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RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

Návrh

ZÁVEROV RADY VLÁDY SR
NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

č. 00/00/2016
zo 17. februára 2016

Plnenie opatrení z materiálov súvisiacich
so Stratégiou vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020

Číslo materiálu:
Predkladateľ:
minister hospodárstva
___________________________________________________________________________

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií
A.

schvaľuje
A.1. Plnenie opatrení z materiálov súvisiacich so Stratégiou vonkajších ekonomických
vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020 na podporu exportu a investícií

B.

ukladá
ministrovi hospodárstva
B.1. predložiť v I. štvrťroku 2017 na rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu
a investícií informáciu o plnení opatrení z materiálov súvisiacich so Stratégiou
vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020 k 31. 12. 2016

Predkladacia správa
Materiál „Plnenie opatrení z materiálov súvisiacich so Stratégiou vonkajších
ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020“ (ďalej len „stratégia VEV“) je
predložený na rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií ako iniciatívny na
základe podnetu EXIMBANKY SR, ktorý bol prijatý na 10. rokovaní Pracovnej skupiny pre
stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na obdobie 2014 - 2020
dňa 10. 7. 2015.
Materiál hodnotí plnenie opatrení z materiálov súvisiacich so stratégiou VEV
za obdobie od jej prijatia vo vláde SR dňa 12. 3. 2014 do 31. 12. 2015. Na tvorbe materiálu sa
podieľali inštitúcie, ktoré sú ako hlavný nositeľ úlohy, zodpovedné za plnenie jednotlivých
opatrení, t. j. MZVaEZ SR, MH SR, agentúra SARIO a EXIMBANKA SR.
Z predloženého materiálu vyplýva, že zo 17 prijatých opatrení bolo k 31. 12. 2015
splnených 5 opatrení, 5 opatrení sa priebežne plní a 7 opatrení je v procese riešenia.
K splneným opatreniam možno uviesť, že:
 na webových stránkach MZVaEZ SR, MH SR, SARIO a SOPK bol zverejnený
katalóg služieb v oblasti ekonomickej diplomacie pre podnikateľskú verejnosť,
 bol vypracovaný materiál o formách proexportnej pomoci štátu v krajinách V4
a ďalších vybraných krajinách EÚ,
 sa uskutočnil prieskum o reálnom využívaní proexportných nástrojov z pohľadu
slovenských podnikateľov,
 bol zavedený flexibilný mechanizmus výmeny informácii o veľkých exportných
projektoch medzi MZVaEZ SR, MH SR, MF SR, EXIMBANKOU SR, SARIO
a podnikateľskou sférou,
 bol upravený systém poskytovania služieb diplomatickými zastúpeniami v rámci
systému ZÚ SR v zahraničí.
Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že žiadne opatrenie nebolo zrušené a všetkým
opatreniam bola priebežne venovaná primeraná pozornosť. Pre budúce obdobie bude potrebné
venovať pozornosť 5 dlhodobým opatreniam, ktoré sa už priebežne plnia, 7 opatreniam, ktoré
sú v procese riešenia ako aj ďalším opatreniam, ktoré prijme Rada vlády SR na podporu
exportu a investícií (ďalej len „rada“) v priebehu roka 2016 v záujme účinnejšej
implementácie stratégie VEV.
Ďalšia informácia o plnení opatrení súvisiacich so stratégiou VEV bude predložená
na rokovanie rady v I. štvrťroku 2017 a bude hodnotiť plnenie opatrení za obdobie
od prijatia stratégie VEV do 31. 12. 2016.
Materiál bol prerokovaný a prijatý dňa 8. 12. 2015 na rokovaní Pracovnej skupiny pre
stratégiu VEV.
Materiál sa predkladá na rokovanie rady bez rozporov.

