Príloha č. 5

Inštitucionálna spolupráca v oblasti ekonomickej diplomacie
Kľúčovým krokom v posilňovaní koordinovaného prístupu k podpore medzinárodnej
ekonomickej spolupráce bolo zriadenie Rady vlády SR pre podporu exportu a investícií v
decembri 2012 (RVPEI) ako poradného a koordinačného orgánu vlády SR, ktorý zabezpečuje
dialóg medzi štátnou správou, podnikateľmi a akademickou sférou v oblasti podpory exportu
a investícií (9 ministrov, 4 zástupcovia podnikateľského sektora: SOPK, AZZZ, RÚZ, Klub
500, 2 zástupcovia akademického sektora: SAV, EU Bratislava + Eximbanka + SARIO
a SACR). Ďalším významným krokom bolo zriadenie Rady pre strategické riadenie,
koordináciu a kontrolu činnosti SARIO v júli 2013 za účelom koordinovania zámerov štátu a
podnikateľskej sféry v SARIO (zastúpenie ÚV SR, MF SR, MH SR, MZVaEZ SR, SOPK,
RÚZ).
V roku 2014 sa uskutočnilo celkom 5 zasadnutí Rady vlády SR pre podporu
exportu a investícií, na ktorých boli prijaté viaceré dokumenty a systémové opatrenia na
zlepšenie koordinovaného prístupu podpory medzinárodnej ekonomickej spolupráce. V rámci
nich významná bola napr. stratégia vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 2020 z dielne MH SR, schválený systém koordinovania návštev ústavných činiteľov SR,
sprevádzaných podnikateľskou misiou do teritórií s perspektívou rastu slovenského exportu a
potenciálom investičnej realizácie, bolo zefektívnené organizovanie medzivládnych komisií
pre hospodársku spoluprácu a oficiálnych účasti slovenských firiem na výstavách a veľtrhoch
v zahraničí. Ďalej bol prijatý dokument MZVaEZ SR: „Zameranie ekonomickej diplomacie
v oblasti bilaterálnych vzťahov do r.2016“, riešená podpora veľkých exportných projektov
z dielne SARIO a sústredené informácie o realizácii významných obchodných, ekonomických
a prezentačných podujatí SR v zahraničí pomocou externého portálu MZVaEZ SR „Public“
slúžiaceho na koordináciu ich prípravy s cieľom ich konečného poskytovania podnikateľskej
sfére.
Zasadnutia Rady pre strategické riadenie, koordináciu a kontrolu činnosti SARIO
sa v priebehu roku 2014 konali najskôr na mesačnej, neskôr na štvrťročnej báze. Činnosť rady
sa koncentrovala na koncepčné otázky vo vzťahu k prílevu zahraničných investícií, vývozu
kapitálu a podpore exportu. Prostredníctvom rady sa zabezpečilo dlhodobejšie plánovanie
aktivít, aktivizovala sa starostlivosť o etablovaných investorov, rokovalo sa o nových
zahraničných investíciách a podmienkach ich získania a vykonala sa aj analýza dôvodov
neúspešnosti SR pri získaní vybraných investorov. V priebehu roku 2014 vznikla aktívna
vzájomná komunikácia medzi SARIO a MZVaEZ SR, zlepšila sa spolupráca pri organizovaní
podnikateľských fór a podnikateľských misií a bolo dohodnuté vzájomné stážovanie
zamestnancov MZVaEZ SR (v predvýjazdovej príprave) na SARIO a zamestnancov SARIO
na MZVaEZ SR (počas prípravy misií a iných podujatí).
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR)
MZVaEZ SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky
a vzťahov Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným inštitúciám.
Ekonomická diplomacia patrí do pôsobnosti rezortu od roku 2011 na základe prevzatia
kompetencií v oblasti riadenia ekonomickej diplomacie z Ministerstva hospodárstva SR. Od
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októbra 2012 rezort prevzal aj koordinačnú kompetenciu obchodných a ekonomických aktivít
a jednotnej prezentácie SR v zahraničí.
Okrem siete ZÚ SR v zahraničí sa do podpory exportu, investícií a vedeckovýskumnej spolupráce v roku 2014 zapájalo aj samotné ústredie. V roku 2014 zorganizovalo
MZVaEZ SR (sekcia hospodárskej spolupráce) s rôznymi partnermi celkom 30 podujatí, napr.
investičné dialógy s francúzskymi a nemeckými investormi v SR s účasťou predsedu vlády
SR, teritoriálne orientované semináre a podnikateľské fóra, worshopy zamerané na
medzinárodné verejné obstarávanie a na využívanie nástrojov vonkajšej pomoci EÚ,
energetické fórum na ochranu kritickej infraštruktúry výroby a rozvodov elektrickej energie,
inovačné fóra so Švajčiarskom a škandinávskymi krajinami a pod.
S cieľom riešenia dopadov na slovenské firmy spôsobených zavedením sankcií EÚ
voči RF a ruských protiopatrení a zabezpečenia rýchlej a kompetentnej reakcie zo strany štátu
na vývoj situácie MZVaEZ SR v roku 2014 iniciovalo zriadenie medzirezortnej koordinačnej
skupiny pre monitorovanie dopadov sankcií a včasné varovanie pred možnými negatívnymi
vplyvmi na vybrané odvetvia alebo podniky SR.
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) je ústredným orgánom štátnej
správy pre zahraničný obchod a tvorbu zahraničnej obchodnej politiky, koordináciu politiky
vnútorného trhu EÚ, energetickú politiku a stratégiu tvorby a realizácie inovácií. MZVaEZ
SR spolupracuje s MH SR a ďalšími štátnymi inštitúciami, hospodárskymi zväzmi
a komorami na tvorbe analytických materiálov v oblasti zahraničného obchodu, politík na
podporu exportu, priamych zahraničných investícií a inovácií. Garantuje aktívne zapojenie
SARIO do proexportných a proinvestičných aktivít voči domácemu prostrediu a voči ZÚ.
Okrem uvedených kompetencií je jednou z hlavných úloh MH SR skvalitňovanie podmienok
podnikateľského prostredia v SR. MZVaEZ SR v spolupráci s MH SR v tejto oblasti vytvára
predpoklady pre zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských výrobcov na zahraničných
trhoch.
Predstavitelia MH SR a MZVaEZ SR v roku 2014 pokračovali v intenzívnej
komunikácii s vedomím, že zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení otázok podpory vývozu
a plnenia úloh ekonomickej diplomacie. Obidve ministerstvá zdieľali ekonomické informácie
o teritóriách, spracúvané ZÚ SR. Oba rezorty taktiež spolupracovali pri príprave a realizácii
medzivládnych a zmiešaných komisií v oblasti hospodárskej spolupráce (1. zasadnutie
medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi SR a Bosnou a Hercegovinou, 6.
zasadnutie Zmiešanej komisie medzi SR a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu),
pri organizovaní podnikateľských misií do zahraničia a podnikateľských fór v SR (B2B
rokovania medzi podnikateľskými subjektmi z Bosny a Hercegoviny, zo Srbskej republiky),
ako aj pri zabezpečovaní pracovných návštev vedúcich predstaviteľov MH SR v zahraničí
(pracovná návšteva ministra hospodárstva SR v Ruskej federácii a v Kórejskej republike).
V decembri 2014 prešlo do kompetencie MH SR z pôsobnosti MZVaEZ SR vedenie
slovenskej časti slovensko-ruskej medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú
spoluprácu.
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V roku 2014 MH SR, SARIO, MZVaEZ SR spolu s ďalšími inštitúciami
spolupracovali pri vytváraní koncepcie jednotného portálu pre exportéra na ústrednom portáli
verejnej správy www.slovensko.sk.
Po schválení Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na roky 2014 - 2020
z dielne MH SR vládou SR 12. marca 2014 bola zriadená medzirezortná pracovná skupina pre
stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov, ktorá na svojich zasadnutiach v roku 2014
riešila realizáciu nástrojov a opatrení stratégie a v októbri 2014 predložila komplexnú
informáciu o priebežnej implementácii nástrojov a opatrení stratégie na rokovanie Rady vlády
SR na podporu exportu a investícií.
V nadväznosti na konferenciu „Budúcnosť exportu Slovenskej republiky“ s
podtitulkom „Štát a podnikatelia - spoločne za vyššiu exportnú výkonnosť“, uskutočnenú 11.
decembra 2014 v Bratislave, ktorú organizovalo MH SR a Eximbanka, sa MZVaEZ SR
aktívne podieľalo na rozpracovaní úloh, vyplývajúcich so záverov konferencie, ktoré boli
prijaté na zasadnutí RVPEI v januári 2015.
MH SR aktívne ovplyvňovalo tvorbu spoločnej pozície EÚ, ktorú následne Európska
komisia (EK) jednotne prezentuje tak na pôde WTO ako aj vo vzťahu k tretím krajinám, a to
najmä v oblasti prípravy pozícií pre rokovania WTO, s dôrazom na rokovania smerované
k efektívnemu ukončeniu kola DDA rokovaní (Doha Development Agenda) a pre rokovania
o dvojstranných a mnohostranných dohodách o voľnom obchode, kde prioritnými
rokovaniami v roku 2014 boli rokovania s Kanadou o CETA (Comprehensive Economic and
Trade Agreement) a s USA o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve – TTIP
(Transatlantic Trade and Investment Partnership). MH SR spolupracovalo s MZVaEZ SR pri
výmene informácií z jednotlivých kôl rokovaní k tejto pripravovanej dohode a informovaní
verejnosti o priebehu rokovaní a o dopadoch tejto dohody na ekonomiku SR. MH SR tiež
obhajovalo záujmy domácich výrobcov pri uplatňovaní nástrojov na ochranu obchodu antidumpingových a antisubvenčných opatrení.
MH SR spolupracovalo s MZVaEZ SR aj v oblasti energetiky, v rámci medzirezortnej
analyticko-koordinačnej komisie pre energetickú bezpečnosť. Výsledkom spolupráce oboch
ministerstiev bolo tiež podpísanie novej Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou
Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie do
Slovenskej republiky a tranzitu ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky dňa 5. decembra
2014 v Moskve, jej platnosť je od 1. januára 2015 do 31. decembra 2029. V oblasti rozvoja
cezhraničnej energetickej infraštruktúry to bola najmä spolupráca pre riešení reverzného toku
plynu na Ukrajinu cez prepravný systém SR. V oblasti energetickej politiky obidve
ministerstvá spolupracovali aj pri tvorbe stanovísk k Rámcu klimatickej a energetickej
politiky pre obdobie od roku 2020 do roku 2030, ktorý bol schválený Európskou radou
v októbri 2014 a ktorý má zásadný význam z pohľadu dopadov na energetickú politiku
a potenciálnych dopadov na konkurencieschopnosť priemyslu EÚ a ceny energie.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
SARIO je príspevkovou organizáciou MH SR financovanou zo štátneho rozpočtu a
výkonnou zložkou ministerstva pri realizácii jeho proexportnej a proinvestičnej politiky. Za
účelom koordinovania zámerov štátu a podnikateľskej sféry v SARIO bola v júli 2013
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zriadená Rada pre strategické riadenie, koordináciu a kontrolu činnosti SARIO, v ktorej je
zastúpené aj MZVaEZ SR. Prostredníctvom rady sa zlepšila vzájomná komunikácia medzi
SARIO a MZVaEZ SR a tiež spolupráca pri organizovaní podnikateľských fór
a podnikateľských misií.
Agentúra SARIO v roku 2014 výrazne posilnila informačné a vzdelávacie aktivity pre
podnikateľov organizovaním 11 proexportne rôzne tematicky a teritoriálne zameraných
seminárov v rámci Proexportnej akadémie SARIO. Najväčší záujem prejavili slovenské
podnikateľské subjekty o témy týkajúce sa podnikania v Rusku, Bielorusku, Kube a využitia
marketingových nástrojov. Prednášajúcimi a diskutujúcimi počas seminárov boli aj
zástupcovia MZVaEZ SR a ekonomickí diplomati zo ZÚ.
V priebehu roka 2014 zorganizovala agentúra SARIO dve veľké kooperačné a
subkontraktačné podujatia: Medzinárodný strojársky a kooperačný deň v Nitre v máji 2014 a
Exportné fórum 2014 (ďalej len EF 2014) v novembri v Bratislave, so zameraním na
automobilový priemysel, strojárstvo, energetiku, informačné a komunikačné technológie.
Partnerskými krajinami podujatia boli krajiny V4 a Rakúsko. Podujatia sa zúčastnilo 64
zahraničných spoločností z dvadsiatich krajín sveta a 85 slovenských spoločností. ZÚ SR,
najmä v krajinách V4 a v Rakúsku, ale aj ďalšie aktívne spolupracovali pri získavaní
zahraničných účastníkov EF 2014. Na podujatí tiež boli prezentované služby podnikateľského
centra MZVaEZ SR. Ekonomickí diplomati zo ZÚ SR v krajinách V4 a Rakúska počas
sprievodného podujatia poskytovali podnikateľom osobné odborné teritoriálne konzultácie.
Agentúra SARIO organizovala štyri podnikateľské misie v zahraničí (RF, Čína, Izrael,
Bielorusko), na ich príprave sa podieľali príslušné ZÚ SR.
V záujme lepšieho presadzovania slovenských firiem na zahraničných trhoch SARIO
iniciovalo založenie Združenia dodávateľov veľkých investičných celkov (ZDIC). Pod
záštitou ministra hospodárstva SR zorganizovala agentúra SARIO v roku 2014 tri semináre s
potenciálnymi slovenskými dodávateľmi investičných celkov, v oblasti energetiky, strojárstva
a stavebníctva, za účelom realizácie projektov vytvoreného ZDIC. Je nepochybné, že pri
predkladaní kompletnej ponuky má takéto združenie komparatívnu výhodu oproti jednotlivým
firmám, lebo vzájomným prerozdelením si môže znížiť náklady na realizáciu dodávky. Na
rokovaní Rady vlády SR na podporu exportu a investícií bol v tejto súvislosti schválený
materiál z dielne MH SR, obsahujúci pravidlá podpory veľkých exportných projektov.
SARIO v roku 2014 koordinovalo pracovnú skupinu pre projekt „Portál pre
exportéra“, ktorý sa v súčasnosti testuje ako subdoména ústredného portálu verejnej správy
www.slovensko.sk. Pri návrhu štruktúry portálu agentúra SARIO úzko spolupracovala
s podnikateľským centrom MZVaEZ SR.
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len MF SR) ako ústredný orgán
štátnej správy o.i. pre oblasť financií, daní, poplatkov a colníctva je gestorom uzatvárania
zmlúv s tretími krajinami o zamedzení dvojitého zdanenia a zmlúv o vzájomnej podpore a
ochrane investícií. Rovnako rieši problematiku dlhu tretích krajín voči SR a jeho deblokácie.
MF SR má svojich vlastných diplomatických zástupcov na SZ pri EÚ v Bruseli a na SM pri
OECD v Paríži. MZVaEZ SR spolupracuje s MF SR pri určovaní teritoriálnych priorít pre
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uzatváranie medzinárodných zmlúv o ochrane a podpore investícií a o zabránení dvojitého
zdanenia s cieľom vytvoriť bezpečný priestor pre finančné operácie slovenských
podnikateľov
v zahraničí
a účinnejšiu
podporu
zahranično-obchodných
aktivít
prostredníctvom EXIMBANKY SR.
S cieľom podpory širšieho zapojenia slovenských firiem do projektov, financovaných
Európskou bankou pre obnovu a rozvoj sa MZVaEZ SR v r. 2014 zverejnilo na svojej stránke
v rámci sekcie „Podnikajme v zahraničí“ informáciu o banke EBOR a o možnostiach
prednostného zapojenia slovenských firiem do projektov Fondu technickej spolupráce EBOR.
V roku 2014 neboli uzatvorené žiadne nové bilaterálne investičné dohody. Táto
skutočnosť nastala v dôsledku implementácie nového regulačného rámca v rámci EÚ a
nariadenia č. 1219/2012 Európskeho parlamentu a Rady (ďalej len „nariadenie EÚ“), ktorým
sa stanovujú prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a
tretími krajinami. Predmetné nariadenie nadobudlo platnosť v januári 2013 a určuje povinnosť
autorizácie pre rokovania o bilaterálnych investičných dohodách Európskou komisiou.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti MF SR v roku 2014 pripravilo modelovú
bilaterálnu investičnú dohodu, ktorá predstavuje východisko pre rokovania SR s tretími
krajinami. Modelová dohoda zohľadňuje aktuálny vývoj v oblasti medzinárodných
investičných arbitráží vedených na základe takýchto dohôd a reaguje na súčasnú kritiku
medzinárodnej investičnej arbitráže ako takej (s cieľom dosiahnuť vyrovnané znenie dohody
so zachovaním práva štátu na reguláciu a zároveň snahou chrániť oprávnených investorov ako
aj eliminovať riziko nárastu špekulatívnych arbitráži). Pred samotnou negociáciou modelovej
dohody s tretími štátmi bola táto modelová dohoda prediskutovaná s Európskou komisiou s
cieľom dosiahnuť jej súlad s pravidlami a podmienkami ustanovenými nariadením EÚ.
V roku 2014 sa uskutočnilo len jedno expertné rokovanie, konkrétne prvé kolo
expertných rokovaní o uzavretí Dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií medzi SR a
Iránom, ktorého podkladom bola slovenská modelová bilaterálna investičná dohoda.
Prioritami na rok 2015 v oblasti uzatvárania bilaterálnych investičných dohôd je
uskutočnenie a prípadné uzavretie expertných rokovaní ohľadom týchto dohôd s Iránom,
Spojenými arabskými emirátmi, Etiópiou, Azerbajdžanom a Kirgizskom. Okrem uvedených
krajín bola zaslaná slovenská modelová bilaterálna investičná dohoda ako podklad na
expertné rokovania Albánsku, Uzbekistanu a Izraelu. Komunikácia MF SR ohľadom
otvorenia expertných rokovaní k bilaterálnym investičným dohodám prebehla aj s
veľvyslanectvami SR v Nairobi (v súvislosti s Keňou, Ugandou a Tanzániou) a Bagdade (v
súvislosti s Irackou republikou).
Vzhľadom na súčasný intenzívny vývoj v oblasti medzinárodnej ochrany investícií vo
svete a snahou o zosúladenie existujúcich bilaterálnych investičných dohôd s právom
Európskej únie je dlhodobou prioritou MF SR taktiež revízia a renegociácia platných alebo
prípadne predrokovaných bilaterálnych investičných dohôd.
