR zasielaním „Týždenného prehľadu ekonomických aktualít  

zo zahraničia“, ktorý distribuovalo približne tisícke adresátom - podnikateľom, 

zamestnávateľským a profesijným zväzom, komorám a ďalším záujemcom. 
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MZVaEZ SR na pôde májovej RVPEI predstavilo nástroje MZVaEZ SR, MF SR 

a EXIMBANKY SR na zvýšenie zapojenia podnikateľských subjektov do oficiálnej 

rozvojovej spolupráce SR. V kontexte toho, ale najmä v kontexte OECD/DAC Peer 

Review, je snaha o zvýšenie zapojenia podnikateľských subjektov do ODA navrhnutá 

ako kľúčová  téma RVPEI v roku 2019.  

 

Hodnotiace zasadnutie Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj (OECD/DAC, ďalej len „výbor“) konané 26.9.2018 ukončilo 

historicky prvý proces partnerského hodnotenia (peer review) rozvojovej spolupráce SR 

od jej vstupu do OECD/DAC v roku 2013. SR je vnímaná ako vplyvný  

a efektívny donor s ambicióznym a pokrokovým smerovaním v oblasti bilaterálnej  

a multilaterálnej rozvojovej spolupráce. Výsledkom hodnotenia je politicko-odporúčacia 

správa obsahujúca trinásť odporúčaní pre zlepšovanie vnútorného chodu i vonkajších 

výsledkov systému rozvojovej spolupráce SR a analytická správa, ktoré výbor schválil  

2.10.2018. Vo februári 2019 bude správa za účasti zástupcu výboru OECD/DAC 

predstavená verejnosti a do konca júna 2019 bude predložený materiál vláde SR. 

 

SR, okrem iného, v rámci hodnotenia demonštrovala jasný dopyt prijímajúcich krajín  

o technickú pomoc. Novým zdrojom komparatívnej výhody SR sú reformné skúsenosti  

z pokračujúcej modernizácie krajiny a vytvárania kredibilného trhového prostredia.  

Na druhej strane, z pohľadu SR je významným limitujúcim faktorom pre šírku pôsobnosti 

ODA SR skrytá diskriminácia malých implementačných partnerov v prístupe k nástrojom 

vonkajšej pomoci EÚ pre krajiny mimo európskeho susedstva a osobitne v najmenej 

rozvinutých krajinách. Z odporúčaní OECD/DAC jednoznačne vyplynula potreba 

navyšovania zdrojov na rozvojovú spoluprácu a v medzičase smerovať obmedzené zdroje 

na menší počet strategickejších partnerstiev, a to aj so súkromným sektorom. OECD 

ďalej odporúča vytvoriť jasné spojenie medzi programom rozvojovej spolupráce SR  

a vládnym Národným investičným plánom pre implementáciu Agendy 2030. 

 

V rámci aktivity financovanie a poisťovanie veľkých exportných projektov 

EXIMBANKA SR informovala, že bude v rámci konceptu na podporu realizácie veľkých 

exportných projektov naďalej venovať zvýšenú pozornosť obchodným prípadom 

zameraným na vývoz investičných celkov, ako aj informovanosti spoločností  

o možnostiach zvýhodnených podmienok pre export vo vybraných sektoroch a zároveň 

bude hľadať možnosti kofinancovania, resp. klubového financovania pri väčších 

exportných projektoch. 

 

V predmetnej súvislosti, EXIMBANKA SR v apríli 2018 aktívne participovala  

na pracovnom seminári organizovanom Čínskou rozvojovou bankou (CDB) v čínskom 

Pekingu a Čchung-čching v rámci platformy Medzibankovej asociácie exportno -

úverových agentúr a rozvojových bánk zo 16 krajín SVE a Číny. Z pozície 

EXIMBANKY SR, ktorú CDB identifikovala ako svojho partnera zastupujúceho SR, je 

primárnym cieľom prehĺbenie spolupráce s potenciálnymi čínskymi investormi 

a zvýšenie možností zapojenia sa slovenských podnikateľských subjektov do dlhodobých 

investičných projektov celoregionálneho významu so špecifickým akcentom na parciálne 

alebo komplexné infraštruktúrne projekty súvisiace s iniciatívou „Hodvábna cesta - One 

Belt One Road“. V novembri 2018 sa uskutočnila návšteva predstaviteľov EXIMBANKY 

SR u čínskych partnerov CDB a SINOSURE priamo v Pekingu, kde boli prerokované už 

konkrétne možnosti podpory projektov v rámci iniciatívy 16+1, pravidlá ich oprávnenosti 

a možnosti využitia pre slovenských exportérov.  
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Ani v roku 2018 nebolo možné z oprávnených dôvodov zrealizovať podporu rozvojového 

projektu za účasti súkromného sektora na rozvojovej spolupráci, napriek existencii 

nástroja v gescii MF SR  zvýhodnené exportné úvery poskytované komerčnými bankami 

v spolupráci s EXIMBANKOU SR v súlade so  zákonom č. 392/2015  Z.z. o rozvojovej 

spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na napĺňanie cieľa účasti 

súkromného sektora na rozvojovej spolupráci sa v gescii MF SR využijú zvýhodnené 

exportné úvery poskytované komerčnými bankami v spolupráci s EXIMBANKOU SR 

v súlade so  zákonom č. 392/2015  Z.z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

 

Pri praktickej implementácii zákona o rozvojovej spolupráci a identifikácii potenciálnych 

transakcií na teritóriá rozvojových krajín boli identifikované právne prekážky, ktoré si 

vyžadujú ešte pred samotnou realizáciou pilotného projektu novelizáciu platného znenia. 

Následne bude možné tento nástroj na penetráciu rozvojových trhov uviesť  

do plnohodnotnej praxe. EXIMBANKA SR v súčasnosti eviduje veľký záujem zo strany 

exportérov o zvýhodnené exportné úvery a vo svojom pipeline má viacero projektov 

v štádiu prípravy. 

 

V priebehu roka 2018 boli navyše identifikované najmä zo strany komerčných bánk 

niektoré legislatívne prekážky efektívnej implementácie schémy zvýhodnených úverov, 

preto MF SR a EXIMBANKA SR podniknú kroky smerujúce k novelizácii zákona 

o rozvojovej spolupráci, resp. zákona o EXIMBANKE SR. 

 

V súvislosti s aktivitami rozvojovej spolupráce, v marci 2018 realizovali hodnotitelia 

Výboru pre rozvojovú spoluprácu (DAC) OECD, Fínska a Islandu hodnotenie systému 

rozvojovej spolupráce SR (DAC Peer Review). EXIMBANKA SR figuruje v kontexte 

inštitucionálneho rozvojového rámca v súvislosti so schémou pre zvýhodnené úvery, 

ktorú realizuje v spolupráci s MZVaEZ SR, MF SR a komerčnými bankami. Výsledkom 

hodnotenia DAC Peer Review je dokument obsahujúci sériu odporúčaní, ktoré okrem 

vyzdvihnutia pozitívneho príspevku  schémy k plneniu záväzkov SR v oblasti bilaterálnej 

ODA tiež poukazuje na potrebu spomínaných legislatívnych zmien, ktoré sú nevyhnutné 

pre efektívne spustenie prvého pilotného projektu.  

 

EXIMBANKA SR v období uplynulého roka podporila okrem iných obchodných 

prípadov aj niekoľko väčších exportných projektov slovenských podnikateľov, 

predovšetkým z oblasti energetiky a strojárstva, (pozn.: podrobnosti o jednotlivých 

obchodných prípadoch majú z dôvodu ochrany obchodného tajomstva dôvernú povahu). 

V tejto súvislosti je vhodné podotknúť,  že pri exportných projektoch väčšieho rozsahu, 

ktoré sú realizované s podporou EXIMBANKY SR spravidla na rizikovejšie teritóriá, 

môže prípravná fáza obchodného prípadu ešte pred samotnou realizáciou kontraktu trvať 

rádovo niekoľko mesiacov až rokov, t.j. účinnosť mechanizmu podpory takýchto 

projektov bude možné zodpovedne zhodnotiť až v strednodobom horizonte.  