Plnenie opatrení z materiálov súvisiacich
so Stratégiou vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020
(za obdobie od 12. 3. 2014 do 31. 12. 2015)
ÚVOD
Rada vlády SR na podporu exportu a investícií (ďalej len „rada“) prijala od schválenia
Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020“ (ďalej len „stratégia
VEV“) vo vláde SR viaceré materiály na podporu jej implementácie. Medzi najvýznamnejšie
materiály patrili:






Informácia o priebežnej implementácii nástrojov a opatrení Stratégie vonkajších
ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020,
Koncept na podporu realizácie veľkých exportných projektov,
Formy proexportnej podpory štátu vo vybraných krajinách Európskej únie a ich
porovnanie so Slovenskom,
Informácia o priebehu a záveroch konferencie „Budúcnosť exportu Slovenskej
republiky“ podtitulok „Štát a podnikatelia - spoločne za vyššiu exportnú výkonnosť“,
Výsledku prieskumu o reálnom využívaní proexportných nástrojov z pohľadu
slovenských podnikateľov.

Z uvedených materiálov vyplynulo spolu 17 opatrení. EXIMBANKA SR na rokovaní
Pracovnej skupiny pre stratégiu VEV dňa 10. 7. 2015 navrhla zaradiť do programu rokovaní
tejto pracovnej skupiny pravidelné vyhodnocovanie plnenia opatrení, ktoré vyplynuli
z materiálov súvisiacich so stratégiou VEV a prerokovaných v rámci rady od prijatia stratégie
VEV. Na základe uvedeného podnetu bola vypracovaná táto informácia, ktorá hodnotí
plnenie opatrení za obdobie od 12. 3. 2014 do 31. 12. 2015. Jednotlivé opatrenia sú zoradené
podľa termínu ich plnenia. Bližšie údaje sú v prílohách č. 1 - 5 tohto materiálu, ktoré uvádzajú
kedy a v rámci ktorého materiálu boli jednotlivé opatrenia prijaté.
PLNENIE OPATRENÍ
1.

Zverejniť katalóg služieb v oblasti ekonomickej diplomacie pre podnikateľskú
verejnosť na dostupných webových stránkach MZVaEZ SR, MH SR, SARIO
a SOPK.
Z: MZVaEZ SR, MH SR, SARIO a SOPK
T: 30. 11. 2014
Plnenie: Úloha je splnená
Služby ekonomickej diplomacie sú zverejnené na webovej stránke MZVaEZ SR v časti:
„Podnikajme v zahraničí“, v bloku: „Informácie pre podnikanie v zahraničí“ pod názvom
„Kontakty a služby ekonomickej diplomacie pre podnikateľov v zahraničí“. MZVaEZ SR
požiadalo MH SR, SARIO a SOPK, aby uvedený katalóg zverejnili tiež na svojich
webových stránkach. Na webovej stránke MH SR je katalóg zverejnený v časti
„Zahraničný obchod a podpora exportu“, v bloku „Obchodná spolupráca s jednotlivými
krajinami / podpora exportu.

Na webe SARIO katalóg je zverejnený v sekcii exportujte do zahraničia, podsekcia
služby SARIO, oddiel štátna podpora exportu. SOPK zverejnila 21. 10. 2014 katalóg na
svojej stránke www.sopk.sk v časti „INFORMÁCIE“. K dátumu 31. 8. 2015 bol katalóg
prečítaný 1374 krát.
2.

V spolupráci s MZVaEZ SR získať informácie o formách proexportnej pomoci
štátu v krajinách V4, Slovinsku, Bulharsku, Dánsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku
a spracovať materiál o možnostiach ich aplikácie v podmienkach SR.
Z: MH SR v spolupráci so SARIO, MZVaEZ SR a MF SR
T: 30. 11. 2014
Plnenie: Úloha je splnená
Rada na rokovaní 10. 12. 2014 vzala na vedomie materiál „Formy proexportnej podpory
štátu vo vybraných krajinách EÚ a ich porovnanie so Slovenskom“. Z údajov
a informácií za vybrané krajiny EÚ a z ich porovnania so Slovenskom boli z hľadiska
podpory exportu vyvodené najvýznamnejšie silné a slabé stránky proexportných
nástrojov SR. Medzi slabé stránky bola zaradená aj absencia siete obchodných zastúpení
mimo systému ZÚ podporovaných štátom. Závery tohto materiálu potvrdili správnosť
prijatia opatrenia č. 3 uvedeného v materiáli „Informácia o priebežnej implementácii
nástrojov a opatrení stratégie VEV. Uvedené opatrenie navrhuje MH SR, aby
v spolupráci s MZVaEZ SR, MF SR, SARIO, AZZZ SR, RÚZ, Klub 500 a SOPK
preskúmalo v termíne do 31. 3. 2015 možnosť vytvorenia takých podnikateľských
podporných zastúpení v zahraničí, ktoré by poskytovali slovenským exportérom pri ich
podnikaní v zahraničí priamo na mieste operatívnejšie služby pre podporu ich
obchodných záujmov aj nad rámec služieb poskytovaných ZÚ SR.