V roku 2014 prebehli expertné rokovania k zmluvám o zamedzení dvojitého zdanenia
s Indiou a Saudskou Arábiou. Finálne znenie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia bolo
parafované s Etiópiou, Arménskom a Iránom, taktiež bolo parafované znenie zmluvy o
výmene informácií týkajúcich sa daní s Andorrou. V roku 2014 vstúpila do platnosti zmluva o
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zamedzení dvojitého zdanenia s Kuvajtom a protokol k zmluve o zamedzení dvojitého
zdanenia s Poľskom.
Dňa 29. 10. 2014 v Berlíne podpredseda vlády a minister financií SR v mene MF SR
podpísal Deklaráciu o pristúpení k Multilaterálnej dohode príslušných orgánov o automatickej
výmene informácií o finančných účtoch. Po splnení podmienok stanovených v tejto dohode
bude príslušný orgán SR automaticky zasielať informácie o finančných účtoch o daňových
rezidentoch iných štátov a automaticky prijímať informácie o finančných účtoch o daňových
rezidentoch SR.
V oblasti daňovej problematiky MF SR považuje v roku 2015 za prioritu uzatvoriť
nové alebo renegociovať existujúce zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s
Azerbajdžanom, Nórskom, Luxemburskom, Novým Zélandom, Cyprom, Albánskom,
Srbskom, Čiernou Horou, Kirgizskom a Spojenými arabskými emirátmi. Taktiež plánuje
pokračovať v rokovaniach o návrhu zmluvy o výmene informácií týkajúcich sa daní so
Seychelami. V priebehu roku 2015 MF SR tiež pripravuje podpis zmluvy medzi Spojenými
štátmi americkými a SR na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a
na implementáciu amerických predpisov FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Okrem spomenutých aktivít MF SR v roku 2014 rokovalo taktiež s ukrajinskou
stranou o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o
hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach.
V rámci agendy spolupráce s medzinárodnými finančnými inštitúciami bola ešte v
roku 2013 uzatvorená Dohoda o pôžičke medzi SR a Medzinárodným menovým fondom
(MMF) na obdobie maximálne 4 rokov, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu Dohodu o
pôžičke medzi SR a MMF (platná v rokoch 2010 – 2013). Podpisom Dohody sa SR podieľa
na posilnení disponibilných zdrojov MMF za účelom podpory globálnej finančnej a
ekonomickej stability. V roku 2014 Rada výkonných riaditeľov MMF rozhodla o predĺžení
bilaterálnych pôžičiek do roku 2016.
V rámci skupiny Svetovej banky (WBG) boli v roku 2014 ukončené rokovania o novej
konštituenčnej dohode v rámci belgickej konštituencie vo WBG na roky 2014 – 2024. Podľa
tejto dohody SR po prvýkrát získa svoje zastúpenie v tejto konštituencii a bude môcť vyslať
svojho zástupcu do Svetovej banky v novembri 2015. V roku 2014 SR odsúhlasila svoju
účasť na 17. doplnení zdrojov IDA a zúčastní sa samotného doplnenia zdrojov IDA, ktoré
bude účinné v rokoch 2015 – 2017.
Od roku 2013 sa SR taktiež sústredí na spoluprácu s WBG s cieľom hľadania talentov
a posilnenia personálneho zastúpenia SR na odborných pozíciách v rámci skupiny WBG. V
tejto súvislosti v marci 2014 zástupcovia medzinárodných finančných inštitúcií a
medzinárodných organizácií (Rozvojová banka Rady Európy a OECD) vystúpili v rámci
veľtrhu práce „Profesia Days,“ v Bratislave, na ktorom prezentovali možnosti práce a stáže.
V rámci Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) je sformovaná tzv. skupina
EÚ-11 zložená z krajín: Bulharsko, ČR, Chorvátsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,
Poľsko, Rumunsko, SR a Slovinsko. V marci 2014 sa v Budapešti uskutočnilo šieste stretnutie
skupiny EÚ-11, na ktorom boli diskutované priority banky na obdobie 2015-2020. Spoločné
postoje skupiny EÚ-11 sú pozorne posudzované a vnímané manažmentom EBOR. V roku
6

2014 bola diskutovaná otázka a možnosti zmeny zloženia Rady riaditeľov EBOR, do ktorých
sa SR aktívne zapájala s cieľom lepšieho vyváženia zastúpenia akcionárov banky v Rade
riaditeľov. Operácie banky boli rozšírené o aktivity na Cypre, ktoré sa stalo prijímateľskou
krajinou banky.
V súvislosti s účasťou SR na zvýšení základného imania v Európskej investičnej
banke (EIB) sa SR usiluje o zvýšenie úverového portfólia EIB v SR napríklad v oblasti
podpory zamestnanosti mladých a financovania malých a stredných podnikov. V tejto
súvislosti EIB v roku 2014 uskutočnila v SR niekoľko svojich misií s cieľom posilnenia
úverových aktivít medzi SR a EIB. Podpísaný bol rámcový úver vo výške do 120 mil. EUR
na spolufinancovanie Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013.
V rámci svojho pôsobenia v Rozvojovej banke Rady Európy (RB RE) sa SR zapájala
do rokovaní v súvislostí s rozšírením činnosti banky o nové úverové produkty v oblasti
podpory malých a stredných podnikov. SR podpísala s RB RE úver vo výške do
150 mil. EUR na spolufinancovanie výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte, ktorého
účelom je riešiť zadefinované potreby finančnej správy a rozpočtu.
V oblasti zapájania slovenských subjektov do projektov medzinárodných finančných
inštitúcií sa v novembri 2014 uskutočnil seminár EBOR, ktorého hlavným cieľom bolo zvýšiť
možností slovenských a českých podnikateľských subjektov pre úspešnú účasť v projektoch
financovaných z Regionálneho fondu Partnerstva východnej Európy pre energetickú
efektívnosť a životné prostredie.
