ZÁVERY RADY VLÁDY SR
NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

č. 01/04/2013
z 25. marca 2013

k návrhu programu rokovaní Rady vlády SR na podporu exportu a investícií v roku
2013

predkladatelia:
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
minister hospodárstva
___________________________________________________________________________

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií
A. súhlasí
A.1 s doplnením programu mimoriadneho rokovania rady 6. mája 2013 nasledovne:
- rozšíriť bod 4 „Návrh správy o stave a výsledkoch Slovenskej agentúry pre rozvoj
investícií a obchodu (SARIO) o budúcom smerovaní, úlohách a právnom postavení
SARIO – predkladá minister hospodárstva,
- doplniť bod 8 pod názvom „Fond na podporu exportu – ideový zámer“ – predkladá
minister hospodárstva,
- doplniť bod 9 pod názvom „Informácia o stratégii inteligentnej špecializácie do roku
2020“, predkladá minister školstva, vedy, výskumu a športu v súčinnosti s ministrom
hospodárstva, podpredsedom vlády pre investície a predsedom Slovenskej akadémie
vied,
- súčasný bod 8 Rôzne zmeniť na bod 10 Rôzne,
A.2 s doplnením programu riadneho rokovania rady 9. septembra 2013 nasledovne:
- zmeniť bod 1 na „Stratégia vonkajších ekonomických vzťahov na roky 2014 – 2020“,
predkladá minister hospodárstva v súčinnosti s podpredsedom vlády pre investície,
podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí,
podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka, ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a ministrom školstva,
vedy, výskumu a športu,
- doplniť nový bod 2 rokovania pod názvom „Význam a možnosti expanzie slovenského
kapitálu do zahraničia“, predkladá minister hospodárstva v súčinnosti s podpredsedom
vlády a ministrom financií,

-

-

doplniť nový bod 3 rokovania pod názvom „Informácia o výsledkoch a stratégii
Exportno-importnej banky Slovenskej republiky – predkladá generálny riaditeľ
Exportno-importnej banky Slovenskej republiky v súčinnosti s podpredsedom vlády
a ministrom financií,
doplniť nový bod 4 rokovania pod názvom „Informácia o akčnom pláne Stratégie
inteligentnej špecializácie do roku 2020“ – predkladá minister školstva, vedy,
výskumu a športu v súčinnosti s ministrom hospodárstva, podpredsedom vlády pre
investície a predsedom Slovenskej akadémie vied,

A.3 s doplnením programu mimoriadneho rokovania rady 9. decembra 2013 nasledovne:
- doplniť nový bod 3 rokovania pod názvom „Stupeň integrácie a konkurencieschopnosť
slovenskej ekonomiky na vnútornom trhu EÚ“ – predkladá minister hospodárstva.
B. schvaľuje
B.1

zvolanie mimoriadneho rokovania Rady vlády SR na podporu exportu a investícií
6. mája 2013 a 9. decembra 2013 na návrh predsedu rady,

B.2.

návrh programu rokovaní Rady vlády SR na podporu exportu a investícií v roku
2013 s dodatkami uvedenými v bode A.

C. ukladá
C.1

zabezpečiť zmenu obsahu a názvu pripravovanej „Stratégie podpory exportu na
roky 2014 – 2020“ na „Stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej
republiky na roky 2014 – 2020“.

C.2

predložiť sekretariátu Rady vlády SR na podporu exportu a investícií materiály
v súlade so schváleným programom rokovaní na rok 2013.

vykonajú
podpredseda vlády pre investície
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
podpredseda vlády a minister financií
minister hospodárstva
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
minister školstva, vedy, výskumu a športu
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
predseda Slovenskej akadémie vied
generálny riaditeľ Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
generálny riaditeľ SARIO
generálna riaditeľka SACR
generálny riaditeľ Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania

