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Zápis z rokovania 

Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť 

a produktivitu 

 

17. marca 2022 o 10:00 hod. 

Ministerstvo hospodárstva SR 

(kongresová sála Dunaj, budova SPP, prízemie) 
 

 

Rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu (ďalej 

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

ako predseda rady. 

 

Na rokovaní bolo pri otvorení prítomných 20 členov rady, resp. ich zástupcov s písomným 

poverením, z celkového počtu 23 členov, takže Rada bola uznášaniaschopná. Neskôr sa počet 

prítomných členov zvýšil na 21. V priebehu rokovania niektorí členovia opustili rokovanie, 

rada však zostala po celý čas uznášaniaschopná v zmysle čl. 6 ods. 3 štatútu, ktorý stanovuje, 

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

 

 

Bod 1 

Ustanovujúce zasadnutie rady otvoril podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík 

(RS) úvodným príhovorom. RS privítal členov na zasadnutí a osobitne ako čestného hosťa 

predsedu vlády Eduarda Hegera. Zdôraznil, že radu považuje za kľúčový ekonomický orgán, 

ktorým sa nahrádzajú iné 4 súčasné rady (RVPEI, NRP, Rada SARIO a Ekonomický krízový 

štáb). 

 

 

Bod 2 

RS požiadal podpredsedu rady J. Oravca (JO) o vedenie rokovania. JO uviedol program 

rokovania a požiadal členov rady o prípadné návrhy na doplnenie programu: 

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia predsedom rady 

2. Návrh a schválenie programu zasadnutia  

3. Návrh a schválenie rokovacieho poriadku Rady vlády SR pre 

konkurencieschopnosť a produktivitu 

4. Vystúpenie predsedu vlády SR 

5. Návrh na zriadenie pracovných skupín Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a 

produktivitu 

6. Diskusia k prioritám činnosti Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a 

produktivitu na rok 2022 

7. Koncepcia vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie 

Slovenskej republiky na obdobie 2022 – 2030 

8. Plán zahraničných aktivít vonkajších ekonomických vzťahov na 1. polrok 2022 

9. Akčný plán vodíkovej stratégie  

10. Rôzne 

 

JO uviedol, že RSE navrhla v komunikácii so sekretariátom rady zaradiť do bodu rôzne 

„Memorandum Pro Export“.  



  

RS uviedol, že zámer rady je materiály schvaľovať a požiadal členov, aby materiály predkladali 

tak, aby sa s nimi mohli členovia oboznámiť vopred a odporučil materiál predložiť na ďalšie 

rokovanie rady.  

Člen rady za RSE L. Parízek (LP) uviedol, že za aktuálnejšiu považuje diskusiu k dotazníku 

o dopadoch sankcií voči RF.  

 

Rada jednomyseľne schválila predložený program. 

 

 

Bod 3 

JO uviedol materiál Návrh rokovacieho poriadku rady. Upozornil, že členovia (MIRRI SR 

a APZD) zaslali dve pripomienky, ktoré boli zapracované do návrhu materiálu. JO požiadal 

členov o schválenie materiálu. 

 

Rada jednomyseľne schválila predložený materiál a návrh záverov. 

 

JO poďakoval členom a v krátkosti uviedol základné princípy fungovania rady. Upozornil 

členov rady na zámer zriadiť pracovné skupiny, ktoré majú byť základom fungovania rady. 

Všetky materiály predkladané na radu majú byť prerokované v pracovných skupinách.  

 

 

Bod 4 

JO požiadal o vystúpenie predsedu vlády E. Hegera (EH).  

Predseda vlády poďakoval zástupcom MH SR za zriadenie rady a vyjadril jej plnú podporu. EH 

vyzdvihol zameranie rady zohľadnené v jej názve – konkurencieschopnosť a produktivitu 

považuje za motor ekonomického rozvoja SR. EH vyzdvihol štruktúru členov rady, ktorá 

vzhľadom na početnosť zastúpenia podnikateľov a samospráv predpokladá, že štát sa bude 

musieť dohodnúť na výstupoch rady. EH zdôraznil, že 24.2. sme sa zobudili do nového sveta, 

ktorý prináša nové výzvy popri potrebe podpory inovatívnosti a zohľadnenia 

environmentálnych výziev. Od rady a jej členov očakáva EH iniciatívnosť, spoluprácu 

a výsledky. Konečným cieľom má byť rast SR.  