 

5. Zabezpečovať výber tendrov nad 5 mil. eur z dostupných databáz verejného 

obstarávania.  

        

SARIO pre uverejňovanie tendrov na svojej web stránke vytvorilo samostatnú záložku 

v sekcii Exportujte do zahraničia pod názvom „Tendre“. Na web stránke Portálu pre 

exportéra sa tendre nachádzajú v záložke „Projekty a výzvy“. Tendre sa aktualizujú 

priebežne, približne dvakrát mesačne. Prevažne sa jedná o tendre zamerané na prioritné 

teritória zadefinované stratégiou VEV. SARIO relevantné tendre zverejňuje 

prostredníctvom web stránky a Portálu pre exportéra. Tendrom nad 5 mil. eur je  
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na portáloch vytvorený špeciálny priestor v hore uvedených webových záložkách 

„Tendre“ a „Projekty a výzvy“. 

 

6. Realizovať v krajských mestách aktivity na podporu osvety Stratégie vonkajších 

ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020. 

 

Pod záštitou štátneho tajomníka MZVaEZ SR Lukáša Parízka a prostredníctvom 

Klubu regionálnych komôr SOPK sa v 1. polroku 2018 v Žiline a v Košiciach 

uskutočnilo stretnutie s podnikateľskou verejnosťou v rámci podujatia „Spolu pre 

Slovensko. Z regiónov do sveta.“  

 

MZVaEZ SR pokračovalo v 2. polroku 2018 v organizovaní ekonomicky orientovaných 

podujatí v krajských mestách. Po Žiline a Košiciach sa ďalšie Kluby RK SOPK pod 

záštitou štátneho tajomníka MZVaEZ SR Lukáša Parízka konali v Trenčíne a Trnave. 

Odbor podnikateľského centra MZVaEZ SR na nich znova prezentoval portál 

Podnikajme v zahraničí, kde  sieť ekonomickej diplomacie poskytuje služby a expertízu 

pre podnikateľov. Ide o inovatívnu formu ekonomickej diplomacie založenú  

na komunikácii a identifikácii potrieb podnikateľov v regiónoch a zároveň na synergii 

všetkých zodpovedných inštitúcií. Okrem MZVaEZ SR a EXIMBANKY SR vystúpili aj 

ďalší štátni aktéri podpory exportu SARIO a SBA. Na oboch podujatiach prezentovali 

veľké exportné firmy svoje dobré skúsenosti s podporou zastupiteľských úradov SR 

v zahraničí a s využívaním portálu Podnikajme v zahraničí a odporúčali ho zúčastneným 

firmám. V roku 2019 sú plánované dve ďalšie podujatia v Banskej Bystrici a v Nitre.  

 

EXIMBANKA SR  bola súčasťou týchto podujatí a mala možnosť prezentovať širokú 

škálu produktov určených na podporu exportu a dlhoročné skúsenosti aj s rizikovejšími 

teritóriami. Na podujatiach v Košiciach a Žiline, boli zúčastnenej podnikateľskej 

verejnosti prezentované možnosti podpory exportu, financovania či poistenia, ktoré pre 

slovenské firmy EXIMBANKA SR ponúka. Exportéri z radov klientov EXIMBANKY 

SR v tejto súvislosti vyzdvihli, že bez podpory EXIMBANKY SR by export  

do rizikových teritórií ako Bangladéš alebo Pakistan a.i. nemohli realizovať. Ďalšie 

podujatia sú plánované v ďalších regiónoch Slovenska, v  Trenčíne a v Banskej Bystrici.   

 

EXIMBANKA SR je ako jediný priamy nástroj štátu na odporu exportu, integrálnou 

súčasťou cyklu podujatí organizovaných pod záštitou p. ŠTAT MZVaEZ SR Lukáša 

Parízka - Spolu pre Slovensko: Z regiónov do sveta, v rámci ktorých sa spolu 

s inštitucionálnymi a rezortnými partnermi snaží predovšetkým podnikateľom  

zo segmentu MSP v regiónoch predstaviť možnosti jednoduchšej a bezpečnejšej 

internacionalizácie ich podnikania prostredníctvom podpory nástrojov z produktového 

portfólia EXIMBANKY SR. 

 

Nad rámec osobných prezentačných aktivít EXIMBANKA SR v strednodobom horizonte 

plánuje spustiť program webinárov pre exportérov, prostredníctvom ktorých máme 

ambíciu komplexne a plošne zvyšovať informovanosť o možnostiach minimalizácie 

podnikateľského rizika pri internacionalizácii podnikania alebo ako naštartovať vývoz 

produkcie do zahraničia vďaka štátnej podpore exportu. 

 

SARIO v regiónoch organizuje semináre na podporu osvety o možnostiach podpory pre 

exportérov, rovnako v regiónoch realizovalo 13.-15.11.2018, sériu podujatí  

na tému Regionálna investičná pomoc a služby SARIO v slovenských mestách Levoča, 

Rožňava, Vranov nad Topľou a Snina. Časť seminára bola venovaná službám SARIO,  
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najmä podpore etablovaných spoločností, inovácií a exportu, organizáciu zahraničných 

podnikateľských misií a veľtrhov. Podujatia sa zúčastnilo 92 slovenských spoločností. 

 

Ďalej počas raodshow, ktorú absolvoval štátny tajomník L. Parízek v druhom polroku 

2018 v Trnave, s cieľom informovať podnikateľov o možnostiach podpory exportu 

vystúpilo SARIO s prezentáciou o službách na podporu exportu. SARIO má za to, že 

slovenským podnikateľom v regiónoch je potrebné komunikovať konkrétne nástroje, 

výzvy, programy a aktivity (či už s finančným, poistným, alebo kooperačným prvkom).  

 

SARIO prostredníctvom svojich regionálnych kancelárií aktívne participuje  

na regionálnych odborných seminároch ISA - Združenie pre rozvoj investícií a v zmysle 

Memoranda medzi SARIO a SOPK sa pravidelne zúčastňuje a spolupracuje  

na odborných seminároch v regiónoch Slovenska. V rámci spomínaných regionálnych 

seminárov SARIO taktiež propaguje nástroje stratégie VEV. 

 

SARIO využilo na podporu osvety nástrojov stratégie VEV cez veľtrh na Slovensku -  

Autosalón Nitra. 

 

SARIO nepovažuje za potrebné realizovať aktivity na podporu osvety stratégie VEV ako 

dokumentu samotnému, ktorý by mal byť vykonávaný štátnymi inštitúciami na to 

určenými. 

 

7. Informovať širokú podnikateľskú verejnosť o identifikovaných exportných 

príležitostiach v jednotlivých krajinách sveta prostredníctvom vlastných 

komunikačných nástrojov, najmä prepojenia svojho webového sídla na materiál 

umiestnený na jednotnom informačnom portáli pre exportéra a v rámci vlastných 

informačných podujatí. 

 

Na zasadnutiach zmiešaných a medzivládnych komisií (ZK a MVK) realizovaných 

Ministerstvom hospodárstva SR sa pravidelne zúčastňujú aj zástupcovia SARIO  

a MZVaEZ SR (okrem zástupcov relevantných odborov aj zástupcovia POCE -                  

podnikateľské centrum). SARIO a tiež POCE na svojich webových stránkach informujú  

o príprave, konaní, ako aj výsledkoch týchto podujatí s tým, že SARIO, vo väčšine 

prípadov, ako sprievodné akcie ZK a MVK, organizuje tiež „Business Fóra (BF)“. Práve 

počas BF dochádza k priamej interakcii podnikateľov formou B2B rokovaní  

a networkingu. V ostatnom čase MH SR „presadzuje trend“, aby sa zasadnutí ZK a MVK 

zúčastňovali priamo aj zástupcovia podnikateľskej sféry. Slovenské podnikateľské 

subjekty sa zúčastnili zasadnutí ZK a MVK v 1. polroku 2018, pričom boli prítomné  

na 7. zasadnutí Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu 

medzi SR a Kazachstanom a na 8. zasadnutí Zmiešanej komisie pre hospodársku 

spoluprácu medzi SR a Srbskou republikou. 12. zasadnutia Medzivládnej zmiešanej 

komisie pre hospodársku a obchodnú spoluprácu medzi SR a ČĽR.   

