Informácia o priebehu rokovania
Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií
(ďalej len rada)
z 23. apríla 2014

Zasadnutie otvoril a viedol podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR M. Lajčák. Na rokovaní bolo prítomných 15 zo 16 členov rady
s hlasovacím právom a štatutárni zástupcovia štátnych agentúr SARIO a SACR s poradným
hlasom.
P. č.

Bod programu

1.

Návrh programu rokovania rady 23. apríla 2014 predseda rady

2.

Informácia o stave príprav Slovenskej republiky
na EXPO 2015 v Miláne
Analytické hodnotenie výsledkov zahraničného
obchodu SR za rok 2013

3.

Predložil

minister hospodárstva SR Tomáš
Malatinský
minister hospodárstva SR Tomáš
Malatinský

4.

Správa o stave a výsledkoch ekonomickej podpredseda vlády a minister
diplomacie za rok 2013
zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Miroslav Lajčák

5.

Systém koordinovanej prípravy podnikateľských
misií spojených so zahraničnými cestami
slovenských
ústavných
činiteľov
a podnikateľských
fór
v SR,
spojených
s návštevami zahraničných ústavných činiteľov v
SR

6.

Rôzne

podpredseda vlády a minister
zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Miroslav Lajčák a
minister hospodárstva SR Tomáš
Malatinský

Rada rokovala o jednotlivých bodoch programu s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.

Schválenie programu rokovania rady 23. apríla 2014

Predseda rady M. Lajčák oboznámil prítomných s návrhom programu rady a požiadal
členov rady o prípadné návrhy na doplnenie programu. Na žiadosť ministra hospodárstva bol
z rokovania rady stiahnutý bod „Správa Národného kontaktného bodu (SARIO) o plnení
pravidiel OECD pre nadnárodné spoločnosti za obdobie 06/2013-05/2014“. Na
vypracovaní predmetnej správy Národný kontaktný bod (SARIO) pracuje a správa bude
predložená na rokovanie Investičného výboru OECD v júni 2014. Predseda ďalej informoval
o návrhu predsedu SOPK p. Mihóka, aby dokumenty prerokované Radou pre strategické
riadenie, koordináciu a kontrolu činnosti SARIO, ktoré sú zaradené do programu rokovaní
rady na rok 2014, boli predkladané členom rady vlády len pre informáciu a rokovanie k nim
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prebiehalo v rámci bodu rôzne. Materiál ohľadom OECD by bol predmetom rokovania Rady
SARIO dňa 28. mája 2014 a následne bude zaradený ako informatívny na júnové rokovanie
rady a v prípade pripomienok by k nemu bola otvorená diskusia v rámci bodu rôzne.
Predseda rady informoval o návrhu ministra hospodárstva SR o zaradenie materiálu
„Zameranie činnosti SARIO v roku 2014 s výhľadom aktivít do roku 2016“ v rámci bodu
rôzne ako ústnej informácie.
Upravený návrh programu s vypustením materiálu „Zameranie činnosti SARIO v roku
2014 s výhľadom aktivít do roku 2016“ a „Správa Národného kontaktného bodu (SARIO)
o plnení pravidiel OECD pre nadnárodné spoločnosti za obdobie 06/2013-05/2014“
z rokovania rady 23. apríla 2014 bol schválený 15 členmi rady s hlasovacím právom.
2.

Informácia o stave príprav Slovenskej republiky na EXPO 2015 v Miláne

Materiál bol uvedený štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva SR P. Pavlisom,
ktorý informoval o prípravách účasti SR na svetovej výstave. Vláda Slovenskej republiky
svojím uznesením č. 588/2012 schválila Návrh oficiálnej účasti Slovenskej republiky na
Svetovej výstave EXPO Miláno 2015 vo forme národnej expozície vybudovanej vo vlastnej
réžii na ploche 1 010 m2, čo si vyžiada prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 3 565 934
EUR, celkovo budú plánované náklady predstavovať výšku 3 962 148 EUR vrátane
participácie ďalších spoločností zúčastňujúcich sa na celkových nákladoch. Čerpanie týchto
prostriedkov je rozložené na obdobie rokov 2013 – 2015. Na financovaní 90% nákladov na
zabezpečenie účasti Slovenskej republiky na EXPO Miláno 2015 sa budú viazaním výdavkov
vo svojich rozpočtových kapitolách podieľať 4 vecne zainteresované rezorty, ktorými sú:
Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Desať percent z
celkových nákladov bude krytých príspevkami spoločností, v ktorých Ministerstvo
hospodárstva SR vykonáva akcionárske práva.
Generálny komisár SR pre EXPO 2015 p. Martin Polák informoval o podpísaní
zmluvy dňa 31. júla 2013 o účasti SR v priestoroch EXPO, ktorá bola podmienená
spracovaním deklarovanej témy expozície SR. Tím generálneho komisára spracoval tému pod
názvom „Slovensko, svet do vrecka“, ktorá je založená na rozmanitosti, diverzifikácii kultúry
a ponúka turistom všetko, čo ich môže zaujímať. Generálny riaditeľ informoval
o prebiehajúcom verejnom obstarávaní, ktoré bolo ukončené, avšak ešte stále plynie odvolacia
lehota.
V rozprave ako prvý vystúpil štátny tajomník ministerstva financií SR P. Pellegrini,
podľa ktorého materiál nepresne informuje o celkovom stave, v akom sa momentálne
nachádzajú prípravy na výstavu. V materiáli absentuje jasne definovanie štrukturovaného
finančného rozpočtu na výstavu a chýba odôvodnenie žiadosti o ďalšiu finančnú podporu,
ktorej využitie nie je bližšie špecifikované. Podľa štátneho tajomníka MF SR by rada mala
akceptovať iba jednotlivé kapitoly rozpočtu, ktorý bol schválený vládou a v prípade, ak by sa
rozpočet na EXPO 2015 navýšil, je nevyhnutné materiál predložiť na rokovanie vlády SR.
Štátny tajomník ďalej informoval, že SK sa pravdepodobne dostane do procedúry
nadmerného deficitu a navrhol v prípade nedostatočne zabezpečeného finančného krytia
účasti, prijať opatrenia modifikácie napr. rozsahu účasti, resp. prijatia rozhodnutia o zrušení
účasti SR. Štátny tajomník MDVRR SR F. Palko informoval, že Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR sa podieľa na financovaní EXPO 2015 a nie je
informované o navýšení rozpočtu, ktoré sa v predloženom materiáli spomína. Štátny tajomník
ďalej informoval, že MDVRR SR neplánuje podporiť navýšený finančný rozpočet
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a odporúčal stretnutie na úrovni všetkých zainteresovaných, ktorí sa podieľajú na financovaní
EXPO 2015.
Predseda Klubu 500 V. Soták uvítal diskusiu k výstave EXPO 2015, ktorá bola
zaradená na rokovanie rady na jeho žiadosť a vyjadril svoje rozčarovanie nad skutočnosťou,
že rok pred zahájením výstavy nie je zabezpečené financovanie a nemáme predstavu ako bude
vyzerať slovenská účasť. Vzhľadom na pokročilý termín a skutočnosť, že vláda včas schválila
