
1 
 

Návrh 

na zriadenie pracovných skupín Rady vlády Slovenskej republiky 

pre konkurencieschopnosť a produktivitu 

 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu (ďalej len 

„rada“) zriaďuje pracovné skupiny v zmysle článku 7 štatútu rady, ktorý bol schválený 

uznesením vlády SR č. 783/2021. Návrh obsahuje zámer na zriadenie štyroch pracovných 

skupín pre rôzne oblasti relevantné z pohľadu produktivity a konkurencieschopnosti: Pracovnej 

skupiny pre podnikateľské prostredie, export a investície v koordinačnej pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva SR, Pracovnej skupiny pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú 

prezentáciu Slovenska v zahraničí v koordinačnej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a 

európskych záležitostí SR, Pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu Slovenskej republiky 

ako spoločnej pracovnej skupiny s Radou vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný 

digitálny trh v koordinačnej pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR a Pracovnej skupiny pre vzdelávanie v koordinačnej pôsobnosti 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

Pre zvýšenie efektívnosti fungovania štátnej správy a sústavy poradných orgánov vlády 

má rada záujem o zriadenie spoločných pracovných skupín s inými radami vlády. Vzhľadom 

na význam problematiky digitalizácie pre produktivitu a konkurencieschopnosť ekonomiky má 

rada záujem o zriadenie spoločnej pracovnej skupiny s Radou vlády pre digitalizáciu verejnej 

správy a jednotný digitálny trh, ktorej návrh na zriadenie ako pracovnej skupiny Rady vlády 

pre konkurencieschopnosť a produktivitu je súčasťou tohto materiálu. Pracovná skupina je už 

v súčasnosti zriadená v koordinačnej pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR a vykonáva úlohy pracovnej skupiny pre ministerstvo, ako aj Radu vlády 

pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh. Uznesením rady dôjde k etablovanie 

tejto pracovnej skupiny ako spoločnej pracovnej skupiny s tým, že následne dôjde k úprave 

zloženia jej členov tak, aby mohla plniť svoje funkcie pre obe rady vlády. 

Rada má záujem zriadiť obdobné spoločné pracovné skupiny s Radou vlády SR pre vedu 

techniku a inovácie s pôsobnosťou v otázkach výskumu a inovácii a s Radou vlády SR 

pre Európsku zelenú dohodu v otázkach týkajúcich sa zelenej ekonomiky, resp. priemyslu. Ich 

zriadenie je ponechané na diskusiu na ustanovujúcom zasadnutí rady a následnú koordináciu 

s predsedami a členmi uvedených poradných orgánov. V prípade dosiahnutia zhody bude ich 

zriadenie ako spoločných pracovných skupín Rady vlády pre konkurencieschopnosť 

a produktivitu predložené na schválenie členom rady na ďalšom rokovaní, resp. formou 

hlasovania per rollam. 

V zmysle štatútu rady majú byť podpredsedami pracovných skupín zástupcovia 

podnikateľských organizácii, ktoré sú členmi rady. Nominácie podpredsedov a členov 

pracovných skupín budú riešené v koordinácii s menovanými predsedami pracovných skupín 

a sekretariátom rady. Predsedovia zriadených pracovných skupín konštituujú pracovné skupiny 

bez zbytočného odkladu s cieľom čo najskoršieho začatia ich činnosti. Návrhy a schválenie 

štatútov, resp. rokovacích poriadkov pracovných skupín ponecháva rada na predsedov a členov 

pracovných skupín. 
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Názov pracovnej 

skupiny 

Oblasť pôsobenia pracovnej skupiny Predseda pracovnej 

skupiny 

Pracovná skupina 

pre podnikateľské 

prostredie, export a 

investície 

Regulačné zaťaženie. 

Finančné zaťaženie: dane, odvody, 

poplatky. 

Hodnotenie podnikateľského prostredia  

z pohľadu zamestnávateľov. 

Postavenie SR v rebríčkoch 

konkurencieschopnosti a podnikateľského 

prostredia. 

Podpora export a importu. 

Internacionalizácia podnikov. 

Podpora investícií. 

Podpora zapájania slovenských podnikov 

do subdodávateľských reťazcov. 

PhDr. Ján Oravec, 

CSc., štátny 

tajomník 

Ministerstva 

hospodárstva 

Slovenskej republiky 

Pracovná skupina 

pre ekonomickú 

diplomaciu a 

jednotnú prezentáciu 

Slovenska 

v zahraničí 

Rozvoj vonkajších ekonomických 

vzťahov. 

Nastavenie a hodnotenie ekonomickej 

diplomacie (teritoriálne a sektorové 

priority, akčné plány). 

Prezentácia inovačného potenciálu 

Slovenska. 

Podpora cestovného ruchu  a prezentácie 

SR v zahraničí. 

Prehľad medzivládnych komisií, 

podnikateľských misií, veľtrhov a výstav,  

a oficiálnych zahraničných pracovných 

ciest ústavných činiteľov a členov vlády 

s podnikateľskou misiou. 

Ing. Ingrid Brocková 

PhD., M.I.P.P., 

štátna tajomníčka 

Ministerstva 

zahraničných vecí a 

európskych 

záležitostí 

Slovenskej republiky 

Pracovná skupina 

pre digitálnu 

transformáciu 

Slovenskej republiky 

Digitalizácia ekonomiky. 

Plnenie Akčného plánu digitálnej 

transformácie Slovenska na roky 2019-

2022 a príprava Akčného plánu digitálnej 

transformácie Slovenska na roky 2023-

2026. 

PS slúži ako transformačný výbor domény 

4 (Digitálna transformácia Slovenska) v 

zmysle implementačného plánu Stratégie 

výskumu a inovácií pre inteligentnú 

špecializáciu Slovenskej republiky, 

ktorého úlohou je najmenej raz ročne 

aktualizovať transformačnú mapu domény. 

Koordinácia implementácie investícií z 

Plánu obnovy a odolnosti, ako aj 

Operačného programu Slovensko, 

zameraných na digitalizáciu.  

Plnenie akčného plánu zlepšenia 

postavenia SR v indexe DESI. 

Ing. Ján Hargaš, 

štátny tajomník 

Ministerstva 

investícií, 

regionálneho rozvoja 

a informatizácie 

Slovenskej republiky 
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Pracovná skupina 

pre vzdelávanie 

Znalosti a zručnosti potrebné pre trh práce. 

Duálne vzdelávanie. 

Regionálne školstvo. 

Vysoké školstvo. 

Celoživotné vzdelávanie. 

Mgr. Svetlana 

Síthová, štátna 

tajomníčka 

Ministerstva 

školstva, vedy, 

výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

 