3.

Zabezpečiť informovanie podnikateľskej verejnosti o vytvorení
dodávateľov investičných celkov a pokračovať vo vytváraní
orientovaných sekcií združenia a v tvorbe ich exportnej ponuky.
Z: SARIO
T: 30. 11. 2014

Združenia
odvetvovo

Plnenie: Úloha sa priebežne plní
SARIO podniklo v roku 2014 prvé kroky k vytvoreniu Združenia dodávateľov
investičných celkov, poskytla platformu pre vytvorenie dobrovoľného združenia
spoločností (členov), ktorého cieľom je prostredníctvom spoločných aktivít exportovať
ich produkty a služby do zahraničia. Spojením viacerých spoločností sa dosiahne vyššia
úspešnosť v prieniku a pôsobení na zahraničných trhoch. Ďalšie kroky v rozvíjaní tejto
agendy budú predmetom medzirezortnej diskusie.
SARIO v súvislosti s informovaním podnikateľskej verejnosti o vytváraní Združenia
dodávateľov investičných celkov zorganizovalo v roku 2014 sériu troch seminárov a to
seminár „Ponuka exportu investičných celkov a zariadení slovenského energetického
strojárenstva a elektrotechniky“; seminár „Ponuka exportu investičných celkov
a zariadení slovenského stavebného priemyslu“; seminár „Export investičných celkov
a zariadení slovenského strojárskeho priemyslu“. Semináre boli organizované osobitne
so zameraním na prioritné sektory/odvetvia čo podporuje myšlienku vytvárania
odvetvovo orientovaných sekcií združenia.
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4.

Nastaviť možnosť získavania spätnej väzby od podnikateľov na portáli
www.slovensko.sk
Z: MH SR / SARIO
T: február 2015
Plnenie: Úloha sa priebežne plní
SARIO vytvorilo priestor na umiestnenie dotazníka/spätnej väzby od podnikateľov
na portáli export.slovensko.sk v časti „Exportéri, vyjadrite Váš názor“ (začíname
s exportom / etablovaný exportér). SARIO ponúka možnosť publikovať ad hoc formuláre
na získavanie spätnej väzby na tejto stránke. Tento bod je využiteľný aj na informovanie
o tom, že stránka export.slovensko.sk navyše obsahuje analytickú aplikáciu, na základe
ktorej bude po istom čase verejného používania možné zisťovať záujmy návštevníkov
stránky prostredníctvom analýzy klikov na jednotlivé sekcie portálu.

5.

Uskutočniť prieskum o reálnom využívaní proexportných nástrojov z pohľadu
slovenských podnikateľov.
Z: MH SR v spolupráci so SARIO, MZVaEZ SR, EXIMBANKA SR
T: 31. 3. 2015
Plnenie: Úloha je splnená
Rada na rokovaní 17. 6. 2015 vzala na vedomie materiál „Výsledky prieskumu o reálnom
využívaní proexportných nástrojov z pohľadu slovenských podnikateľov“. Uvedený
prieskum sa uskutočnil v období od 23. 2. do 15. 3. 2015 a bol zameraný na tri cieľové
skupiny. Prvú skupinu tvorilo 70 najväčších slovenských exportérov. Do druhej skupiny
boli zaradené inštitúcie Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Klub
500, SARIO a Slovak Business Agency. Vzhľadom na špecifiká obchodovania
s výrobkami obranného priemyslu bolo do tretej skupiny zaradené Združenie
bezpečnostného a obranného priemyslu SR.