 

JO poďakoval EH za vystúpenie. Rokovanie bolo prerušené kvôli krátkemu brífingu predsedu 

vlády s novinármi.  

 

 

Bod 5 

Po krátkej prestávke JO otvoril pokračovanie rokovania rady pripomienkou, že rada má mať 

dvoch podpredsedov. Druhým podpredsedom má byť zvolený zástupca podnikateľských 

a zamestnávateľských organizácii. JO pripomenul ich predstaviteľom prítomným na rokovaní 

rady túto možnosť a vyzval ich na zvolenie svojho zástupcu do predsedníctva rady do ďalšieho 

rokovania rady v júni. 

 

JO uviedol materiál Návrh na zriadenie pracovných skupín (PS). Zároveň upozornil na 

požiadavku MIRRI SR nezriaďovať PS pre digitálnu transformáciu ako spoločnú PS, čím došlo 

k úprave záverov k tomuto bodu: rada na ustanovujúcom rokovaní schváli zriadenie PS (viď 

závery rady v prílohe tohto záznamu), o zvyšných  PS (vrátane troch zamýšľaných PS pre 

digitálnu transformáciu, pre zelenú ekonomiku a pre inovácie) sa bude rokovať s relevantnými 

aktérmi do ďalšieho zasadnutia rady v júni. JO Oravec vysvetlil myšlienku spoločných PS 

s inými radami vlády.  



  

Zástupca MIRRI SR ŠT Velič upresnil, že zámer MIRRI je mať PS pre digitálnu transformáciu 

len pod vlastnou radou vlády, avšak MIRRI ponúka súčinnosť a úpravu zloženia PS tak, aby 

táto PS splnila aj požiadavky členov rady.  

Člen rady za APZD A. Beljajev (AB) uviedol, že APZD trvá na svojom zástupcovi v PS pre 

digitálnu transformáciu. AB tiež zdôraznil, že je potrebné zriadiť PS pre zelenú ekonomiku, 

ktorá by pokrývala témy energetiky a klímy, znižovania emisií, ekologickej transformácie 

a pod. 

Člen rady za Digitálnu koalíciu M. Lelovský (ML) podporil zriadenie spoločných PS. 

Člen rady za AZZZ T. Malatinský (TM) položil otázku, ako sa budú PS zriaďovať. AZZZ chce 

mať zástupcu v PS pre digitálnu transformáciu. AZZZ tiež trvá na zriadení PS pre tému 

energetiky.  

RS podporil myšlienku PS so zameraním na energetiku. Podporil myšlienku schváliť 3 PS, na 

ktorých je zhoda a rokovať o ďalších 3 PS do júnového zasadnutia. 

JO uviedol upravené závery k tomuto bodu rokovania. Rada zriadi: 

1. PS pre podnikateľské prostredie, export a investície v koordinačnej pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva SR,  

2. PS pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí v 

koordinačnej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,  

3. PS pre vzdelávanie v koordinačnej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR. 

 

Rada jednomyseľne schválila predložený materiál s pripomienkami a upravený návrh 

záverov. 

 

O slovo požiadal člen rady za MŽP minister J. Budaj (JB) a zdôraznil význam ekológie 

a potrebu ochrany životného prostredia a environmentálnych limitov, ktoré však prinášajú aj 

podnikateľské príležitosti. Ako príležitosť JB uviedol využívanie geotermálnej energie.  

V reakcii RS uviedol, že ochrana životného prostredia je jedno z obmedzení, nesmie však 

dochádzať k šokom, na ktoré podnikatelia nevedia operatívne reagovať. RS pripomenul, že 

v oblasti využívania geotermálnej energie sú už konkrétne projekty rozbehnuté. 

Zástupca ZSK-SK8 O. Lunter (OL) uviedol, že ZSK-SK8 má záujem mať členov v PS. 

JO tému zriadenia PS uzavrel s tým, že proces ich zriadenia bude komunikovaný v úzkej 

spolupráci so sekretariátom rady.  

 

 

Bod 6 

JO uviedol materiál Návrh plánu činnosti rady na rok 2022. Plán činnosti rady spočíva 

v rozvrhnutí tém, pre ktoré bola rada zriadená, na tri zasadnutia ročne. Okrem tohto 

ustanovujúceho rokovania sa podľa návrhu budú konať zasadnutia ešte 30. júna 2022 a 27. 

októbra 2022. V nadväznosti na očakávané založenie 6 PS by vždy dve PS mali pripraviť základ 

pre rokovanie rady. Júnové zasadnutie by sa malo venovať inováciám a podľa vzniku príslušnej 

PS aj digitalizácii. Októbrové zasadnutie by malo byť venované téme vzdelávania a podľa 

vzniku príslušnej PS aj zelenej ekonomike. Navrhované témy v pláne sú indikatívne.  