 

V 2. polroku sa zúčastnili podnikateľské subjekty zo SR zasadnutí ZK a MVK, konkrétne 

1. zasadnutia medzivládnej Slovensko-kórejskej spoločnej komisie pre hospodársku 

spoluprácu, 19. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú 

spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou, 4. zasadnutia Slovensko-maďarskej zmiešanej 

komisie pre otázky hospodárskej spolupráce, 2. zasadnutia Zmiešanej komisie  

pre hospodársku spoluprácu medzi MH SR a MH Macedónskej republiky, a tiež  

1. zasadnutia Spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi vládu SR a vládou 

Čiernej Hory.  Na rokovania ZK a MVK sú prizývaní aj zástupcovia MPaRV SR, pokiaľ 

je predmetom rokovania problematika, ktorá je v kompetencii MPaRV SR. 
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SARIO pravidelne informuje širokú podnikateľskú verejnosť o identifikovaných 

exportných príležitostiach v jednotlivých krajinách sveta prostredníctvom vlastných 

komunikačných nástrojov (web stránka, newsletter, direct mail na jednotlivé podujatia  

a aktivity SARIO). SARIO ako gestor Portálu pre exportéra uverejňuje tieto príležitosti 

priamo na portál a taktiež zverejňuje zaslané vstupy od ostatných relevantných inštitúcií.  

 

V prípade, ak členovia PS VEV a ostatné relevantné inštitúcie majú záujem o zverejnenie 

informácií prostredníctvom Portálu pre exportéra, môžu priamo kontaktovať s týmto 

dopytom SARIO. V najbližšom období bude mať každá z 12 inštitúcií prístup do Portálu 

pre exportéra a budú môcť zadávať podujatia a aktivity do Portálu pre exportéra 

samostatne.  

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pravidelne informuje 

slovenskú podnikateľskú verejnosť o exportných príležitostiach v jednotlivých štátoch 

sveta sprostredkúvaním informácií zo ZÚ SR v zahraničí, ktoré MZVaEZ SR zverejňuje 

na svojej webovej stránke v sekcii „Podnikajme v zahraničí“. Táto obsahuje informácie 

o dopytoch a ponukách zo zahraničia, ale aj o tendroch a dôležitých výstavách 

a veľtrhoch. Zároveň jeden krát za týždeň zasiela na vyše 900 adries týždenné 

spravodajstvo (newsletter) s  informáciami zo zahraničia, určenými pre slovenskú 

podnikateľskú verejnosť. Okrem toho sú aktuálne informácie zverejňované aj  

na stránkach ZÚ SR. Sieť ekonomickej diplomacie v roku 2018 vybavila 1 728 dopytov  

a ponúk slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov na dovoz/vývoz tovaru  

a služieb. Okrem toho sprostredkovala informácie o vypísaní 476 verejných obstarávaní  

v krajinách akreditácie alebo priakreditácie, uskutočnila 279 prezentačných podujatí  

v krajinách akreditácie a priakreditácie, aktívne sa zúčastnila na 198 výstavách  

a veľtrhoch v zahraničí a podporila účasť slovenských podnikateľských subjektov  

na nich. Priamo, a/alebo v súčinnosti so SARIO a SOPK zabezpečila celkom 106 

podnikateľských misií a fór a realizovala resp. participovala na 201 aktivitách, 

zameraných na spoluprácu v oblasti vedy a výskumu. V rámci Projektovej schémy 

ekonomickej diplomacie MZVaEZ SR zrealizovala 26 projektov ekonomickej diplomacie 

v 24 krajinách. Portál Podnikajme v zahraničí v roku 2018 zaznamenal 580 tis. 

návštevníkov, ktorí  si zobrazili 3,1 milióna stránok.      

 

V súvislosti s procesom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie bola  

na webstránke MZVaEZ SR  od 14.12.2018 vytvorená elektronická informačná 

platforma o dopadoch brexitu na podnikateľov a na občanov 
http://www.mzv.sk/europske-zalezitosti/brexit. V súvislosti s brexitom MZVaEZ SR celý 

rok viedlo zasadnutia medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit, ktorých sa 

zúčastňovali aj zástupcovia podnikateľských zväzov a združení. Na novembrovom 

zasadnutí Rady vlády SR na podporu exportu a investícií ministerstvo predložilo 

diskusný materiál o možných ekonomických dopadoch brexitu. Súvisiacim otázkam 

sa venoval aj odborný seminár pre podnikateľov a odbornú verejnosť „Je Slovensko 

pripravené na brexit?“ 4.12.2018, pripravený v spolupráci so SFPA a MZV Holandska.       

 

V súvislosti s predsedníctvom SR v OECD v roku 2019 sa v Bratislave 23.11.2018  

za prítomnosti vybraných zástupcov súkromného sektora pôsobiacich v oblasti 

informačných a komunikačných technológií uskutočnila prezentácia riaditeľky OECD 

Fóra p. Willemien Bax o obsahu a prípravách Fóra OECD, ktoré predchádzalo zasadnutiu 

Rady OECD (20.-21.5.2019). Zámerom podujatia usporiadaného MZVaEZ SR bolo 

preveriť pripravenosť a záujem firiem o participáciu na diskusiách Fóra OECD, ale aj 

ukázať OECD potenciál SR v oblasti digitalizácie, implementácie nových technológií 

a inovácií.  

http://www.mzv.sk/europske-zalezitosti/brexit
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Na stránke MZVaEZ SR v časti Podnikajme v zahraničí  bola v roku 2018 vytvorená 

osobitná informačná sekcia o grantoch EHP a Nórska - Finančné mechanizmy, granty 

a bilaterálne finančné nástroje. Obsahuje praktické informácie o finančných 

mechanizmoch, grantoch, grantových schémach, bilaterálnych finančných nástrojoch  

a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty  

a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich 

podujatiach. Prostredníctvom sekcie hospodárskej spolupráce bola realizovaná 

informačná podpora  (telefonicky, e-mailom, osobnými stretnutiami) pre podnikateľské 

subjekty, predstaviteľov miest a obcí, vzdelávacie subjekty, individuálnych záujemcov  

a ďalšie organizácie týkajúca sa možností grantov Európskeho hospodárskeho priestoru 

(ďalej „EHP“) a Nórska pri realizácií projektov.  

 

V roku 2018 sa uskutočnili za účasti a aktívnej participácii zástupcov rezortu MZVaEZ 

SR otváracie podujatia a ohlásenia prvých výziev časti programov Finančného 

mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Vyhlásenie ďalších výziev sa 

predpokladá začiatkom roka 2019. V súčasnosti ide na Slovensku v poradí už o tretie 

obdobie Grantov EHP a Nórska, v ktorom je alokovaných cca 113 miliónov eur, čo je 

približne  o 30 viac ako v predchádzajúcom období (2009 - 2014), v ktorom sa podarilo 

realizovať cca 200 zmysluplných projektov. Štátny rozpočet SR sa na financovaní 

programov podieľa 15 percentami. V rámci Finančného mechanizmu EHP ide   

o programy Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrneho dedičstva a kultúrna spolupráca 

(17,5 mil. eur), Cezhraničná spolupráca/Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné 

inštitúcie, transparentnosť (8,5 mil. eur), Fond pre aktívne občianstvo (9 mil. eur).  

V rámci Nórskeho finančného mechanizmu sú programy Miestny rozvoj, odstraňovanie 

chudoby a inklúzia Rómov (15 mil. eur), Domáce a rodovo podmienené násilie (9 mil. 

eur), Sociálny dialóg a dôstojná práca (582 tis. eur). V rámci oboch mechanizmov ide  

o programy Rozvoj obchodu, inovácií a malého a stredného podnikania (20 mil. eur)  

a  Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (16 mil. eur).  

 

Za účasti predstaviteľov samosprávy, vyšších územných celkov, občianskych  

a odborných organizácií, regionálnych rozvojových agentúr, akademickej obce, 

podnikateľského sektora, ako aj zástupcov úspešne zrealizovaných projektov sa 

uskutočnil v mesiaci máj 2018 projekt série štyroch spojených informačných dní - 

Granty pre samosprávu v mestách Banská Bystrica, Prešov, Košice a Trenčín,  

do ktorého bol odborne a prezentačne zapojený aj rezort zahraničia.  Hlavným cieľom 

spojených infodní bolo pomôcť mestám a obciam priblížiť možnosti finančných 

mechanizmov a grantových schém a získať komplexnejší prehľad o európskych grantoch 

v rôznych oblastiach a rozsahu na podporu medzinárodnej spolupráce a to na jednom 

mieste a v rámci jedného dňa. 

 

Sekcia hospodárskej spolupráce MZVaEZ SR sa v závere roku 2018 podieľala s Úradom 

vlády SR aj na projekte Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) ohľadne 

prezentovania príkladov dobrej praxe, v rámci ktorých ide o predstavovanie úspešných 

riešení, ktoré sa osvedčili v aplikačnej praxi konkrétnej samosprávy a poslúžia ako zdroj 

inšpirácie pri riešení identických, respektíve obdobných problémov v iných 

samosprávach. Súčasťou príkladov dobrej praxe bolo predstavenie úspešných projektov 

Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Prezentačné 

podujatia sa uskutočnili v obci Muráň a v meste Partizánske. Bola prezentovaná napríklad 

obec Nižná Polianka, ktorá svojím projektom „Ondava pre život“ priniesla dočasnú prácu 

150 dlhodobo nezamestnaným. Dlhodobým cieľom projektu je zadržať vodu v krajine  

a napomôcť k obnove malého vodného cyklu v regióne 44 obcí v okresoch Bardejov  

a Svidník s populáciou viac ako 8 000 obyvateľov.  
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Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí môžu byť taktiež  zdrojom 

informácií pre relevantné slovenské subjekty, resp. zahraničných partnerov, ktoré môžu 

využiť prostriedky fondov a grantových schém vrátane grantov EHP a Nórska  

na realizáciu konkrétnych projektov. Informácia o finančných mechanizmoch, grantoch, 

grantových schémach a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch v podpore 

medzinárodnej bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce zastupiteľských úradov bol  

po prvý raz súčasťou odbornej prípravy slovenských veľvyslancov a ekonomických 

diplomatov v Bratislave v dňoch 21.-23.8.2018. Prezentované boli informácie  

o charaktere jednotlivých vybraných fondov, jednotlivých výzvach a termínoch 

predkladania žiadostí, oprávnených subjektoch, vrátane kontaktov a internetových 

prepojení na detailnejšie prezentácie.   

 

MZVaEZ SR bolo partnerom a zúčastnilo sa odborných konferencií - Municipálna  

V-4: Smart agenda pre kvalitu a modernizáciu (18.-19.9.2018 v Sliači - Sielnici)  

a Kompetencie a rozvoj inteligentných miest na Slovensku, ich podpora na národnej 

úrovni (6.6.2018 v Banskej Bystrici) k možnostiam grantov EHP, Nórska a Švajčiarskeho 

finančného mechanizmu. V priestoroch SARIO sa pre viac ako 50 slovenských 

podnikateľov uskutočnil (27.11.2018) odborný seminár o možnostiach podpory 

obchodnej spolupráce prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov z grantov 

EHP a Nórska. Osobitne bol predstavený Program rozvoja obchodu, inovácií, MSP,  

v ktorom je alokovaných na projekty viac ako 20 mil. eur. V rámci príkladov úspešných 

príbehov z predchádzajúceho programového obdobia bol predstavený projekt výstavby 

Biomasového logistického centra v Kysuckom Lieskovci za viac ako 6 mil. eur. 

Partnerom podujatia bolo MZVaEZ SR, Úrad vlády SR, Výskumná agentúra SR a Smart 

Cities Klub. 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRV SR) úlohu v spolupráci 

s MZVaEZ SR a MH SR plní priebežne. V rámci vlastných komunikačných nástrojov má 

na svojom webovom sídle, v časti Potravinárstvo a obchod/obchod vytvorený link 

„Informácie o podpore exportéra poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov“.   

V tomto odkaze MPaRV SR informuje podnikateľskú verejnosť v oblasti 

poľnohospodárstva a potravinárstva o vývoji obchodu s poľnohospodárskymi 

a potravinárskymi výrobkami a  podáva informácie o  podpore exportéra 

poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, ako aj o možnostiach ich exportu 

do jednotlivých krajín sveta. V rámci tohto komunikačného nástroja MPaRV SR uvádza 

aj prepojenia na webové stránky hlavných nositeľov úloh z opatrení na podporu 

implementácie stratégie VEV na úrovni ústredných orgánov štátnej správy (MZVaEZ SR, 

MH SR) ako aj na úrovni štátnych inštitúcií a organizácií (EXIMBANKA SR, SARIO). 

 

Na podporu slovenských podnikateľov vytvorilo Ministerstvo financií SR nástroj 

Rozvojmajstri (Public Sector Liaison Officer, PSLO). Ich úlohou je poskytovať 

priamu a cielenú podporu podnikateľským subjektom pri ich snahách o zapojenie sa  

do tendrov medzinárodných finančných inštitúcií (MFI) a medzinárodných organizácií. 

Druhá fáza Rozvojmajstrov, cielená viac na dodávateľské subjekty (nielen konzultantov) 

a na užšie prepojenie potrieb MFI s konkrétnymi slovenskými firmami, sa implementuje 

od jesene 2017. V novembri 2018 sa uskutočnilo podujatie „Rozvojarmok“, ktorého 

cieľom bolo prezentovať slovenským firmám konkrétne projektové príležitosti 

financované MFI, najmä v regióne Západného Balkánu. Informácie o aktivitách 

Rozvojmajstrov sú uvedené na webstránke www.rozvojmajstri.com.  

 

MZVaEZ SR spolupracuje s MF SR v tejto oblasti. V roku 2018 uzatvorilo MZVaEZ SR 

s Rozvojovým programom OSN (UNDP) v poradí už štvrté Partnerstvo pre efektívne 

http://www.rozvojmajstri.com/
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riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja 

(SDGs) 2018-2021, kde sa osobitná pozornosť venuje vytvoreniu podmienok pre 

zapojenie slovenského podnikateľského sektora do rozvojových aktivít SR 
v partnerských krajinách SlovakAid. 

Medzinárodná finančná korporácia (IFC) uskutočnila zmapovanie spoločností v krajinách 

V4, ktoré majú potenciál expandovať na rozvojových trhoch. Výsledkom mapovania 

v SR je zoznam 21 slovenských spoločností, ktoré vyjadrili záujem o projekty 

v príslušných sektoroch a rozvojových krajinách. V júni 2018 IFC určila, že agende  

na podporu obchodných príležitostí pre spoločnosti z krajín V4 na rozvojových trhoch sa 

bude venovať investičný manažér IFC pôsobiaci vo Frankfurte, ktorý je tzv. country 

manažérom pre Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko, zároveň bude podporovať rozvojový 

biznis pre ČR, SR a Maďarsko. IFC môže podporiť investičné projekty súkromných 

spoločností, ktoré potrebujú dlhodobé financovanie od IFC vo výške 30 - 50 mil. USD  

na jeden projekt na rozvojových trhoch, pričom IFC vie pokryť 25 - 50% kapitálových 

výdavkov projektu.  

 

EXIMBANKA SR má  na svojej web stránke vyčlenenú  samostatnú časť s názvom 

„Podpora exportu“, ktorá je  určená širokej odbornej podnikateľskej verejnosti s cieľom 

informovať o podporných informáciách súvisiacich s exportom. V rámci tejto časti 

EXIMBANKA SR okrem iného zdieľa aj informácie, ktoré sú umiestnené na jednotnom 

informačnom portáli pre exportéra ako napr. prepojenie na samotný portál pre exportéra, 

perspektívne trhy pre export podľa výrobkov, ktorého súčasťou je materiál Vyhodnotenie 

perspektívnych exportných komodít v jednotlivých teritóriách sveta ako aj databázu 

nástrojov verejných inštitúcií v SR na podporu podnikania.  