6.

Preskúmať možnosť vytvorenia takých podnikateľských podporných zastúpení
v zahraničí, ktoré by poskytovali slovenským exportérom pri ich podnikaní
v zahraničí priamo na mieste operatívnejšie služby pre podporu ich obchodných
záujmov aj nad rámec služieb poskytovaných ZÚ SR.
Z: MH SR v spolupráci s MZVaEZ SR, MF SR, SARIO, AZZZ SR, RÚZ, Klub 500,
SOPK
T: 31. 3. 2015
Plnenie: Úloha je v procese riešenia
Tejto téme sa venoval aj strategický orgán Rada pre strategické riadenie, koordináciu
a kontrolu činností SARIO (ďalej len „Rada SARIO“), v ktorom majú zastúpenie všetky
kľúčové subjekty zaoberajúce sa otázkami exportu a investícií (MH SR, MZVaEZ SR,
MF SR a SOPK. Následne sa začali veľmi intenzívne rokovania medzi MH SR a SARIO.
MH SR konzultovalo tému zahraničných zastúpení aj s MZVaEZ SR.
Po vedením rezortu hospodárstva SARIO rozpracovalo pilotné projekty dvoch
zahraničných zastúpení SARIO, konkrétne na Kube (s proexportným zameraním
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poskytovaných služieb) a v Nemecku (s proinvestičným zameraním). Pri výbere krajín
boli zohľadnené vecné a geografické záujmy SR. Rozpracovaná koncepcia zahraničných
zastúpení SARIO rieši taktiež financovanie celého projektu. Jeho naštartovanie
predpokladá pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, postupne sa však
do obchodného modelu bude počítať aj s príspevkami z privátneho sektora. Uvedená
koncepcia bola predmetom rokovania Rady SARIO, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 9.
2015. Rada SARIO vzala na vedomie predloženú Koncepciu a zároveň podporila
vytvorenie 2 navrhovaných pilotných zastúpení na Kube a v Nemecku. Materiál nebude
predmetom rokovania Pracovnej skupiny pre stratégiu VEV ani Rady vlády SR
na podporu exportu a investícií.
7.

Zaviesť flexibilný mechanizmus výmeny informácii o veľkých exportných
projektoch medzi MZVaEZ SR, MH SR, MF SR, EXIMBANKOU SR, SARIO
a podnikateľskou sférou.
Z: MZVaEZ SR v spolupráci s MH SR, SARIO, MF SR, EXIMBANKOU SR
T: 30. 4. 2015
Plnenie: Úloha je splnená
MZVaEZ SR zaviedlo k 30. 4. 2015 systém výmeny informácií o veľkých exportných
investičných projektoch prostredníctvom zriadenia extranetovej aplikácie public.mzv.sk,
ku ktorej majú prístup oprávnení užívatelia z vybraných inštitúcií vrátane MH SR, MF
SR, EXIMBANKY SR, SARIO a inštitúcií, zastupujúcich podnikateľskú sféru.
Na extranetovej aplikácii MZVaEZ SR zverejnilo zásobník projektov ZÚ SR. Okrem
toho relevantné exportné príležitosti vyhlasované medzinárodnými tendrami, ktoré
MZVaEZ SR dostáva zo ZÚ SR, zverejňuje na webe v rámci verejne prístupných
denných ekonomických informácií. MZVaEZ SR zasiela tieto informácie podnikateľom
a zástupcom rôznych inštitúcií vrátane MH SR, MF SR, SARIO, SOPK a EXIMBANKY
SR aj prostredníctvom elektronického týždenníka ekonomických aktualít.