RS požiadal o presunutie materiálu Akčný plán vodíkovej stratégie na júnové rokovanie rady. 

AB otvoril otázku zaradenia témy zamestnávania v kontexte prílevu pracovnej sily z radov 

utečencov z Ukrajiny.  

JO v reakcii označil návrh na zriadenie PS pre problematiku trhu práce a zamestnanosti za 

otvorenú otázku a navrhol prediskutovanie zriadenia takejto PS s MPSVaR SR a APZD.  

JO požiadal o schválenie predloženého materiálu. 

 

Rada jednomyseľne schválila predložený materiál a návrh záverov. 

 



  

JO v krátkosti predstavil doplnkové diskusné podklady, ktoré boli  distribuované členom rady 

pred rokovaním s cieľom stanoviť rámec činnosti rady. JO uviedol, že produktivita v zásade 

rastie s veľkosťou firmy. V tejto súvislosti zdôraznil, že rada sa má zaoberať dvoma výzvami: 

1. ako pomôcť zvýšiť produktivitu veľkým firmám, ktoré sú už dnes ťahúňmi ekonomiky a 2. 

ako vytvoriť podmienky pre zlepšovanie produktivity v malých firmách. JO upozornil členov 

rady na skutočnosť, že podľa IFP 20 % zamestnancov v slovenskej ekonomike vytvára 80 % 

produktivity. JO tiež predstavil členom rady materiál Návrh cestovnej mapy na dosiahnutie 

zlepšenia postavenia SR v rebríčkoch porovnávajúcich kvalitu podnikateľského prostredia, 

ktorý zobrala vláda SR na vedomie 19. januára 2022. JO na záver tohto bodu uviedol návrh 

štruktúry Výročnej správy o produktivite a konkurencieschopnosti za rok 2021. 

 

 

Bod 7 

RS uviedol spoločný materiál MH SR a MZVaEZ SR Koncepcia vonkajších ekonomických 

vzťahov SR na obdobie 2022 – 2030. RS uviedol deľbu práce medzi predkladateľov materiálu 

a ostatných aktérov. RS vyzdvihol potrebu koordinácie. RS informoval, že sa podarilo 

predkladateľom odstrániť zásadné rozpory a teda materiál bude predložený na rokovanie vlády 

bez rozporov. RS zdôraznil záujem väčšieho vyťažovania ekonomických diplomatov. RS 

požiadal členov rady o prípadné návrhy na úpravy materiálu.  

OL požiadal o doplnenie povinnosti aktérov spolupracovať so samosprávami.  

Zástupkyňa MZVaEZ SR ŠT I. Brocková (IB) zdôraznila silné spoluvlastníctvo materiálu 

a predmetnej agendy. IB uviedla, že materiál treba vnímať ako rámec, nasledovať budú 

konkrétne kroky – akčné plány, ktoré definujú aktérov, úlohy a ich časový rámec. MZVaEZ 

vníma radu ako nástroj na dopracovanie konkrétnych krokov. IB zdôraznila, že dôraz má byť 

kladený na MSP a nové témy ako inovácie a zelená ekonomika. MZVaEZ sa zamýšľa nad tým 

ako posilniť ekonomickú diplomaciu. IB pomenovala výzvy pre vonkajšie ekonomické vzťahy: 

1. ekonomická diplomacia začína doma – dôležitá je ponuka hospodárstva, 2. materiál má 

prispieť ku koordinácii aktérov, 3. bude potrebná aktívnejšia komunikácia aktérov, 4. limitom 

sú obmedzené finančné a personálne zdroje. 

 

Rada jednomyseľne vzala na vedomie predložený materiál a odporúča vláde materiál 

schváliť. 

 

 

Bod 8 

RS uviedol materiál v nadväznosti na predchádzajúci bod rokovania.  

