
 

 
 

Zápis z rokovania 

Pracovnej skupiny pre podnikateľské prostredie, export a investície 

Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť 

a produktivitu 
 

19. mája 2022 o 13:30 hod. 

Ministerstvo hospodárstva SR 

(kongresová sála Dunaj, budova SPP, prízemie) 
 

 

Rokovanie Pracovnej skupiny pre podnikateľské prostredie, export a investície Rady vlády 

Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu (ďalej len „PSPPEI“) na pôde 

MH SR otvoril predseda PSPPEI štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec. 

 

Na rokovaní bolo prítomných 20 členov PSPPEI z celkového počtu 23 členov, tzn., že PSPPEI 

bola uznášaniaschopná v zmysle čl. 9 ods. 6 štatútu, ktorý stanovuje, že PSPPEI je 

uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.  

 

 

Bod 1 

Ustanovujúce zasadnutie PSPPEI otvoril predseda PS Ján Oravec. Predseda PSPPEI v krátkosti 

informoval o procese kreovania pracovnej skupiny. Oboznámil prítomnách členov 

so zameraním činnosti PSPPEI a informoval, že k návrhu štatútu PSPPEI neboli zaslané žiadne 

pripomienky, na základe čoho bol štatút predložený predsedovi Rady vlády Slovenskej 

republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu, podpredsedovi vlády a ministrovi 

hospodárstva Richardovi Sulíkovi na podpis, čím vstúpil štatút PSPPEI do platnosti. 

 

Predseda PSPPEI otvoril otázku určenia podpredsedov PSPPEI z radov predstaviteľov 

zamestnávateľských a podnikateľských organizácii v zmysle čl. 3 ods. 2 písm. b) štatútu. Na 

základe konsenzuálnej zhody bol prijatý model rotácie podpredsedov v poradí podľa ktorého 

sú zamestnávateľské a podnikateľské organizácie uvedené v čl. 3 ods. 2 štatútu (č. 9-20). Na 

základe uvedeného sa prvými podpredsedami stali zástupcovia Slovenskej obchodnej 

a priemyselnej komory a Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR na obdobie 

jedného roka (tzn. do 18. mája 2023).  

 

Predseda PSPPEI predstavil program zasadnutia, voči ktorému neboli vznesené žiadne 

pripomienky, resp. návrhy na doplnenie. Pracovná skupina rokovala podľa nasledujúceho 

programu: 

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia predsedom pracovnej skupiny. 

2. Informácia o stave implementácie antibyrokratických balíčkov na podporu podnikania. 

3. Gravitačný model slovenského exportu a pridanej hodnoty v exporte. 

4. Návrh osnovy Správa o vývoji produktivity a konkurencieschopnosti SR za rok 2021. 

5. Rôzne. 

 

 

Bod 2 

Predseda PSPPEI požiadal P. Satinovú a J. Elzerovú, prizvané zástupkyne odboru zlepšovania 

podnikateľského prostredia MH SR, o prezentáciu aktuálneho stavu implementácie balíčkov 

pre znižovanie administratívnej záťaže podnikania. V nadväznosti na prezentovaný materiál sa 



  

 

rozvinula diskusia členov PSPPEI, z ktorej vyplynuli požiadavky, odporúčania a návrhy, 

vznesené predovšetkým zástupcami podnikateľských a zamestnávateľských organizácií: 

- v rámci podnikateľského prostredia je potrebné vo zvýšenej miere venovať pozornosť 

bezpečnostnému rozmeru vrátane stability a ceny dodávok vstupov, 

- predchádzať nárazovému prijímaniu legislatívy, ktorá zneguje predchádzajúci pokrok 

v znižovaní administratívnej záťaže, 

- dôsledne dodržiavať záväzok prijímať daňovo-odvodovú legislatívu k 1. januáru, 

- v súvislosti s pripravovaným zavedením e-faktúry overiť vplyvy jej zavedenia, 

- dôsledne dbať na predchádzanie goldplatingu a v tejto súvislosti overiť jeho prípadné 

uplatnenie v legislatíve (napr. v oblasti GDPR a AML), ktorá mnohokrát obsahuje 

povinnosti ťažko splniteľné pre malé a stredné podniky, 

- nájsť spôsob ako predchádzať poslaneckým návrhom v poslednej fáze legislatívneho 

procesu bez vyhodnotenia vplyvov, 

- v rámci znižovania administratívnej záťaže zahrnúť problematiku lehôt na rozhodnutie 

správnych orgánov. 
 

Predseda PSPPEI požiadal členov pracovnej skupiny, osobitne za podnikateľské 

a zamestnávateľské organizácie o iniciatívu pri odhaľovaní situácií, v ktorých nedochádza 

v podnikateľskej legislatíve k napĺňaniu zamýšľaného cieľa, resp. o návrhy na zmenu 

podnikateľskej legislatívy. V tejto súvislosti pripomenul, že zástupcovia podnikateľských 

a zamestnávateľských organizácií majú v PSPPEI väčšinu. 

 

Časť vyššie uvedených tém bola formou pripomienok prenesená do záverov pracovnej skupiny 

k tomuto bodu rokovania. 

 

Pracovná skupina vzala predložený materiál na vedomie a prijala návrh záverov 

s pripomienkami. 

 

 

Bod 3 

Predseda PSPPEI požiadal K. Borosa a D. Steinhausera z Centra pre hospodárske otázky MH 

SR o uvedenie materiálu Gravitačný model slovenského exportu a pridanej hodnoty v exporte.  