8. Upraviť existujúci systém poskytovania služieb diplomatickými zastúpeniami
v rámci systému ZÚ v zahraničí a posúdiť poskytovanie služieb cez uvažovaný
nový systém podnikateľských zastúpení (v rámci toho prehodnotiť zoznam
štandardných bezodplatných služieb, poskytovaných diplomatickými zastúpeniami
a vypracovať zoznam spoplatnených nadštandardných služieb novým typom zastúpení).
Spôsob plnenia: predloženie konceptu na rokovanie rady
Z: MZVaEZ SR
T: apríl 2015
Plnenie: Úloha je splnená
MZVaEZ SR preverilo prostredníctvom ZÚ SR uplatňovanie katalógu služieb,
dohodnutého so zástupcami podnikateľského sektoru. Uvedený katalóg služieb je stále
aktuálny, nevznikli dodatočné nároky na jeho rozšírenie. MZVaEZ SR nebude preto
vzájomne dohodnutý katalóg služieb meniť a dohodnuté služby naďalej nebude
spoplatňovať.
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9.

Cielene využiť ekonomickú diplomaciu pri internacionalizácii vedy, výskumu
a inovácií a podpore medzinárodného transferu technológií.
Spôsob plnenia: raz ročne predložiť na rokovanie rady stručnú informáciu o plnení úlohy
ako osobitnú časť v rámci hodnotenia výsledkov ekonomickej diplomacie
Z: MZVaEZ SR v spolupráci s MH SR, MŠVVŠ SR
T: pravidelne k 30. 4.
Plnenie: Úloha sa priebežne plní
Informácia o plnení úlohy - aktivitách ekonomickej diplomacie na podporu
internacionalizácie vedy, výskumu, inovácií a medzinárodného transferu technológií
za rok 2014 bola predložená ako osobitná časť Správy o stave a výsledkoch ekonomickej
diplomacie za rok 2014, prerokovanej vedením MZVaEZ SR 14. 5. 2015 a schválená
na rokovaní vlády SR 1. 7. 2015.