JO zdôraznil potrebu vyššej koordinácie a informovania o cestách predstaviteľov štátu 

a ďalších aktivitách vonkajších ekonomických vzťahov. JO pripomenul, že vláda schvaľuje 

každý mesiac plán ZPC členov vlády, ale nie každý rezort prispieva načas. MH predkladá 

materiál s informáciou o aktivitách rezortu a SARIO. Ambíciou je, aby do materiálu pribudla 

informácia o plánovaných cestách najvyšších ústavných činiteľov a členov vlády. Na radu sa 

predpokladá predkladanie materiálu v polročných intervaloch, avšak reálne živé riešenie je 

informovanie prostredníctvom webu.  

RS pripomenul, že z hľadiska účasti podnikateľov sa príliš často opakujú tie isté spoločnosti.  

LP privítal lepšiu koordináciu a komunikáciu. Uviedol, že RSE na svojom webe už informácie 

zbierajú (od SARIO, MH). LP však naznačil problém pri zmenách, ak nie sú informácie 

aktualizované na pôvodnom zdroji.  

RS informáciu uvítal a prisľúbil prispievanie zo strany MH.  

TM prezentoval súhlasný postoj AZZZ s myšlienkou dať všetky informácie na jedno miesto. 

Upozornil však, že je potrebné materiál aktualizovať s ohľadom na vývoj situácie, keďže 

obsahuje cesty do RF. V tomto kontexte položil otázku, či MH počíta s cestami do RF. 

RS v reakcii potvrdil, že MH nepočíta s cestami do RF v aktuálnej situácii. 



  

IB v mene MZVaEZ uvítala tento zámer. 

JO pripomenul, že materiál sa len berie na vedomie pre ilustráciu zámerov MH SR v tejto 

oblasti. Uviedol, že tiež bude doplnená spoločná hospodárska komisia s Iránom plánovaná na 

24. mája 2022.  

 

Rada jednomyseľne vzala na vedomie predložený materiál. 

 

 

Bod 9 

RS požiadal o presunutie materiálu na júnové rokovanie rady. 

 

 

Bod 10 

LP v mene RSE v krátkosti predstavil Memorandum Pro Export a dotazník, ktorý RSE 

distribuovala medzi firmami s cieľom zistiť, kto podniká v RF a na UA. RSE získala spätnú 

väzbu od ca. 50 spoločností. Vyčíslenie objemu bilaterálnej spolupráce bude doplnené. LP 

navrhol vytvorenie PS k analýze dopadov sankcii.  

RS poďakoval RSE za vstup a navrhol postúpiť predložené informácie sekcii 

zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí MH SR.  

 

JO poďakoval členom rady za účasť a uzavrel rokovanie rady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 
 

 

 

 

ZÁVERY  

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PRODUKTIVITU 

 

 

č. 01 / 01 / 2022 

zo 17. marca 2022 

 

k návrhu Rokovacieho poriadku Rady vlády Slovenskej republiky 

pre konkurencieschopnosť a produktivitu 

 
  

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister hospodárstva  

 

 

Rada vlády  

 
A. schvaľuje 

 
A.1. Rokovací poriadok Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť  

a produktivitu, 

 

B. ukladá 

 
podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva 

 

B.1. Zverejniť Rokovací poriadok Rady vlády Slovenskej republiky 

pre konkurencieschopnosť a produktivitu na webovom sídle Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky 

 

do 15. apríla 2022. 

 

 

 

Vykoná: podpredseda vlády a minister hospodárstva 

  



  

 

 

 
 

 

 

ZÁVERY  

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PRODUKTIVITU 

 

 

č. 01 / 02 / 2022 

zo 17. marca 2022 

 

k návrhu  

na zriadenie pracovných skupín Rady vlády Slovenskej republiky 

pre konkurencieschopnosť a produktivitu 

 

 
  

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister hospodárstva  

 

Rada vlády  

 

A. zriaďuje 

 A.1. Pracovnú skupinu pre podnikateľské prostredie, export a investície,  

 A.2. Pracovnú skupinu pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu 

Slovenska v zahraničí, 

 A.3. Pracovnú skupinu pre vzdelávanie, 

B. schvaľuje  

 B.1. PhDr. Jána Oravca, CSc., štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky, ako predsedu Pracovnej skupiny pre podnikateľské 

prostredie, export a investície, 

 B.2. Ing. Ingrid Brockovú PhD., M.I.P.P., štátnu tajomníčku Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ako 

predsedníčku Pracovnej skupiny pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú 

prezentáciu Slovenska v zahraničí, 



  

 B.3. Mgr. Svetlanu Síthovú, štátnu tajomníčku Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky, ako predsedníčku Pracovnej skupiny 

pre vzdelávanie, 

 

C. poveruje  

 C.1. podpredsedu vlády a ministra hospodárstva odovzdať schváleným predsedom 

pracovných skupín menovacie dekréty 

 

  do 15. apríla 2022. 