SR je členskou krajinou Medzinárodnej investičnej banky (MIB) a Medzinárodnej
banky hospodárskej spolupráce (MHBS). Ide o medzinárodné inštitúcie, ktorých členmi sú
nielen niektoré členské krajiny EÚ, ale aj Ruská federácia, Mongolsko, Kuba a Vietnam. SR
ako členská krajina oboch bánk presadzuje záujmy slovenskej zahraničnej politiky, ktoré sa
premietajú do rozhodnutí bankových rád.
Okrem podpory modernizácie MIB za účelom jej využitia pre hospodárske ciele
krajiny SR v roku 2014 zrealizovala zvýšenie svojho podielu na splatenom základnom imaní
MIB o 6,3 mil. EUR prostredníctvom dodatočného vkladu. V roku 2014 MIB vydala
slovenským subjektom dva nové úvery väčšieho objemu vo výške 30 mil. EUR
a 25 mil. EUR a zrealizovala v SR emisiu dlhopisov vo výške 30 mil. EUR. V novembri 2014
Rada MIB schválila otvorenie regionálnej kancelárie MIB v Bratislave, ktoré je naplánované
na prvú polovicu roku 2015. Kancelária bude predstavovať prvé zastúpenie tejto banky od jej
založenia mimo územia Ruskej federácie.
Na rozdiel od MIB, ktorá bola za rok 2014 v SR aktívna, činnosť MBHS v oblasti
vydávania úverov stagnuje. Vzhľadom na to, že banka dlhodobejšie nespĺňa očakávania
akcionárov a neuspokojivo si plní svoju hlavnú činnosť, ktorou je úverovanie operácií v jej
členských krajinách, sa v Rade MBHS diskutuje o potenciálnom ukončení činnosti tejto
banky.
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MZVaEZ SR sa v r. 2014 v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu SR (MŠVVaŠ SR), Slovenskou akadémiou vied SR (SAV) a Podnikateľským
a inovačným centrom Bratislava aktívne podieľalo na realizácii úloh definovaných Stratégiou
výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014-2020 (tzv.RIS3) a jej
realizačným akčným plánom, „Stratégiou o pripravenosti SAV na plnenie strategických
cieľov vedy a výskumu vyplývajúcich zo stratégie 2020“. Cieľom aktivít bolo
sprostredkovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií, posilnenie
propagácie výsledkov kapacít slovenskej vedy a výskumu v zahraničí a zapojenie slovenských
vedecko-výskumných kapacít do programov a projektov v zahraničí.
Teritoriálne bola spolupráca orientovaná na krajiny so silným vedecko-výskumným
a inovačným potenciálom – USA, Japonsko, Švajčiarsko, škandinávske krajiny, Taiwan,
Izrael, Rakúsko a na Čínu, ktorá otvorila spoluprácu v tejto oblasti v rámci kooperačného
formátu 16 krajín strednej a východnej Európy a Číny.
Prostredníctvom ZÚ SR v zahraničí MZVaEZ SR vyhľadávalo možnosti
medzinárodnej spolupráce SR subjektov pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja na národnej
aj európskej úrovni v rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont 2020 pre roky
2014 - 2020. Výsledkom spolupráce s MZVaEZ SR bola napríklad akademická misia
slovenských univerzít, SAV, MŠVVaŠ SR v Uppsalskej univerzite v Uppsale, 1. sympózium
o inováciách a transfere technológií medzi 16 krajinami strednej a východnej Európy a Čínou
v Šanghaji, workshop, zameraný na spoluprácu SR, ČR a Holandska na projektoch Európskej
vesmírnej agentúry a pod.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MZVaEZ SR a sieť ZÚ SR spolupracujú s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR (MPRV SR) v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, a to pri presadzovaní
poľnohospodárskych a potravinárskych firiem na zahraničných trhoch, pri ich zapájaní do
rozvojovej pomoci SR, organizovaní oficiálnych účastí MPRV SR na zahraničných výstavách
a veľtrhoch a pri uzatváraní dohôd MPRV SR o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva s
tretími krajinami.
V roku 2014 začala spolupráca s MPRV SR pri výkone kontroly opatrenia v rámci
spoločnej organizácie trhu EÚ s vínom – „Propagácia na trhoch tretích krajín“, v rámci
ktorého MPRV SR podporuje finančne účasť slovenských vinárskych firiem na zahraničných
veľtrhoch a výstavách. Prostredníctvom ZÚ SR zabezpečovalo MZVaEZ SR kontrolu na
miestach, kde podporené subjekty zrealizovali propagáciu vín.
MPRV SR sa aktívne podieľalo na činnosti medzivládnych komisií pre hospodársku a
vedecko-technickú spoluprácu organizovaných v gescii MH SR prostredníctvom
nominovaných zástupcov – štátneho tajomníka MPRV SR a expertov pracovných skupín pre
spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva kreovaných v rámci MVK. V r. 2014 rezort
pôdohospodárstva participoval na zmiešaných komisiách pre hospodársku spoluprácu so
Srbskou republikou (december 2014) a Bosnou a Hercegovinou (apríl 2014).
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Agropodnikatelia sa aktívne zúčastňovali podnikateľských misií a podnikateľských fór
organizovaných MH SR v spolupráci s agentúrou SARIO. V dňoch 2.–4. júna 2014 sa štátny
tajomník MPRV SR Š. Adam spolu so zástupcami podnikateľských subjektov zúčastnil
podnikateľskej misie do Bieloruska, organizovanej pod záštitou štátneho tajomníka MH SR
P. Pavlisa. Na podnikateľskom fóre, ktoré bolo súčasťou programu slovenskej delegácie,
prezentovali zástupcovia MPRV SR možnosti spolupráce s bieloruskou stranou vo vzťahu k
investičným zámerom. Slovenskí podnikatelia využili možnosť nadviazať nové kontakty
prostredníctvom B2B rokovaní.
V r. 2014 bola v rámci Kalendára veľtrhov a výstav garantovaných MPRV SR
realizovaná účasť slovenských potravinárskych firiem na nasledovných zahraničných
potravinárskych výstavách a veľtrhoch:
1.
2.
3.
4.

Biofach Norimberg, Nemecko, 12.–15. február 2014
Fruit Logistica Berlín, Nemecko, 5. –7. február 2014
SALIMA Brno, Česká republika, 25.–28. február 2014
SIAL Paríž, Francúzsko, 19. –23. október 2014.