10. Zjednodušiť tabuľku proexportných nástrojov stratégie VEV s uvedením
ministerstiev a inštitúcií, ktoré ich implementujú a zverejniť ju na webových
stránkach všetkých relevantných inštitúcií, tiež na portáli www.export.slovensko.sk .
Z: MZVaEZ SR v spolupráci s MH SR, SARIO a EXIMBANKOU SR
T: 31. 5. 2015
Plnenie: Úloha je v procese riešenia
MZVaEZ SR v období prípravy zjednodušenia tabuľky proexportných nástrojov stratégie
VEV zistilo, že MH SR už realizuje iniciatívu na vytvorenie databázy nástrojov
verejných inštitúcií v SR na podporu podnikania (www.podporapodnikania.org).
V záujme zabránenia duplicity MZVaEZ SR nepristúpilo k vytvoreniu vlastného návrhu
zjednodušenej tabuľky a spolupracovalo pri vytvorení databázy MH SR. Myšlienka
na vytvorenie tejto databázy vznikla:
 na základe odporúčaní, vyplývajúcich z kontroly správnosti zostavenia záverečného
účtu kapitoly MH SR, ktorú Najvyšší kontrolný úrad vykonal v čase od 25. 2. 2014
do 30. 4. 2014. Následne boli na MH SR prijaté opatrenia, ktoré budú viesť
k informovaniu investorov o možnostiach využívania aj dostupných inovatívnych
foriem financovania návratným spôsobom,
 z vlastnej iniciatívy MH SR s cieľom sprehľadniť verejnosti možnosti podpory
podnikania na Slovensku.
Výsledkom je súhrnná internetová databáza nástrojov podpory podnikania, ktoré
podnikateľom ponúkajú inštitúcie verejnej správy v Slovenskej republike. MH SR v tejto
súvislosti oslovilo všetky rezorty. Na jednom mieste je možné vyhľadávať medzi
nástrojmi (vrátane proexportných) na podporu podnikateľov. Pri každom nástroji sú
uvedené kontakty na relevantné inštitúcie, ktoré predmetné nástroje implementujú.
Skúšobná prevádzka bola oficiálne ukončená k 15. 12. 2015. Databáza sa bude
aktualizovať na dvojmesačnej báze prostredníctvom kontaktných osôb, ktoré určili
jednotlivé rezorty. MH SR je pripravené operatívne prijímať nové informácie a podnety
k databáze. MH SR zatiaľ neoslovilo zástupcov podnikateľskej sféry, ale zvažuje osloviť
zástupcov miest a obcí, ZMOS s opatreniami na ich úrovni, či by sa v budúcnosti hodilo
ich zapracovanie do konceptu tejto stránky.
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MZVaEZ SR poskytlo MH SR prehľad všetkých vlastných proexportných nástrojov.
Po zverejnení kompletnej databázy www.podporapodnikania.org MH SR požiada
MZVaEZ SR, SARIO ako aj ďalšie dotknuté inštitúcie o zverejnenie internetovej adresy
na svojich webových sídlach.
11. Posúdiť prípravu a realizáciu propagačnej kampane na podporu zvýšenia
informovanosti podnikateľskej verejnosti o možnostiach využívania proexportných
nástrojov.
Z: MH SR v spolupráci so SARIO, MZVaEZ SR a EXIMBANKOU SR
T: 31. 7. 2015
Plnenie: Úloha je v procese riešenia
V rámci prvotného posudzovania realizácie propagačnej kampane sekretariát Pracovnej
skupiny pre stratégiu VEV oslovil členov pracovnej skupiny so žiadosťou o zaslanie
stanovísk k 4 otázkam s cieľom poznať pri ďalšom rozhodovaní ich názory, resp.
možnosti podieľať sa na propagačnej kampani. Na zaslanú požiadavku k 31. 8. 2015
reagovalo 5 inštitúcií (SOPK, SARIO, EXIMBANKA SR, SIEA, MZVaEZ SR
a MPaRV SR). Získané odpovede naznačujú, že názory na jednotlivé otázky sa rôznia,
najmä pokiaľ ide o formu kampane a časové obdobie jej konania. Inštitúcie, ktoré zatiaľ
odpovedali, nemajú skúsenosti s reklamno-propagačnými agentúrami, resp. si riešia tieto
aktivity vlastnými silami (SARIO a EXIMBANKA SR). K participácii na financovaní
projektu sa neprihlásila žiadna inštitúcia. Kľúčovou otázkou realizácie propagačnej
kampane je jej financovanie, pretože od nej vo veľkej miere závisí nielen forma, ale aj
časový rozsah kampane. MH SR sa preto už zaoberalo aj možnosťou financovania
kampane z prostriedkov zo štrukturálnych fondov. V rámci programového obdobia 2014
- 2020, t. j. rozbiehajúceho sa Operačného programu Výskum a inovácie (ďalej „OPVaI“)
sa predbežne počíta aj s podporou aktivít zameraných na zvýšenie exportného potenciálu
najmä malých a stredných podnikov, vrátane zvýšenia ich informovanosti. Propagačná
kampaň by sa potenciálne mohla zaradiť medzi aktivity na podporu tohto cieľa. Aktivity