finančný rozpočet na EXPO 2015, by predseda Klubu 500 očakával na rade prezentáciu
konkrétneho pavilónu, ktorý by dnes už mal byť vo výstavbe. Predseda Klubu 500
polemizoval nad závermi v predloženom materiáli, kde sa uvádza aj možnosť nezrealizovania
celého projektu z nedostatku času, čo predstavuje absolútne neprijateľné riešenie. Predseda
Klubu 500 navrhol prijať rázne opatrenia a realizovať ich v priebehu jedného mesiaca, na čo
je nevyhnutná okamžitá súčinnosť všetkých zainteresovaných rezortov spolu s tímom
generálneho komisára.
Predseda Klubu 500 V. Soták sa ďalej domnieva, že Slovensko nie je dostatočne
zviditeľňované v pozitívnom smere a nasvedčujú tomu aj diaľnice a cestné komunikácie,
ktoré sú našou prvou vizitkou pri kontakte zahraničných partnerov so Slovenskom. Podľa V.
Sotáka v priebehu 40 rokov nenastal žiaden pozitívny postup v stavaní diaľničných sietí,
prípadne vôbec nekorešponduje s potrebou a stúpajúcou tendenciou počtu motorových
vozidiel. Predseda Klubu 500 považuje za neprijateľné, aby cesta z Martina do Žiliny (29 km)
trvala aj dnes viac ako hodinu.
Štátny tajomník MF SR Pellegrini vystúpil s otázkou, či slogan „Slovakia - World in
the Pocket“ je zároveň aj oficiálnym sloganom v súlade s pripravovaným brandingom
Slovenska. Vyjadril názor, že slogan slovenskej expozície by mal korešpondovať s oficiálnym
brandingom Slovenska. V reakcii riaditeľka odboru verejnej diplomacie Elena Mallicková
uviedla, že generálny komisár EXPO sa pravidelne zúčastňuje na rokovaniach medzirezortnej
pracovnej skupiny pre koordinovanú prezentáciu SR v zahraničí, ktorú zastrešuje rezort
zahraničných vecí a európskych záležitostí. Táto skupina schválila rámce komunikačných
posolstiev, ktoré plánuje prostredníctvom verejnej diskusie odkomunikovať, vyhodnotiť a po
zapracovaní spätnej väzby následne implementovať do prezentačnej praxe. Generálny
komisár EXPO predstavil na rokovaní tejto medzirezortnej pracovnej skupiny ideový koncept
Slovenskej expozície na EXPO v Miláne, ktorý je v súlade s komunikačnými rámcami
brandingu SR.
Generálny komisár EXPO 2015 informoval, že riadne verejné obstarávanie by malo byť
ukončené do konca júna 2014, avšak realizácia pavilónu bude v minimalistickej verzii,
nakoľko sú potrebné dodatočné finančné zdroje, ktoré sa snažia získať z komerčných zdrojov.
Generálny komisár informoval, že v roku 2012 talianski partneri navrhli rozpočet približne vo
výške 6 mil. EUR bez DPH a bez nákladov kancelárie GK v sume približne 900 tis. EUR, čo
je spolu 8,1 mil. EUR s DPH. Vláda SR nakoniec schválila sumu 3,9 mil. EUR. Zúčastnené
štáty participujúce na EXPO dostali od IT vlády oslobodenie od DPH. Generálny komisár
požadoval informáciu, ako bude prebiehať toto financovanie a následne sa spýtal, či je možné
aby rozpočet na expozíciu SR v Miláne mohol byť následne oslobodený od DPH aj v SR.
Štátny tajomník MF SR odporučil generálnemu komisárovi zaslať žiadosť na finančnú správu
a k žiadosti o dodatočné finančné zdroje upozornil na skutočnosť, že participácia USA na
EXPO 2015 bude 100% hradená z komerčných zdrojov.
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Rada jednomyseľne odporučila materiál doplniť o dodatočné informácie, týkajúce sa
termínov, presnej alokácie jednotlivých položiek rozpočtu a obsahovej náplne slovenskej
účasti na EXPO a navrhla takto upravený materiál predložiť na rokovanie vlády SR do 31.
mája 2014.
3.