 

V rámci nadväzujúcej diskusie boli prezentované nasledujúce hlavné komentáre a odporúčania: 

- zahrnúť potrebu teritoriálnej diverzifikácie slovenského exportu ako jeden z hlavných 

cieľov proexportnej politiky, 

- venovať zvýšenú pozornosť ekonomickým dôsledkom vojnového konfliktu na 

Ukrajine na slovenské firmy a identifikovať podporné a kompenzačné nástroje, ktoré 

pomôžu znížiť tieto negatívne dôsledky, 

- v tejto súvislosti venovať tiež pozornosť možnosti nákupu strategických vstupov 

(komodít) pre potreby ekonomiky prostredníctvom štátu, 

- podniknúť kroky na zvýšenie objemu finančných nástrojov podpory exportu na trhoch 

tretích krajín, 

- vo vzťahu k prezentovanej štúdii zvážiť zahrnutie kvalitatívnych parametrov, 

dopracovať analýzu do konečnej podoby, predložiť ju členom pracovnej skupiny 

a poskytnúť Pracovnej skupine pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú prezentáciu 

Slovenska v zahraničí pre ďalšie využitie v riadení ekonomickej diplomacie. 

 

Časť uvedených tém bola formou pripomienok prenesená do záverov pracovnej skupiny 

k tomuto bodu rokovania. 



  

 

 

Pracovná skupina vzala predložený materiál na vedomie a prijala návrh záverov 

s pripomienkami. 

 

 

Bod 4 

Predseda PSPPEI predstavil členom pracovnej skupiny návrh osnovy Správy o vývoji 

produktivity a konkurencieschopnosti SR za rok 2021 a požiadal členov o zaslanie 

pripomienok k navrhovanej štruktúre správy. Zároveň požiadal aj o aktivitu pri spracovávaní 

správy a identifikovanie častí správy, spracovania ktorých by sa členovia PSPPEI mohli ujať, 

resp. by mohli k spracovaniu prispieť.  

 

Pracovná skupina vzala predložený materiál na vedomie. 
 

 

Bod 5 

V rámci bodu „Rôzne“ nebola otvorená žiadna téma. 

 

 

Predseda PSPPEI poďakoval členom pracovnej skupiny za aktívnu účasť, avizoval termín 

zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu 30. júna 

2022 a uzavrel rokovanie pracovnej skupiny. Ďalšie rokovanie PSPPEI sa uskutoční na prelome 

septembra a októbra t.r. 

 

 

 

Bratislava, 20. mája 2022 

 

 

 

 

  



  

 

 

 
 

 

 

ZÁVERY  

PRACOVNEJ SKUPINY PRE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE, 

EXPORT A INVESTÍCIE 

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PRODUKTIVITU 

 

 

č. 2022 / 01 / 01   

z 19. mája 2022 

 

k Informácii o stave implementácie antibyrokratických balíčkov 

na podporu podnikania 

 
  

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  

 

 

Pracovná skupina  

 
A. berie na vedomie 

 

A.1. Informáciu o stave implementácie antibyrokratických balíčkov 

na podporu podnikania. 

 

 

B. odporúča 

 

B.1. overiť vplyvy zavedenia e-faktúry, 

 

B.2. overiť prípadný goldplating v prijatej legislatíve v oblasti GDPR 

a AML, 

 

B.3. overiť možnosti zmeny Rokovacieho poriadku Národnej rady 

Slovenskej republiky s cieľom eliminovať poslanecké návrhy 

v poslednej fáze legislatívneho procesu. 
  



  

 

 

 
 

 

ZÁVERY 

PRACOVNEJ SKUPINY PRE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE, 

EXPORT A INVESTÍCIE 

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PRODUKTIVITU 

 

č. 2022 / 01 / 02   

z 19. mája 2022 

 

ku Gravitačnému modelu slovenského exportu a pridanej hodnoty 

v exporte 

 
  

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  

 

Pracovná skupina  

 
A. berie na vedomie 

 

A.1. Gravitačný model slovenského exportu a pridanej hodnoty v exporte, 

 

 

B. odporúča 

 

B.1. členom pracovnej skupiny zaslať pripomienky k materiálu 

Gravitačný model slovenského exportu a pridanej hodnoty v exporte, 
 

B.2. Pracovnej skupine pre ekonomickú diplomaciu a jednotnú 

prezentáciu Slovenska v zahraničí Rady vlády Slovenskej republiky 

pre konkurencieschopnosť a produktivitu zobrať materiál do úvahy 

pri svojej činnosti, 

 
C. ukladá 

 

C.1. predkladateľovi dopracovať materiál, zohľadniť pripomienky členov 

pracovnej skupiny a informovať členov pracovnej skupiny 

o konečnej podobe materiálu.  



  

 

 

 

 

 
 

 

ZÁVERY 

PRACOVNEJ SKUPINY PRE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE, 

EXPORT A INVESTÍCIE 

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PRODUKTIVITU 

 

 

č. 2022 / 01 / 03   

z 19. mája 2022 

 

k Návrhu osnovy Správa o vývoji produktivity a konkurencieschopnosti 

SR za rok 2021 

 
  

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  

 

 

Pracovná skupina  

 
A. berie na vedomie 

 

A.1. Návrh osnovy Správa o vývoji produktivity a konkurencieschopnosti 

SR za rok 2021. 

 

 

 

 

 

 