 

EXIMBANKA SR na operatívnej báze prostredníctvom svojej internetovej stránky 

a sociálnych sietí informuje širokú podnikateľskú verejnosť o exportných príležitostiach 

identifikovaných v súvislosti s aktivitami EXIMBANKY SR, a to najmä zahraničné 

pracovné cesty predstaviteľov EXIMBANKY SR a rokovania s potenciálnymi partnermi, 

podpis memoránd o porozumení a dohôd o spolupráci, ktoré sú predpokladom prieniku 

exportérov na dané teritórium s podporou EXIMBANKY SR, rovnako aj vopred o konaní 

proexportných podujatí a pod. Povedomie zvyšuje aj prostredníctvom svojej účasti  

na rôznych stretnutiach profesijných a odborných zväzov. EXIMBANKA SR  podporuje 

všetky exportne orientované konferencie, prednášky, fóra a iné podujatia aktívnou 

účasťou expertov EXIMBANKY SR pripravených poskytnúť okrem detailných 

informáciách o produktovom portfóliu EXIMBANKY SR aj odborné konzultácie 

a poradenstvo. V kontexte vlastných informačných kanálov EXIMBANKA SR pripravuje 

pokračovanie úspešných podujatí „Exportný klub“ zameraných práve na priblíženie 

exportných príležitostí zo špecifickej teritoriálnej resp. sektorovej perspektívy 

a súvisiacich možností štátnej podpory exportu. Prepojenie webového sídla 

EXIMBANKY SR na materiál umiestnený na jednotnom portáli pre exportéra bolo 

zabezpečené v zmysle príslušnej úlohy ešte 16.6.2015.  

 

Informovanie svojich členov ale i širokej podnikateľskej verejnosti o exportných 

príležitostiach patrí k hlavným činnostiam Slovenskej obchodnej a priemyselnej 

komory a to v centre, ale i v regionálnych štruktúrach komory. SOPK k tomu využíva 

vlastnú internetovú komunikačnú sieť, vlastné printové médiá, regionálne kancelárie, 

podnikateľské misie do zahraničia, ale i prijímanie podnikateľských misií  

zo zahraničia. SOPK využíva taktiež sieť partnerských komorových štruktúr vo všetkých 

regiónoch sveta. 
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Zástupcovia SAMP v nadväznosti na konferenciu k problematike MSP v Európskom 

hospodárskom priestore z novembra 2017 v Bratislave sa zúčastnili 30.1.2018 v Prahe  

na obdobnej konferencii Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

(AMSPaŽ ČR) pod záštitou premiéra vlády ČR A. Babiša. 10.10.2018 sa zástupcovia 

SAMP zúčastnili na „klube podnikateľov“ a konferencie s diplomatickými pracovníkmi 

Veľvyslanectva Izraela, boli podané podrobné informácie o možnostiach exportu 

a kooperácie MSP s podnikateľskou sférou v Izraeli. Informácie boli postúpená v rámci 

SAMP.  Dňa 6.12.2018 sa uskutočnilo diskusne fórum „Čo potrebujú podnikatelia“  

za účasti poslanca EP a prezidenta SME Europa, p. I. Štefanca. 

 

SAMP nadviazala kontakt s B. Chmelovou, ekonomickou diplomatkou SR v Rakúsku, 

ktorá SAMP a AMSPaŽ ČR oslovila s požiadavkou identifikovať problémy, s ktorými sa 

MSP a živnostníci stretávajú pri výkone činnosti na rakúskom trhu. Spracováva sa 

informácia pre p. B. Chmelovú s termínom 31.1.2019, ktoré je v súčasnosti zo strany 

SAMP aktualizované na základe už spomenutých uskutočnených akcií.  

 

8.  Pripraviť návrh ďalšieho postupu vytvorenia systémového vzdelávania v oblasti 

podpory exportu podľa zvolenej alternatívy vrátane finančného dopadu  

        Z: MH SR 

       T: 31.12.2016 

       Plnenie: Predkladá sa návrh na zrušenie tohto opatrenia (uvedené v prílohe č. 3) 

 

Na základe diskusií so SARIO a SBA, ako aj v kontexte výstupov EUBA bolo 

konštatované, že súčasné rozpočtové možnosti umožňujú MH SR v oblasti proexportného 

vzdelávania realizovať len vzdelávacie aktivity v rámci prebiehajúcej realizácie 

národného projektu Podpora internacionalizácie MSP (SARIO a SBA), aj to len pre 

cieľovú skupinu MSP. MH SR preto navrhuje zrušiť predmetné opatrenie a akceptovať 

zatiaľ čiastočné plnenie zámeru vzdelávania exportérov v rozsahu aktivít národného 

projektu SARIO v zmysle nasledovného návrhu nového znenia opatrenia k vzdelávaniu 

exportérov:  

 

Realizovať vzdelávacie aktivity v oblasti podpory exportu, určené cieľovej skupine 

MSP v rozsahu aktivít národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“. 

Z: SARIO 

T: priebežne 

 

Takto navrhované opatrenie sa v roku 2018 už čiastočne plnilo. SBA v roku 2018 v rámci 

národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ zaevidovala 154 individuálnych 

žiadostí o poradenstvo so zameraním na zahraničné trhy a bolo zorganizovaných  

19 seminárov so zameraním na elektronické obchodovanie a e-business v zahraničí.  

 

SARIO realizuje vzdelávanie exportérov prostredníctvom Exportných akadémií, ktoré sa 

realizujú v rámci Národného projektu a sú určené pre MSP mimo Bratislavského kraja 

a ktoré sa konajú v Bratislave ale aj krajských mestách, ale taktiež prostredníctvom 

seminárov a konzultačných dní, ktoré sú určené pre všetky slovenské spoločnosti. 

 

Pokiaľ bude v období 2019-2020 politická vôľa a spoločenský záujem zahájiť práce  

na materiáli  k „Proexportnej politike po roku 2020“, MH SR navrhuje opätovne otvoriť 

otázku systémového vzdelávania pre všetkých exportérov pri príprave tohto koncepčného 

materiálu. 
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9.  Spracovať návrh pre dobudovanie a funkcionalitu integrovaného informačného 

systému podpory exportu s konkrétnym návrhom riešenia vrátane potreby 

ľudských a finančných zdrojov a predložiť ju na rokovanie Pracovnej skupiny pre 

stratégiu VEV.  

 

Ako vyplýva zo záznamu PS VEV zo 17.10.2018 agentúra SARIO k 31.8.2018 

spracovala podklad s konkrétnym návrhom ďalšieho dobudovania portálu. V návrhu sa  

za ďalší krok považuje rozšírenie automatického sťahovania dát z ostatných relevantných 

inštitúcií. SARIO predložilo podklad na rokovanie PS VEV 17.10.2018. Vypracovanie 

tohto  podkladu vyplynulo z materiálu k proexportnej politike SR 2018-2020, ktorý 

schválila RVPEI 9.5.2018. Vzhľadom na to, že štúdia neobsahovala úplne konkrétne 

závery a požiadavky na ľudské zdroje bola štúdia dopracovaná a zaslaná na MH SR dňa 

17.12.2018. Tento materiál obsahuje návrh finančných a ľudských zdrojov. SARIO zašle 

ešte štúdiu doplnenú o 2 konkrétne návrhy finančných zdrojov: 

- zo spoločnosti Webicon, ktorá portál vytvorila (tento finančný návrh už bol zaslaný) 

- český model BusinessInfo.cz 

Ako ďalej vyplýva zo záznamu PS VEV zo 17.10.2018, zástupca agentúry SARIO A 

Csuka informoval, že agentúra SARIO nepredpokladá vo finančnom pláne na tento ani  

na budúci rok vyčlenené financovanie pre túto aktivitu. V prípade, ak má SARIO 

zabezpečiť dobudovanie portálu v zmysle automatického ukladania dát zo stránok 

relevantných inštitúcií bude zo strany SARIO nevyhnutné požiadať o navýšenie rozpočtu 

pre dobudovanie portálu o automatické sťahovanie dát.   