Analytické hodnotenie výsledkov zahraničného obchodu SR za rok 2013

Materiál, spracovaný na základe uznesenia vlády SR č. 301 bod B.1 z 12. júna 2013,
uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR P. Pavlis. Materiál bol vypracovaný
v úzkej spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štatistickým úradom SR
a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Koncepčne a obsahovo nadväzuje na
informatívne správy o výsledkoch zahraničného obchodu SR, prerokované vládou SR
v predchádzajúcich rokoch.
Štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR P. Pavlis informoval, že predkladaný
materiál analyzuje vývoj zahraničného obchodu SR v roku 2013, kedy bolo dosiahnuté
najvyššie aktívne saldo obchodnej bilancie v histórii SR a otvorenosť ekonomiky vzrástla
o 180 %. Ďalej materiál obsahuje makroekonomické súvislosti zahraničného obchodu, jeho
teritoriálnu a komoditnú štruktúru, obchod s agropotravinárskymi výrobkami, štruktúru
z hľadiska veľkosti podnikov, vplyv spoločnej obchodnej politiky EÚ a trendy vývoja v roku
2014. Štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR P. Pavlis ďalej oznámil, že neboli
zaznamenané zmeny v komoditnej štruktúre slovenského zahraničného obchodu. Podľa
štátneho tajomníka Pavlisa je nevyhnutné zvýšiť export na mimoeurópske trhy (najmä USA,
Kanada, India a Japonsko) a aktívne reagovať na pripravované dohody o voľnom obchode EÚ
s tretími stranami. Okrem údajov, ktoré Ministerstvu hospodárstva SR poskytol Štatistický
úrad SR, v materiáli sú taktiež použité štatistické údaje Národnej banky Slovenska,
Ministerstva financií SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Európskej
komisie, uverejnené na internetových stránkach týchto inštitúcií. Pri vypracovávaní analýz v
oblasti zahraničného obchodu SR sú nevyhnuté individuálne údaje o konkrétnych exportéroch
a importéroch, ku ktorým v súčasnosti Ministerstvo hospodárstva SR nemá prístup.
Z uvedeného dôvodu v bode B.2 návrhu záverov je uložené ministrovi hospodárstva
v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií a predsedníčkou štatistického úradu
vyriešiť spôsob poskytovania štatistických údajov, týkajúcich sa zahraničného obchodu, pre
interné potreby Ministerstva hospodárstva SR. Predseda rady požiadal, aby tieto údaje boli
poskytované pre interné potreby aj MZVaEZ SR. Ako uviedla tajomníčka rady D. Repčeková,
tieto údaje sú potrebné aj na aktuálne vyžadované promptné analýzy dopadov vo vzťahu
k aktuálnym zahranično-politickým reláciám (napr. Ukrajina, RF, Sýria atď.).
V rozprave ďalej vystúpil rektor EUBA R. Sivák, ktorý oznámil, že akademická pôda
považuje materiál za kvalitne vypracovaný, ktorý je v súlade so stratégiou vonkajších
ekonomických vzťahov a v súlade s prioritami diverzifikácie teritoriálnej štruktúry obchodu.
Menej pozitívna je tovarová diverzifikácia exportu, nakoľko najväčší podiel na vývoze má
stále export automobilov a elektrotechniky. Rektor navrhol, aby sa tiež pri hodnotení používal
ukazovateľ, ktorý používa OECD a to porovnanie exportnej výkonnosti s importnou aktivitou
na exportných trhoch SR. Podľa štátneho tajomníka MH SR je orientácia na nové trhy
výsledkom aj štruktúry najväčších exportérov. Podľa zástupcu AZZZ V. Morica nie je
pozitívne, že stále rastie dovoz potravín a odporúča sa touto záležitosťou prioritne zaoberať.
Podľa štátneho tajomníka MPRV SR Š. Adama môže byť trend väčšieho dovozu potravín
skreslený aj rastom cien potravín.
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Predseda Klubu 500 V.Soták zdôraznil, že nepovažuje za šťastné opakovať klišé
o nutnosti tovarovej diverzifikácie exportu. Kríza ukázala, že SR môže byť šťastné, že má
jeden z najvyšších podielov – 25 % - priemyslu na štruktúre hospodárstva a Slovensko by si
malo vážiť, že má exportu schopné automobilky a výrobcov elektroniky. Koncom roku 2013
bola organizovaná dobrá konferencia exportérov, ale mali by sme sa snažiť organizovať
podujatia a prijímať opatrenia na to, aby sme udržali úroveň priemyslu v SR. Súvisí to aj
s dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Treba sa vrátiť k modelu výchovy kvalifikovaných
odborníkov priemyslom, dnes tento model funguje efektívne len s firmou Volkswagen.
navrhol zorganizovať konferenciu, ktorá bude zameraná na export a exportérov, kde by sa
prediskutovalo stanovenie vhodných podmienok pre podporu a zotrvanie priemyslu v krajine.
EÚ prijala opatrenia na posilnenie konkurencieschopnosti, preto je nevyhnutné už teraz
plánovať ako ďalej podporiť priemysel SK.
Následne bol predložený materiál jednomyseľne schválený s tým, že do bodu B.2 návrhu
záverov uznesenia vlády SR je uložené ministrovi hospodárstva v spolupráci s podpredsedom
vlády a ministrom financií a predsedníčkou štatistického úradu vyriešiť spôsob poskytovania
štatistických údajov, týkajúcich sa zahraničného obchodu, pre interné potreby Ministerstva
hospodárstva SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
4.

Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2013

Materiál uviedol podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí na základe uznesenia vlády SR č. 272/2013 zo dňa 5. júna 2013. Materiál analyzuje
základné aspekty činnosti bilaterálnej a multilaterálnej ekonomickej diplomacie v uplynulom
roku a obsahuje aj konkrétne návrhy na ďalší rozvoj a zefektívnenie aktivít v tejto oblasti
v nadchádzajúcom období. Materiál tiež poskytuje podrobnejší pohľad na transformáciu
ekonomickej diplomacie na službu podnikateľskej verejnosti, schopnej reagovať na konkrétne
potreby a podnety slovenskej exportnej a podnikateľskej komunity na zahraničných trhoch.
Ekonomická diplomacia patrí k základným pilierom aktivít vlády SR v oblasti zahraničnej
politiky. Víziou vlády v oblasti hospodárskeho rastu je budovanie inovatívnej krajiny, ktorá na
svoju prosperitu využíva predovšetkým vedu a inovácie. S cieľom zlepšiť koordináciu aktivít
štátu a podnikateľskej sféry v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu bola v júli
2013 z podnetu MZVaEZ SR v RVPEI zriadená Rada pre strategické riadenie, koordináciu
a kontrolu činnosti SARIO. V rámci posilnenia dialógu s podnikateľskou a odbornou
verejnosťou sa skvalitnil prenos ekonomických a obchodných informácii, ktoré sú verejne
prístupné na webovom sídle MZVaEZ SR a bol vytvorený odbor podnikateľského centra,
ktorý je špecializovaný na komunikáciu s vonkajším podnikateľským prostredím.
Predseda ďalej informoval, že rok 2013 je druhým rokom hodnotenia výsledkov vo
vzťahu k zámerom definovaným programovým vyhlásením vlády SR a úlohy ekonomickej
diplomacie sa stali adresnejšími, kde sa prešlo na projektový výkon ekonomickej diplomacie
a tento trend sa bude snažiť MZVaEZ SR ďalej posilňovať. V súlade s prijatými úlohami
z hodnotenia výsledkov ekonomickej diplomacie za rok 2012 boli vlani vykonané analýzy
ekonomického postavenia SR v teritóriách pôsobenia ZÚ SR a navrhnuté opatrenia na
pozitívne zmeny, ktoré budú premietnuté do pripravovaného zamerania ekonomickej
diplomacie do roku 2016. Predseda oznámil, že je nutné pokračovať v podpore diverzifikácie
obchodných aktivít do teritórií mimo hraníc EÚ so zameraním sa na krajiny s vysokým
potenciálom rastu vývozu a potrebnou asistenciou pri formovaní prístupov a nástrojov, ktoré
túto diverzifikáciu podporia. Naším cieľom bude podpora rozvoja znalostnej ekonomiky,
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internacionalizácie slovenskej vedy, výskumu a inovácií na Slovensku. Predseda rady ďalej
navrhol, aby vzhľadom k tomu, že na rokovaní rady vlády je zastúpených 9 členov vlády
s priamym vzťahom k výkonu ekonomickej diplomacie, bol materiál na rokovanie vlády
predložený iba ako materiál pre informáciu vlády SR a ako informačný materiál bol
spracúvaný aj v budúcnosti. MZVaEZ SR sa bude prioritne orientovať na nový dokument,