Slovenské potravinárske výrobky a tradičné národné špeciality boli prezentované aj na
14. ročníku prezentačno-degustačnej akcie Brewing the Difference, ktorá sa uskutočnila v
priestoroch Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Ženeve dňa 9. 12. 2014. Aj keď akcia
nemá kontraktačný charakter ako bežná výstava, môže prispieť k zvýšeniu odbytu kvalitných
slovenských potravín.
MPRV SR sa prostredníctvom menovaných členov zúčastňuje zasadnutí Rady vlády
SR na podporu exportu a investícií, ako aj na činnosti Pracovnej skupiny na koordináciu
aktivít RVPEI a Pracovnej skupiny pre stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov SR na
obdobie 2014 – 2020 .
MPRV SR poskytuje priestor pre zverejňovanie aktivít týkajúcich sa podpory exportu,
investícií, ako aj zahranično-výrobných aktivít slovenských podnikateľských subjektov
v oblasti prvovýroby v agropotravinárskom priemysle. V uvedenej oblasti aktívne
spolupracuje s MZVaEZ SR, MH SR a agentúrou SARIO. Na hlavnej stránke svojho
webového sídla sa v banneri „Podpora exportu“ uvádzajú „Informácie o podpore exportéra
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov“, v ktorých sa nachádzajú všetky potrebné
informácie pre agropodnikateľov. Nachádza sa tu výzva exportérom a dotazník exportéra,
informačné a propagačné aktivity a programy, informácie o vývoze a možnostiach jeho
podpory, ako aj aktuálny Kalendár veľtrhov a výstav organizovaných v gescii MPRV SR.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným
orgánom štátnej správy pre stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a politiku trhu
práce. Prispieva k vytváraniu priaznivého prostredia pre realizáciu ekonomickej a obchodnej
spolupráce najmä zabezpečovaním podpory udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a mobility
pracovnej sily. Vytvára podmienky na podporu rozvoja ľudských zdrojov, celoživotného
vzdelávania a plnohodnotného začlenenia pracovníkov na trh práce. V tejto súvislosti bolo na
úrovni rezortných ministrov dňa 16. mája 2014 podpísané Memorandum medzi
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Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o spolupráci pri zabezpečovaní systémových
zmien v príprave ľudských zdrojov pre trh práce. S cieľom zabezpečenia plnenia tohto
memoranda sa v roku 2014 uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí na úrovni štátnych
tajomníkov a generálnych riaditeľov s pôsobnosťou pre národný a regionálny trh práce
a vzdelávanie.
MZVaEZ SR spolupracuje s MPSVaR SR v rámci medzirezortnej pracovnej skupiny
pre odstraňovanie administratívnych a technických prekážok slovenských firiem pri realizácii
cezhraničných hospodárskych aktivít slovenských firiem v EÚ, ktorá bola založená
z iniciatívy MZVaEZ SR v novembri 2013. Členom skupiny je aj zástupca MPSVaR SR,
s ktorým sa riešia dané prekážky v pilotnej krajine - Nemecko (dodržanie minimálnej mzdy,
nároku na dovolenku a ďalších pracovných podmienok v Nemecku slovenskými firmami,
rozdielne pravidlá pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, inšpektoráty práce). Táto
aktivita v oblasti pracovných podmienok pokračovala aj v roku 2014 odborným stretnutím
pod názvom Mariánskolázeňské dialógy, organizovaným v Karlových Varoch (ČR)
v novembri 2014, zameraným na výmenu relevantných informácií zaujímajúcich najmä
Nemecko a Rakúsko.“
S MPSVaR SR spolupracovalo MZVaEZ SR pri riešení problémov, spôsobených
zavedením minimálnej mzdy v Nemecku, ktorej uplatňovanie od 1.januára 2015 sa stalo
bariérou slobodného pohybu prác a služieb v rámci EÚ a osobitne postihlo slovenských
prepravcov a kamiónovú prepravu, čo má negatívny dopad na zahraničný obchod SR,
realizovaný dodávkami tovarov a služieb cez územie Nemecka.
Snahou vlády Slovenskej republiky je vytvorenie podmienok na priaznivú investičnú
klímu pre domácich aj zahraničných investorov. Vláda Slovenskej republiky v súlade
s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky kladie dôraz na prílev priamych
zahraničných investícií predovšetkým do oblastí s vyššou pridanou hodnotou s cieľom
podpory ekonomického rozvoja, zvyšovania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky
a tvorby nových pracovných miest. Legislatívnym rámcom na podporu ekonomického rozvoja
znevýhodnených regiónov prostredníctvom podpory vytvárania investícií a nových
pracovných miest na trvalo udržateľnom základe je zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej
pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o investičnej pomoci“). Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky je prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovateľom
investičnej pomoci formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta podľa
§ 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí
investičnej pomoci podľa zákona o investičnej pomoci. Príspevok sa poskytuje
na čiastočnú úhradu oprávnených nákladov, ktoré tvoria mzdy pred zdanením
zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným
zámerom, vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie,
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v prepočte za obdobie dvoch rokov.
Prijímateľ investičnej pomoci formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta
je povinný zachovať počet nových vytvorených pracovných miest a obsadenie týchto
miest zamestnancami, na ktoré bude čerpaná investičná pomoc najmenej päť rokov
odo dňa prvého obsadenia pracovného miesta.
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Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo v ostatnom období
niekoľko noviel Zákonníka práce. Cieľom týchto noviel bolo presadiť rovnováhu
uplatňovania
práv
a im
korešpondujúcich
povinností
medzi
zamestnancom
a zamestnávateľom, ako aj zvýšiť flexibilitu zamestnávania a vytvoriť dôstojné pracovné
podmienky pre agentúrnych zamestnancov.
Exportná a importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR)
EXIMBANKA SR je špecializovaná finančná inštitúcia, ktorá spája v sebe bankové
a poisťovacie činnosti s cieľom podpory exportu SR a zvýšenia konkurencieschopnosti
slovenských výrobcov na zahraničných trhoch. Je jedným z nástrojov presadzovania
hospodárskej politiky štátu v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov Podporuje aktivity
slovenských exportérov prostredníctvom financovania vývozných úverov, poisťovaním a
zaisťovaním vývozných úverov a vystavovaním záruk, so zámerom zvýšiť
konkurencieschopnosť slovenských výrobcov tovarov a služieb na zahraničných trhoch.