 

10. Zefektívniť informovanosť o činnosti Divízie poistných a bankových obchodov 

EXIMBANKY SR, dostupnosti a využitia jej produktov, a to formou osobných 

stretnutí s exportérmi či štátnymi inštitúciami, prezentácií činnosti na seminároch 

a podujatiach a účasť predstaviteľov EXIMBANKY SR na veľtrhoch a výstavách 

a oficiálnych vládnych delegáciách v zahraničí ako aj prezentáciách SARIO.  

 

EXIMBANKA SR dlhodobo spolupracuje so SARIO v oblasti poskytovania poradenstva 

a podpory zvýšenia informovanosti podnikateľskej verejnosti o možnostiach využívania 

proexportných nástrojov prostredníctvom produktov EXIMBANKY SR určených najmä 

pre segment MSP. V roku 2018 aktívna spolupráca bola realizovaná so zameraním sa  

na konkrétne exportné teritóriá v rámci podpory slovenských exportérov na obchodných 

zahraničných misiách na teritóriách Hongkong, Laos, Omán, Srí Lanka, Čína ale aj 

Bielorusko, taktiež počas tuzemských stretnutí, podnikateľských fór a kooperačných 

búrz. Priamymi výsledkami účasti EXIMBANKY SR na zahraničných pracovných 

cestách ústavných činiteľov je, okrem nadväzovania nových bilaterálnych kontaktov 

a prezentácie produktového portfólia a možností EXIMBANKY SR pre podporu 

slovenských exportérov, aj formalizácia zmluvno - právnej spolupráce s partnermi, medzi 

iným (podpis Memoranda o porozumení s Ministerstvom financií Laosu a Memoranda 

o spolupráci s exportno - úverovou agentúrou Jordánska JLGC, ako aj podpis Memoranda 

o porozumení s ománskou exportno-úverovou agentúrou Credit Oman). Takáto 

spolupráca predstavuje základný predpoklad pre umožnenie efektívneho prieniku 

slovenskej produkcie na nové, perspektívne teritória, na ktoré už v súčasnosti 

EXIMBANKA SR eviduje značný záujem exportérov.    

 

EXIMBANKA SR aktívne participovala pri vytvorení podmienok realizácie služieb 

Medzibankovej asociácie v rámci platformy 16+1 na spoluprácu s čínskymi partnermi. 

 

https://www.businessinfo.cz/
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EXIMBANKA SR v úvode roku 2018 oslovila slovenské profesijné zväzy, ktorým 

ponúkla širokú škálu svojich produktov pri bilaterálnych stretnutiach a začiatkom  mája 

prezentovala možnosti podpory exportu na sneme Slovenského živnostenského zväzu.  

 

Tým, že EXIMBANKA SR nadviazala spoluprácu aj so Slovenským živnostenským 

zväzom, prezentuje možnosti podpory aj pre slovenských exportérov aj z radov 

živnostníkov. 

 

SARIO v rámci aktivít odboru Národného projektu poskytlo pre predstaviteľov 

EXIMANKY SR príležitosť pre prezentáciu divízie poistných a bankových obchodov,  

počas predvýjazdových poradenských stretnutí pred konaním veľtrhov a výstav 

v zahraničí.  

 

S cieľom informovať o možnostiach podpory exportu prostredníctvom portfólia 

bankových, poistných  záručných produktov EXIMBANKY SR, bolo len za obdobie  

2. polroka 2018 realizovaných celkovo viac ako 400 osobných stretnutí s exportérmi 

v sídle EXIMBANKY SR no primárne v regiónoch. 

 

EXIMBANKA SR intenzívne spolupracuje aj s ostatnými orgánmi štátnej správy či už 

počas rôznych tematicky orientovaných podujatí, resp. podujatí zameraných na podporu 

exportu no aj bilaterálne, predovšetkým s rezortnými partnermi MF SR, MZVaEZ SR 

resp. MH SR. 

 

Predstavitelia EXIMBANKY SR zároveň počas druhého polroka 2018 aktívne 

participovali na podnikateľských misiách organizovaných pri príležitosti zahraničných 

ciest ústavných činiteľov a tiež biznis fór rôzneho formátu organizovaných v rámci 

recipročných podnikateľských misii, vďaka čomu majú exportéri možnosť priamo  

na mieste získať informácie o možnostiach financovania, poistenia a zárukách  v súvislosti 

s potenciálnym novým obchodným vzťahom. 

 

V septembri 2018 EXIMBANKA SR so slovenskými inštitucionálnymi a rezortnými 

partnermi a tiež partnerskou českou exportno – úverovou agentúrou EGAP prezentovala 

možnosti štátnej podpory exportu na veľtrhu MSV Brno, rovnako aj na Kooperačnej burze 

SARIO v novembri 2018. Okrem toho je EXIMBANKA SR integrálnou súčasťou cyklu 

proexportných podujatí Spolu pre Slovensko. V rámci slovenského predsedníctva vo V4 

zorganizovala EXIMBANKA SR v septembri druhú Konferenciu V4 ECAs, kam okrem 

partnerov krajín z V4 pozvala aj zástupcov rakúskej ECA OeKB. Spolupráca 

v stredoeurópskom regióne môže priniesť aj spoločné projekty do tretích krajín, ktoré je 

EXIMBANKA SR spolu s partnerskými inštitúciami tohto regiónu pripravená podporiť.  

 

Popri zvyšovaní informovanosti o aktivitách a možnostiach spolupráce s EXIMBANKOU 

SR smerom k exportérom, je pre EXIMBANKU SR dôležitým bodom záujmu  

informovanosť  jej inštitucionálnych a rezortných partnerov. V tejto súvislosti v októbri 

2018 EXIMBANKA SR zorganizovala prezentáciu svojich služieb pre zamestnancov 

SARIO. V období 2. polroka 2018 EXIMBANKA SR v rámci cyklu predvýjazdových 

konzultácii predstavila možnosti spolupráce 7 ekonomickým diplomatom SR, 

odchádzajúcim na vyslanie do zahraničia. Práve vzájomná informovanosť a predstavenie 

možností, ktoré EXIMBANKA SR ponúka pre slovenské entity na zahraničných trhoch, 

je prvým krokom na dosiahnutie spoločného cieľa, ktorým je spoločná synergia všetkých 

relevantných aktérov zapojených do podpory exportu na Slovensku.  

 



18 
 

11. Podporovať zriaďovanie „Trade Pointov“ nadväzovaním kontaktov regionálnych 

zamestnancov SBA pre Národný projekt Národné podnikateľské centrum 

v regiónoch a Národný projekt  Internacionalizácia MSP na miestnych stakeholdrov 

a aj pomocou ich kontaktov regionálnych zamestnancov SBA pre Národný projekt 

Národné podnikateľské centrum v regiónoch a Národný projekt Internacionalizácia 

MSP na miestnych stakeholdrov a aj pomocou ich komunikačných kanálov 

oslovovať cieľovú skupinu MSP s ponukou služieb oboch projektov za účelom 

zvýšenia viditeľnosti aktivít a zabezpečenia vyššej miery zapojenia regionálnych 

MSP. 

 

Opatrenie sa priebežne plní. V roku 2018 boli činnosti tzv. Trade Pointy (ďalej „TP“) 

zabezpečované regionálnymi zamestnancami SBA formou telepráce. Zároveň sa 

uskutočnilo verejné obstarávanie za účelom zriadenia priestorov TP, ktoré budú plne 

funkčne zriadené počas roka 2019.  

 

 

 

 

 



 
 

Príloha č. 2 

PREHĽAD  OPATRENÍ  PRIJATÝCH  NA  PODPORU  IMPLEMENTÁCIE 

STRATÉGIE  VONKAJŠÍCH  EKONOMICKÝCH  VZŤAHOV SR  NA  OBDOBIE  2014 - 2020 
 

SPLNENÉ  OPATRENIA 
Č. 