zameranie ekonomickej diplomacie na najbližšie obdobie, ktorý predloží na rokovanie rady
do konca mája t.r. a taktiež na posilnenie analytických kapacít v oblasti ekonomickej
diplomacie.
V diskusii vystúpil rektor EÚ R. Sivák, ktorý hodnotiť pozitívne nárast aktivít
ekonomickej diplomacie s novými členskými krajinami EÚ a nečlenmi, ako aj vydávanie
informačného týždenníka ekonomických aktualít zo zahraničia. Poukázal na prognózu OECD
k rastu exportných trhov a ponúkol kapacity EUBA v oblasti analytickej, ale aj napr.
inovačnej politiky, či pri organizovaní konferencií. Zástupca RÚZ M. Benko pozitívne
zhodnotil aktivity ekonomickej diplomacie, jej pozitívnu zmenu z deklaratórnej podoby do
funkčnej služby, kladne sa vyjadril aj k organizovaným podujatiam s podnikateľmi. Za výzvu
do budúcnosti považuje prípravu a sprevádzkovanie informačného portálu pre podnikateľov.
Podnikateľ je schopný kúpiť si potrebné informácie, ale pripravené materiály a stanoviská zo
ZÚ v zahraničí sú kvalitné a vítané. Podľa zástupcu RÚZ M. Benka však zaostávame v
rozvojovej pomoci, kde je nutné vylepšiť koordináciu s európskou vonkajšou pomocou a tiež
zefektívniť možnosti zapojenia platformy podnikateľov. Podľa M. Benku je potrebné
spracovávať najmä kvalitné analytické materiály, ktoré budú základom pre ďalšie smerovanie
investícií. Podľa predsedu Klubu 500 V. Sotáka za posledný rok zaznamenala ekonomická
diplomacia veľký posun vpred. Oslovení ekonomickí diplomati pristupujú k svojej práci
veľmi zodpovedne a aktívnejšie, čo pripisuje V. Soták systematickej práci ústredia MZVaEZ
SR.
Zástupca AZZZ V. Moric pozitívne hodnotí tlak MZVaEZ na zvyšovanie ekonomickej
výkonnosti diplomacie. Odkázal na tabuľkový prehľad teritoriálneho usporiadania ZÚ SR
podľa realizovaného exportu v roku 2013 a odporúča venovať zvýšenú pozornosť aj
teritóriám, ktoré sa ocitli na konci tabuľkového prehľadu ako je napr. Juhoafrická republika,
ktorá bola v minulosti významným odberateľom výrobkov obranného priemyslu SR.
MZVaEZ a MH SR by sa malo zamerať na analyzovanie príčin poklesu významu týchto trhov
a prijímanie opatrení na návrat na tieto trhy. Predseda SAV J. Pastorek navrhol doplniť
tabuľkový prehľad projektov ZÚ o ďalšiu položku – rating projektov, aby bola z prehľadu
zrejmá aj kvalita projektov a ich stav. V reakcii tajomníčka rady D. Repčeková uviedla, že
tento parameter bude dodatočne doplnený do budúceho hodnotenia v rámci pripravovaných
softvérových aplikácii MZVaEZ SR.
Účastník rokovania z radov registrovanej verejnosti p. Čajko požiadal členov rady
o spracovanie informácie o stave rokovaní transatlantickej dohody medzi EÚ a USA(TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership) na budúce rokovanie rady; návrh bol
akceptovaný.
Následne bol predložený materiál jednomyseľne členmi rady schválený.
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5.