V priebehu roka 2014 MZVaEZ SR spolupracovalo s EXIMBANKOU SR pri
odbornej príprave ekonomických diplomatov (v rámci vzdelávacieho programu Diplomatickej
akadémie MZV a EZ SR) ako aj pri predvýjazdových konzultáciách ekonomických
diplomatov v EXIMBANKE SR. Ďalšia forma spolupráce medzi EXIMBANKOU SR
a ekonomickými diplomatmi sa realizovala pri získavaní informácií o bonite klientov, ako aj
v poskytovaní teritoriálne orientovaných ekonomických informácií slovenským
podnikateľským subjektom v rámci spoločných odborných podujatí. Webový portál
webového sídla MZVaEZ SR „Podnikajme v zahraničí“ informuje aj o aktivitách
EXIMBANKY SR a je aj prepojený s jej webovým sídlom.

Slovak Business Agency
Pôvodne Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, premenovaná
od 1. 3. 2014 na Slovak Business Agency (SBA) predstavuje v SR kľúčovú inštitúciu z
hľadiska podpory malého a stredného podnikania (MSP) v SR. Je spoločnou iniciatívou EÚ a
vlády SR a predstavuje unikátnu a overenú formu spojenia štátu, reprezentovaného MH SR a
podnikateľským sektorom v zastúpení Združenia podnikateľov Slovenska a Slovenského
živnostenského zväzu.
SBA sa stala spoluzakladateľom Platformy podnikateľov pre zahraničnú
rozvojovú spoluprácu (PPZRS), ktorá združuje zástupcov a reprezentantov súkromného
sektora za účelom realizácie projektov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky,
kreovania politík zahraničnej rozvojovej spolupráce a podpory ekonomickej diplomacie v
praxi.
SBA je aj súčasťou Enterprise Europe Network (EEN) - medzinárodnej siete na
podporu podnikania. EEN patrí ku kľúčovým nástrojom stratégie EÚ na stimulovanie rastu a
tvorby pracovných miest. Existuje vo viac ako 50 krajinách, spája 600 organizácií podpory
podnikania, pričom poskytuje informácie a odborné poradenstvo MSP v oblasti podnikania,
inovácií a výskumu s dôrazom na internacionalizáciu MSP.
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Webový portál webového sídla MZVaEZ SR „Podnikajme v zahraničí“ informuje
podnikateľskú verejnosť pravidelne o aktivitách SBA a je prepojený s jej webovým sídlom.
V spolupráci s SBA zorganizovalo MZVaEZ SR v roku 2014 viacero podujatí,
napríklad konferenciu Europe4Business, zameranú na európske programy pre sektor MSP
a inovatívne firmy, kooperačné podujatie vo Viedni so zameraním na prehĺbenie spolupráce
krajín podunajského regiónu v potravinárskom priemysle a ďalšie podujatia, workshop
v rámci SK PRES V4 k podpore podnikania MSP – „Perspektívy podnikania pre krajiny V4
v Japonsku, Albánsku, Gruzínsku a Moldavsku“, finančne podporeného z Medzinárodného
vyšehradského fondu. Cieľom podujatia bolo podporiť obchodnú spoluprácu medzi malými a
strednými podnikmi z krajín V4 a Japonska, Moldavska, Gruzínska a Albánska. Tiež
umožnilo podnikateľom, obchodným a inovačným organizáciám, štátnym a neštátnym
inštitúciám, finančným inštitúciám, médiám a akademickým pracovníkom stretnúť sa a
zdieľať skúsenosti s podnikaním v týchto krajinách. SBA pravidelne vypracováva, navrhuje a
predkladá analytické materiály a podklady pre rôzne oblasti spolupráce MSP, ktoré vedú
k zvýšeniu podpory internacionalizácie slovenských podnikov na zahraničné trhy.
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) je rozhodujúcim partnerom
MZVaEZ SR, reprezentujúcim podnikateľský sektor SR. SOPK má viaceré kompetencie
v medzinárodnom obchode - vydáva unifikované colné doklady-ATA karnety, overuje
obchodné zmluvy, rieši obchodné spory medzi podnikateľskými subjektmi prostredníctvom
stáleho Rozhodcovského súdu pri SOPK v Bratislave, pomáha presadzovať sa firmám na
zahraničných trhoch a zabezpečuje ich odborné vzdelávanie. SOPK je tiež členom
medzinárodnej siete Enterprise Europe Network.
SOPK je rozhodujúcim partnerom MZVaEZ SR reprezentujúcim podnikateľský sektor
SR. MZVaEZ SR a ZÚ spolupracujú s SOPK pri organizovaní podnikateľských misií do
zahraničia, ale aj prijímaní zahraničných podnikateľských misií v SR, podnikateľských častí
medzivládnych komisií, pri prezentácii potenciálu jednotlivých regiónov SR so zapojením
regionálnych komôr SOPK, pri organizovaní teritoriálne zameraných seminárov, ako aj
kooperačných podujatí pre podnikateľov. Časté v roku 2014 boli aj stretnutia ekonomických
diplomatov SR pôsobiacich v zahraničí so zástupcami slovenských podnikateľských
subjektov s cieľom podporiť ich proexportné aktivity. V priebehu roka 2014 sa taktiež
uskutočnili samostatné konzultácie ekonomických diplomatov s podnikateľmi regiónov
Slovenska. MZVaEZ SR je zastúpené v Zahranično-obchodnom výbore SOPK.
MZVaEZ SR a sieť ZÚ SR v roku 2014 spolupracovali s SOPK napr. pri organizovaní
podnikateľského fóra pri príležitosti oficiálnej návštevy ministra zahraničných vecí Slovinska
s podnikateľmi v Bratislave, odborného seminára pre podnikateľov v Prešove zameraného na
možnosti rozvoja hospodárskej spolupráce medzi SR a západnou a strednou Ukrajinou,
seminára v Banskej Bystrici pre podnikateľov na tému „Obchodujte s Talianskom“
konzultačného dňa ZÚ Belehrad v Bratislave so zameraním na možnosti podnikania v Bosne
a Hercegovine a pod.