 
Názov opatrenia Závery rady 

dátum  

Plnenie 

1. Zverejniť katalóg služieb v oblasti ekonomickej diplomacie pre podnikateľskú verejnosť  

na webových stránkach MZVaEZ SR, MH SR, SARIO a SOPK  

č. 03/04/2014 

22.10.2014 

splnené 

30.11.2014 

2. Získať informácie o formách proexportnej pomoci štátu vo V4, Slovinsku, Bulharsku, Dánsku, Estónsku, 

Litve, Lotyšsku, spracovať materiál o možnostiach ich aplikácie v podmienkach SR 

č. 03/04/2014 

22.10.2014 

splnené 

30.11.2014 

3. Uskutočniť prieskum o reálnom využívaní proexportných nástrojov z pohľadu slovenských podnikateľov č. 03/04/2014 

22.10.2014 

splnené  

31.3.2015 

4. Zaviesť flexibilný mechanizmus výmeny informácii o veľkých exportných projektoch medzi MZVaEZ SR, 

MH SR, MF SR, EXIMBANKOU SR, SARIO a podnikateľskou sférou 

č. 02/04/2014 

22.10.2014 

splnené  

30.4.2015 

5. Zabezpečiť informovanie podnikateľskej verejnosti o vytvorení Združenia dodávateľov investičných celkov,  

pokračovať vo vytváraní odvetvovo orientovaných sekcií združenia, v tvorbe ich exportnej ponuky 

č. 02/04/2014 

22.10.2014 

splnené 

30.11.2014 

6. Upraviť existujúci systém poskytovania služieb diplomatickými zastúpeniami v rámci systému ZÚ SR 

v zahraničí a posúdiť poskytovanie služieb cez uvažovaný nový systém podnikateľských zastúpení 

č. 03/01/2015 

18.2.2015 

splnené 

apríl 2015 

7. Nastaviť možnosť získavania spätnej väzby od podnikateľov na portáli www.slovensko.sk  

 

č. 03/01/2015 

18.2.2015 

splnené 

február 2015 

8. Posúdiť možnosť posilnenia útvarov MH SR, ktoré sa zaoberajú problematikou inovácií, priemyslu a podpory 

malého a stredného podnikania  

č. 03/01/2015 

18.2.2015 

splnené 

30.6.2015 

9. Predložiť návrh konceptu na vytvorenie systémového a kontinuálneho vzdelávania v oblasti podpory exportu č. 03/01/2015 

18.2.2015 

splnené 

september 2015 

10. Zjednodušiť tabuľku proexportných nástrojov stratégie VEV s uvedením ministerstiev a inštitúcií, ktoré ich 

implementujú, zverejniť ju na webových stránkach relevantných inštitúcií a portáli www.export.slovensko.sk 

č. 01/02/2015 

17.6.2015 

splnené 

31.5.2015 

11. Pripraviť opatrenia na využitie vedecko-technického potenciálu SAV pre potreby podnikateľského sektora 

v spolupráci s ďalšími subjektmi 

č. 02/03/2015 

23.9.2015 

splnené 

1.1.2018 

12. Preveriť výsledky analýzy komparatívnych výhod SR v jednotlivých teritóriách prostredníctvom 

zastupiteľských úradov SR v zahraničí podľa jednotnej metodiky 

č. 05/03/2015 

23.9.2015 

splnené 

20.12.2015 

13. Na základe prehodnotenia výsledkov ZÚ SR spracovať verejne použiteľnú informáciu o identifikovaných 

perspektívnych exportných komoditách vrátane informácií dôležitých pre ich vstup na príslušný trh 

a poskytnúť ju členom rady na ďalšie využitie 

č. 05/03/2015 

23.9.2015 

splnené 

15.1.2016 

http://www.slovensko.sk/
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14. Výsledky analýzy komparatívnych výhod SR v jednotlivých teritóriách zohľadniť pri formulovaní úloh 

budúceho obdobia v rámci Správy o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2015 

č. 05/03/2015 

23.9.2015 

splnené 

31.5.2016 

15. Zverejniť Manuál slovenského exportéra na spoločnom webovom portáli v sekcii Vzdelávanie pre exportérov č. 02/01/2016 

17.2.2016 

splnené 

15.3.2016 

16. Vytvoriť sekciu Vzdelávanie exportérov vrátane navrhovaných záložiek na spoločnom webovom portáli 

http://export.slovensko.sk/ 

č. 02/01/2016 

17.2.2016 

splnené 

29.2.2016 

17. Technicky zabezpečiť možnosť obsahového napĺňania nasledovných častí spoločného webového portálu 

v sekcii Vzdelávanie pre exportérov: Kalendár podujatí exportného vzdelávania, Exportné poradenstvo 

a Exportné webináre 

č. 02/01/2016 

17.2.2016 

splnené 

29.2.2016 

18. Osloviť poskytovateľov exportného vzdelávania MH SR, MZVaEZ SR, MF SR, EXIMBANKA SR, SBA, 

Inštitút bankového vzdelávania NBS, SOPK, na základe získaných podkladov obsahovo naplniť jednotlivé 

časti spoločného webového portálu v sekcii Vzdelávanie pre exportérov 

č. 02/01/2016 

17.2.2016 

splnené 

31.3.2016 

19. Preveriť možnosť zosúladenia tém vzdelávacích aktivít poskytovaných jednotlivými relevantnými 

inštitúciami a vytvoriť plán vzdelávacích aktivít, resp. postupne stanoviť metodiku vzdelávania  

na nasledujúce obdobie v tejto oblasti 

č. 02/01/2016 

17.2.2016 

splnené 

31.12.2016 

20. Poskytnúť materiál „Vyhodnotenie perspektívnych exportných komodít v jednotlivých teritóriách sveta“ 

v štruktúrovanej podobe na zverejnenie na jednotnom informačnom portáli pre exportéra 

(export.slovensko.sk) agentúre SARIO ako správcovi portálu 

č. 03/01/2016 

17.2.2016 

splnené 

17.2.2016 

21. Vyhodnotiť efektívnosť využitia materiálu „Vyhodnotenie perspektívnych exportných komodít v jednotlivých 

teritóriách sveta“  ako nástroja podpory exportu slovenských firiem prostredníctvom dotazníkového 

prieskumu medzi členmi rady 

č. 03/01/2016 

17.2.2016 

splnené 

28.2.2017 

22. Pripraviť návrhy inovatívnych foriem kapacitného posilnenia ekonomickej diplomacie na budúce rokovania 

rady, zhodnotiť potenciál a identifikovať teritóriá, v ktorých by boli realizovateľné  

č. 02/02/2016 

14.12.2016 

splnené 

31.1.2017 

23. Zohľadniť návrhy členov rady na zasadnutí pracovnej skupiny rady pri tvorbe  materiálu „Návrhy 

inovatívnych foriem kapacitného posilnenia ekonomickej diplomacie“ 

č. 02/01/2017 

15.3.2017 

splnené 

15.6.2017 

24. Vypracovať Tretiu monitorovaciu správu o plnení cieľov stratégie VEV v súlade s Východiskami pre 

vypracovanie Bielej knihy proexportnej politiky 2017 

č. 03/01/2017 

15.3.2017 

splnené 

31.10.2017 

25. Predložiť materiál Priority proexportnej politiky Slovenskej republiky na obdobie 2018 - 2020  

na rokovanie rady 

č. 03/01/2017 

15.3.2017 

splnené 

30.11.2017 

26. Predložiť v I. štvrťroku 2018 na rokovanie rady informáciu o plnení opatrení na podporu implementácie 

stratégie VEV ku dňu 31.12.2017 

č. 04/01/2017 

15.3.2017 

splnené 

marec 2018 

27. Vypracovať „Koncept systémového a komplexného vzdelávania pre exportérov“, vrátane personálneho 

zabezpečenia a prípadných požiadaviek na štátny rozpočet a predložiť ho na rokovanie PS pre stratégiu VEV 

č. 02/01/2018 

9.5.2018 

čiastočne  splnené  

30.4.2018 
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TRVALÉ OPATRENIA 
 

Č. 