 

 

 

     Vykoná: podpredseda vlády a minister hospodárstva 
 

 

 

  



  

 

 

 
 

 

 

 

ZÁVERY  

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PRODUKTIVITU 

 

 

č. 01 / 03 / 2022 

zo 17. marca 2022 

 

k návrhu Plánu činnosti Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť 

a produktivitu na rok 2022 

 
  

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister hospodárstva  

 

 

Rada vlády  

 
A.      schvaľuje 

 
A.1. Plán činnosti Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu na rok 

2022, 

 

B. ukladá 

 
podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva 

 

B.1. Zverejniť Plán činnosti Rady vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu 

na rok 2022 na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

 

do 15. apríla 2022. 

 

 

 

vykoná: podpredseda vlády a minister hospodárstva 

  



  

 

 

 
 

 

 

 

ZÁVERY  

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PRODUKTIVITU 

 

 

č. 01 / 04 / 2022 

zo 17. marca 2022 

 

k návrhu Koncepcie vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej 

diplomacie Slovenskej republiky na obdobie 2022 – 2030 
  

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister hospodárstva  

 

 

Rada vlády  

 

A. berie na vedomie 

 

 

 

 

B.    

A.1. Koncepciu vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie 

Slovenskej republiky na obdobie 2022 – 2030, 

 

 

odporúča 
 

B.1. vláde Slovenskej republiky schváliť predloženú Koncepciu vonkajších 

ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky 

na obdobie 2022 – 2030. 

 

 

  

  

 

 

   



  

 

 

 

 
 

 

 

 

ZÁVERY 

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PRODUKTIVITU 

 

 

č. 01 / 05 / 2022 

zo 17. marca 2022 

 

 

k Plánu zahraničných aktivít vonkajších ekonomických vzťahov 

na 1. polrok 2022 
  

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister hospodárstva  

 

 

Rada vlády  

 

A. berie na vedomie 

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

  

  

   

  

   

 

  



  

Prezenčná listina 
Zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu 

dňa 17. marca 2022 o 10:00 na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky 

Člen rady / Poverený/-á zastupovaním Organizácia Účasť 

Richard Sulík 
 

Ministerstvo hospodárstva SR prítomný 

Ján Oravec 
 

Ministerstvo hospodárstva SR prítomný 

Michaela Kršková  
 

Úrad vlády SR prítomná 

Ľuboš Jančík 
 

Ministerstvo financií SR prítomný 

Ivan Korčok / Ingrid Brocková 
 

Ministerstvo zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR 

prítomná 

Milan Krajniak  
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR 

prítomný 

Andrej Doležal  
 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR prítomný 

Veronika Remišová / Dušan Velič 
 

Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR 

prítomný 

Ján Budaj 
 

Ministerstvo životného prostredia SR prítomný 

Branislav Gröhling / Svetlana Síthová 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR 

prítomný / 
prítomná 

Miroslav Kiraľvarga / Róbert Spišiak 
 

Republiková únia zamestnávateľov prítomný 

Tomáš Malatinský  
 

Asociácia zamestnávateľských zväzov a 
združení 

prítomný 

Ján Solík 
 

Združenie podnikateľov Slovenska prítomný 

Alexej Beljajev 
 

Asociácia priemyselných zväzov a 
dopravy 

prítomný 

Vladimír Soták / Tibor Gregor 
 

Klub500 neprítomný 

Július Kostolný 
 

Slovenská obchodná a priemyselná 
komora 

prítomný 

Stanislav Čižmárik 
 

Slovenský živnostenský zväz prítomný 

Mário Lelovský 
 

Digitálna koalícia – Národná koalícia 
pre digitálne zručnosti a povolania SR 

prítomný 

Lukáš Parízek  
 

Rada slovenských exportérov prítomný 

Rastislav Kulich 
 

Slovenská aliancia pre inovatívnu 
ekonomiku 

prítomný 

Ondrej Lunter  
 

Združenie samosprávnych krajov - SK8 prítomný 

Branislav Tréger 
 

Združenie miest a obcí Slovenska prítomný 

Richard Rybníček  
 

Únia miest Slovenska neprítomný 

 