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Podnikateľské a inovačné centrum (BIC)
BIC Bratislava je spoločnosť zameriavajúca svoje aktivity na inovácie malých a
stredných podnikov v jednotlivých regiónoch Slovenska. BIC je členom medzinárodných sietí
Enterprise Europe Network a European Business and Innovation Centres Network (európska
sieť podnikateľských inkubátorov).
V r. 2014 BIC Bratislava koordinoval sieť EEN v SR, pričom sieť podporila cca 600
slovenských MSP v ich proexportných aktivitách, z ktorých 37 exportovalo svoje produkty do
EÚ, resp. na trhy tretích krajín. Podnikateľské centrum MZVaEZ SR v roku 2014 pravidelne
zverejňovalo na webovom portáli „Podnikajme v zahraničí“ podujatia a aktuality BIC.
V súčinnosti s BIC zorganizovalo MZVaEZ SR v roku 2014 v Bratislave „Inovačné fórum
2014“, Slovensko-severské inovačné fórum s účasťou zahraničných expertov z Dánska,
Nórska, Švédska a Fínska a konferenciu Europe4Business.
Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP)
ZBOP je národnou asociáciou, ktorá reprezentuje záujmy bezpečnostného a obranného
priemyslu SR. Úlohou združenia je podporovať podnikateľské záujmy svojich členov a
prispievať k vytváraniu podmienok pre rozvoj slovenského bezpečnostného a obranného
priemyslu. V rámci úloh ZBOP sa stále väčší dôraz kladie na podporu exportných záujmov
svojich členov, nakoľko umiestnenie produkcie výrobcov obrannej a bezpečnostnej techniky
na domácom trhu je limitované. V tomto kontexte ZBOP zintenzívnilo spoluprácu s viacerými
ZÚ SR v zahraničí.
Komunikácia s ekonomickou diplomaciou vyústila v zámer odprezentovať slovenský
obranný a bezpečnostný priemysel formou prezentačného dňa, na ktorý by mali byť do SR
v r. 2015 pozvaní obchodní radcovia krajín s pôsobnosťou pre SR. Pri organizovaní tejto
aktivity ZBOP uvíta podporu a súčinnosť ZÚ SR v okolitých krajinách.
MZVaEZ SR pravidelne prizýva podniky obranného priemyslu k účasti
v podnikateľských misiách sprevádzajúcich vedúcich predstaviteľov SR do krajín
s perspektívou odbytu týchto komodít. V roku 2014 spolupracovalo MZVaEZ SR so ZBOP
pri organizovaní účasti SR na medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky Defexpo 2014, pri
účasti SR na veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky vo Washingtone.
V závere roku 2014 ZBOP komunikovalo so ZÚ SR v Budapešti a ZÚ SR
v Helsinkách o zorganizovaní prezentácií slovenských firiem a B2B resp. B2G rokovaní
v uvedených krajinách. Tento zámer sa v prvých mesiacoch roku 2015 podarilo uskutočniť,
oba spomínané ZÚ poskytli pre tieto akcie svoje priestory a kompletný sprievodný servis
vrátane pomoci pri zabezpečení účastníkov z daných krajín. Obe podujatia sa stretli
s mimoriadne pozitívnym ohlasom. Takáto forma prezentácie je z hľadiska nákladov pre
slovenské firmy priaznivá, pričom ponúka možnosť získať kvalitné kontakty v danej krajine.
Prezentácia na ZÚ SR v Helsinkách bola dokonca podporená účasťou štátneho tajomníka MO
SR, čo bolo ďalšou pridanou hodnotou podujatia.
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Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR)
SACR je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorá je špecializovaná na marketing a
štátnu propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky. Vykonáva marketing cestovného
ruchu na celoštátnej úrovni, poskytuje informácie o možnostiach cestovného ruchu na
Slovensku a propaguje Slovensko ako atraktívnu celoročnú cieľovú krajinu cestovného ruchu.
MZVaEZ SR a ZÚ spolupracujú s oficiálnymi zastúpeniami SACR v zahraničí v rámci účasti
na veľtrhoch a výstavách v jednotlivých krajinách a pri prezentáciách cestovného ruchu
v zahraničí, najmä v Maďarsku, Nemecku, Česku či v Rusku a postsovietskych krajinách.
Zástupca MZVaEZ SR je členom Rady ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
pre koordináciu činnosti SACR.
Príkladom spoločných podujatí MZVaEZ SR so SACR v roku 2014 boli napríklad
workshop štátnych a podnikateľských subjektov SR zameraných na rozvoj cestovného ruchu
v krajinách Pobaltia, konaný v Rige, Deň slovenského hospodárstva v Bad Hombrugu,
oficiálny stánok SR na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITB v Berlíne, oficiálny
stánok SR na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu OTDYKH/LEISURE v Moskve
a ďalšie.
V roku 2014 bola jednou z úspešných aktivít v oblasti ekonomickej diplomacie aj
podpora zamestnanosti prostredníctvom rozvoja turistického ruchu v SR s dôrazom na
liečebnú a kúpeľnú turistiku. SACR intenzívne spolupracuje s MZVaEZ pri dodávaní
informácií a propagačných materiálov pre potreby zastupiteľských úradov SR. Taktiež
pripravuje informačné školenia pre veľvyslancov a ekonomických diplomatov pred ich
vyslaním na zahraničné misie. SACR vytvára informačnú podporu a dodáva prezentácie
diplomatom pred prezentáciami možností slovenského cestovného ruchu na zastupiteľských
úradoch SR. Príkladom je prezentácia slovenských kúpeľov na zastupiteľskom úrade SR
v novembri 2014 v Londýne, či účasť pracovníkov slovenského ZÚ na prezentácii
slovenského cestovného ruchu v rámci krajín V4 v Sao Paule. Predstavitelia SACR sú členmi
Rady vlády pre podporu exportu a investícií a aktívne spolupracujú aj pri tvorbe brandingu
SR.
Pri príprave a tvorbe mediálnych kampaní sa SACR čoraz intenzívnejšie zameriava na
online prostredie, kde sa dajú kampane presne mieriť na používateľov internetu so záujmom
o cestovanie. Výhodou takýchto kampaní je priame pritiahnutie záujemcov na Národný portál
cestovného ruchu www.slovakia.travel, kde nájde informácie o Slovensku v šiestich jazykoch.
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