Systém koordinovanej prípravy podnikateľských misií spojených so zahraničnými
cestami slovenských ústavných činiteľov a podnikateľských fór v SR, spojených
s návštevami zahraničných ústavných činiteľov v SR

Predseda rady uviedol materiál „Systém koordinovanej prípravy podnikateľských
misií spojených so zahraničnými cestami slovenských ústavných činiteľov a podnikateľských
fór v SR, spojených s návštevami zahraničných ústavných činiteľov v SR“, ktorý bol
opätovne predložený na rokovanie v zmysle záveru rady č. 03/01/2014 z 19. februára 2014.
Informoval, že predložený materiál bol dopracovaný a opätovne prerokovaný s vedením
SOPK za účasti zástupcov MH SR. Materiál zohľadňuje námety predstaviteľov
podnikateľských subjektov, zastúpených v Rade vlády SR na podporu exportu a investícií
a ministerstva hospodárstva k organizovaniu podnikateľských misií a podnikateľských fór,
ako aj aktuálne rozpočtové možnosti štátnej správy.
V diskusii vystúpil predseda Klubu 500 V. Soták s návrhom vypustiť výraz „malé
a stredné podniky“ z textu materiálu so zdôvodnením, že účasť v podnikateľskej misii sa
nevzťahuje len na malé a stredné podniky. Ďalej žiadal, aby koordinovanie podujatí nebolo
v gescii SARIO, ale SOPK, ktorá by mala byť koordinátorom všetkých misií. Tajomníčka
rady vysvetlila, že rozdelenie organizácie podujatí medzi SARIO a SOPK vyplýva
z charakteru podujatí a kompetenčnej príslušnosti MH SR a MZVaEZ SR. Zástupca AZZZ V.
Moric navrhol, aby bol výraz malé a stredné podniky nahradený výrazom „slovenské
podnikateľské subjekty“; návrh bol akceptovaný. Na záver navrhol štátny tajomník MF SR
P. Pellegrini, aby hodnotenie realizovaných podnikateľských misií a podnikateľských fór bolo
predkladané každoročne do 31. marca na rokovanie rady.
Predložený materiál bol členmi rady jednomyseľne schválený s doplnením záveru rady
o predkladaní hodnotenia realizovaných podnikateľských misií a podnikateľských fór
každoročne do 31. marca.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rôzne
Štátny tajomník MH SR T. Pavlis podal ústnu informáciu k materiálu „Zameranie
činnosti SARIO v roku 2014 s výhľadom aktivít do roku 2016“, ktorý bol schválený na
rokovaní rady SARIO dňa 20. januára 2014. Cieľom materiálu bolo predstaviť priority
a strategické ciele SARIO v roku 2014, ktoré nadväzujú na aktuálne zámery vlády SR
a vychádzajú zo základných dokumentov - programového vyhlásenia vlády SR, stratégie
výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3), stratégie vonkajších
ekonomických vzťahov a uznesenia vlády SR č. 227/2013 k návrhu opatrení v hospodárskej
politike na podporu hospodárskeho rastu. Štátny tajomník MH SR ďalej informoval
o prioritných akciách SARIO na rok 2014, ktoré boli zaradené do 7 kategórií – zahraničné
pracovné cesty určené na hľadanie nových príležitostí, prioritné projekty vyžadujúce úzku
spoluprácu s inými rezortmi, kľúčové kooperačné podujatia s vysokým potenciálom pre
slovenské podnikateľské subjekty, komisie pre hospodársku spoluprácu, neplánované cesty
vyplývajúce z „ad hoc“ požiadaviek, informačné a vzdelávacie podujatia a diskusné fórum
„TeamSlovakia“ (podľa vzoru „TeamFinland“).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Predseda rady ukončil 2. zasadnutie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií
v roku 2014.

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

Tomáš Malatinský
minister hospodárstva SR
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