 
Názov opatrenia Závery rady 

dátum  

Plnenie 

28. Účinnosť fungovania mechanizmu podpory realizácie veľkých exportných projektov hodnotiť cez Radu vlády 

SR na podporu exportu a investícií 

č. 03/04/2014 

22.10.2014 

opatrenie sa 

priebežne plní 

29. Zabezpečovať výber tendrov nad 5 mil. eur z dostupných databáz verejného obstarávania  

 

č. 03/04/2014 

22.10.2014 

opatrenie sa 

priebežne plní 

30. Cielene využiť ekonomickú diplomaciu pri internacionalizácii vedy, výskumu a inovácií a podpore 

medzinárodného transferu technológií 

č. 03/01/2015 

18.2.2015 

opatrenie sa 

priebežne plní 

31. Posúdiť prípravu a realizáciu propagačnej kampane na podporu zvýšenia informovanosti podnikateľskej 

verejnosti o možnostiach využívania proexportných nástrojov 

č. 01/02/2015 

17.6.2015 

opatrenie sa 

priebežne plní 

32. Realizovať v krajských mestách aktivity na podporu osvety Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR 

na obdobie 2014 - 2020 

č. 01/02/2015 

17.6.2015 

opatrenie sa 

priebežne plní 

33. Informovať širokú podnikateľskú verejnosť o identifikovaných exportných príležitostiach v jednotlivých 

krajinách sveta prostredníctvom vlastných komunikačných nástrojov, najmä prepojenia svojho webového 

sídla na materiál umiestnený na jednotnom informačnom portáli pre exportéra a v rámci vlastných 

informačných podujatí 

č. 03/01/2016 

17.2.2016 

opatrenie sa 

priebežne plní 

34. Zefektívniť informovanosť o činnosti Divízie poistných a bankových obchodov EXIMBANKY 

SR, dostupnosti, využitia jej produktov, formou osobných stretnutí s exportérmi, štátnymi inštitúciami, 

prezentácií činnosti na seminároch a podujatiach, účasť predstaviteľov EXIMBANKY SR  

na veľtrhoch, výstavách, oficiálnych vládnych delegáciách v zahraničí a prezentáciách SARIO 

č. 02/01/2018 

9.5.2018 

opatrenie sa 

priebežne plní 

35. Podporovať zriaďovanie „Trade Pointov“ nadväzovaním kontaktov regionálnych zamestnancov SBA pre 

Národný projekt Národné podnikateľské centrum v regiónoch a Národný projekt  Internacionalizácia MSP  

na miestnych stakeholdrov a aj pomocou kontaktov regionálnych zamestnancov SBA pre Národný projekt 

Národné podnikateľské centrum v regiónoch a Národný projekt Internacionalizácia MSP na miestnych 

stakeholdrov aj pomocou ich komunikačných kanálov oslovovať cieľovú skupinu MSP s ponukou služieb 

oboch projektov za účelom zvýšenia viditeľnosti aktivít a zabezpečenia vyššej miery zapojenia regionálnych 

MSP 

č. 02/01/2018 

9.5.2018 

opatrenie sa 

priebežne plní 

36. Priebežné hodnotenie spätnej väzby, námetov a požiadaviek podnikateľskej sféry v oblasti podpory exportu 

  

č. 05/01/2018 

9.5.2018 

opatrenie sa 

priebežne plní 
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ROZPRACOVANÉ OPATRENIA  
 

Č. 

 
Názov opatrenia Závery rady 

dátum  

Plnenie 

37. Pripraviť návrh ďalšieho postupu vytvorenia systémového vzdelávania v oblasti podpory exportu podľa 

zvolenej alternatívy vrátane finančného dopadu 

č. 02/01/2016 

17.2.2016 

návrh na zrušenie 

opatrenia 

38. Spracovať štúdiu pre dobudovanie integrovaného informačného systému podpory exportu s konkrétnym 

návrhom riešenia vrátane potreby ľudských a finančných zdrojov a predložiť ju na rokovanie Pracovnej 

skupiny pre stratégiu VEV  

č. 02/01/2018 

9.5.2018 

štúdia je v štádiu 

spracovávania 

 

 

ZRUŠENÉ  OPATRENIA 

 

Č. 

 
Názov opatrenia Závery rady 

dátum  

Plnenie 

39. Preskúmať možnosť vytvorenia takých podnikateľských podporných zastúpení v zahraničí, ktoré by 

poskytovali slovenským exportérom pri ich podnikaní v zahraničí priamo na mieste operatívnejšie služby pre 

podporu ich obchodných záujmov aj nad rámec služieb poskytovaných ZÚ SR 

č. 03/04/2014 

22.10.2014 

opatrenie zrušené 

závermi rady 

č. 06/01/2018 

9.5.2018 

40. Priebežné hodnotenie spätnej väzby, námetov a požiadaviek podnikateľskej sféry v oblasti podpory exportu č. 03/02/2015 

18.2.2015 

opatrenie bolo 

aktualizované  

závermi rady  

č. 05/01/2018 

9.5.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha č. 3 

 

RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ 

 

 
 

Návrh 

 

ZÁVER RADY VLÁDY SR  

 

NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ 

 

č. 02/01/2016 
zo 17. februára 2016 

 

 

ku Konceptu vytvorenia systémového a kontinuálneho 

 vzdelávania v oblasti podpory exportu 
 

 

 

 

predkladateľ:  

generálny riaditeľ a predseda Rady banky EXIMBANKY SR 

v súčinnosti s generálnym riaditeľom SARIO 

 

 

 

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií 
 

 

A.  berie na vedomie 

 

 A.1   Koncept vytvorenia systémového a kontinuálneho vzdelávania v oblasti            

                             podpory exportu 

 

 

B. ukladá  

 

ministrovi hospodárstva 

 

 

B.1   zabezpečiť plnenie opatrení uvedených v Koncepte vytvorenia systémového  

         a kontinuálneho vzdelávania v oblasti podpory exportu 

 

 

 



 
 

Návrhy opatrení z materiálu 

 

KONCEPT  VYTVORENIA SYSTÉMOVÉHO A KONTINUÁLNEHO 

VZDELÁVANIA V OBLASTI PODPORY EXPORTU 

 
 

PRVÁ FÁZA KONCEPTU: 

 

A.1 Vytvoriť sekciu Vzdelávanie exportérov vrátane navrhovaných záložiek na spoločnom  

webovom portáli  http://export.slovensko.sk/ 

T: 29. 2. 2016 

Z: SARIO 

 

A.2 Technicky zabezpečiť možnosť obsahového napĺňania  nasledovných častí spoločného 

webového portálu v sekcii Vzdelávanie pre exportérov: Kalendár podujatí exportného 

vzdelávania, Exportné poradenstvo a  Exportné webináre  

T: 29. 2. 2016 

Z: SARIO  

 

A.3 Zverejniť Manuál slovenského exportéra na spoločnom webovom portáli  

v sekcii Vzdelávanie exportérov  

T: 15. 3. 2016 

Z: EXIMBANKA SR v spolupráci so SARIO 

 

A.4 Osloviť   relevantné  inštitúcie  definované  v  časti A.1 Identifikácia poskytovateľov 

exportného vzdelávania a na základe získaných podkladov obsahovo naplniť  

jednotlivé časti spoločného webového portálu v sekcii Vzdelávanie pre exportérov 

T: 31. 3. 2016 

Z: SARIO 

 

 

DRUHÁ FÁZA KONCEPTU:     

 

1. ČASŤ 
 

B.1 Preveriť možnosť zosúladenia tém vzdelávacích aktivít poskytovaných jednotlivými 

relevantnými inštitúciami a  vytvoriť plán aktivít resp. postupne stanoviť metodiku 

vzdelávania na nasledujúce obdobie v tejto oblasti. 

T: 31. 12. 2016 

Z: SARIO 

 

2. ČASŤ - Návrhy opatrení druhej časti budú navrhnuté až po schválení realizácie 

tejto fázy konceptu. Predpokladá sa diskusia s príslušnými ministerstvami, 

inštitúciami a podnikateľskou sférou. 

 

B.2  Pripraviť návrh ďalšieho postupu vytvorenia systémového vzdelávania v oblasti 

podpory exportu podľa zvolenej alternatívy vrátane finančného dopadu.  

T:        31. 12. 2016 

Z:        MH SR  
 

http://export.slovensko.sk/