podporujúce zvyšovanie povedomia podnikateľov o možnostiach štátnej podpory exportu
boli zaradené do projektového zámeru národného projektu Podpora internacionalizácie
MSP, ktorý bol schválený Monitorovacím výborom OPVaI v septembri 2015.
12. Posúdiť možnosť posilnenia útvarov MH SR, ktoré sa zaoberajú problematikou
inovácií, priemyslu a podpory malého a stredného podnikania (MSP)
Spôsob plnenia: predloženie návrhu na posilnenie kapacít útvarov MH SR formou
organizačnej zmeny
Z: MH SR
T: 30. 6. 2015
Plnenie: Úloha je v procese riešenia
Monitorovací výbor Operačného programu Efektívna verejná správa na rokovaní 22. 5.
2015 schválil zámer národného projektu „Zlepšovanie podnikateľského prostredia
na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii MH SR“, ktorý by mal byť
implementovaný v období 2016 - 2020. Uvedený projekt bude riadiť sekcia inovácií
a podnikateľského prostredia, ktorá v rámci organizačnej zmeny vznikla na MH SR 1. 8.
2015. V rámci uvedenej sekcie sa problematikou inovácií a podpory MSP zaoberá odbor
inovatívnej a digitálnej ekonomiky, ktorý má v súčasnosti 6 zamestnancov. Do 31. 1.
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2016 bude na odbore inovatívnej a digitálnej ekonomiky prijatý 1 nový zamestnanec.
V období september 2015 - 1. polrok 2016 sa plánuje personálne posilnenie sekcie
inovácií a podnikateľského prostredia aj prostredníctvom vyššie uvedeného národného
projektu o 12 - 16 systemizovaných miest, pričom 6 - 10 týchto miest sa bude zaoberať
problematikou inovácií. V rámci implementácie hlavných aktivít spomínaného projektu
boli, resp. budú v období október 2015 - január 2016 prijatí 4 zamestnanci na odbor
analýz a plánovania v rámci sekcie inovácií a podnikateľského prostredia.
Súčasťou organizačnej štruktúry MH SR je aj sekcia priemyslu a obchodu, ktorá pokrýva
všetky odvetvia priemyselnej výroby, ktoré podľa kompetenčného zákona patria
do pôsobnosti MH SR. Aktivity a podklady týkajúce sa medzinárodnej spolupráce
a vonkajších ekonomických vzťahov vo väzbe na jednotlivé odvetvia sú v potrebnom
rozsahu koordinované podľa prevažujúceho zamerania príslušným pracovníkom odboru
priemyselného rozvoja a investícií. MH SR v súčasnej dobe neuvažuje s personálnymi
zmenami, ktoré by viedli k posilňovaniu činností v oblasti priemyslu.
13. Predložiť návrh konceptu na vytvorenie systémového a kontinuálneho vzdelávania
v oblasti podpory exportu (v rámci už existujúceho inštitucionálneho systému podpory
exportu, resp. ďalších inštitúcií podľa agendy a poslania)
Spôsob plnenia: predloženie materiálu na rokovanie rady
Z: SARIO v spolupráci s EXIMBANKOU SR
T: september 2015
Plnenie: Úloha je v procese riešenia
EXIMBANKA SR pripravuje koncept systémového vzdelávania pozostávajúceho
z dvoch častí, pričom prvá časť vytvára zjednocujúci model odborného vzdelávania
v rámci už existujúcich inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie exportérom a druhá časť
konceptu, ktorá je nad rámec uloženej úlohy, uvažuje so zriadením nového inštitútu
poskytujúceho systémové a kontinuálne vzdelávanie v oblasti zahraničného obchodu.
Koordinovanie zainteresovaných inštitúcií a získanie relevantných informácií si vyžaduje
dlhší časový priestor. I. Lichnovský, generálny riaditeľ EXIMBANKY SR preto požiadal
spolupredsedov rady M. Lajčáka a V. Hudáka listom zo dňa 3. 8. 2015 o posun termínu
plnenia predmetnej úlohy do 31. 12. 2015. Rada na rokovaní 23. 9. 2015 požiadavku
EXIMBANKY SR schválila.
EXIMBANKA SR v spolupráci s MH SR a SARIO vypracovala návrh „Konceptu
vytvorenia systémového a kontinuálneho vzdelávania v oblasti podpory exportu„
a predpokladá, že „Portál pre exportérov“ bude platformou, ktorá sa využije pre účely
tohto vzdelávania prostredníctvom nových funkcionalít (pozvánky, lekcie, webináre,
reporty, prezentácie a ďalšie).
14. Priebežné hodnotenie spätnej väzby, námetov a požiadaviek podnikateľskej sféry
v oblasti podpory exportu.
Spôsob plnenia: V rámci ročného hodnotenia stratégie VEV
Z: MH SR
T: každoročne v októbri

7

Plnenie: Úloha je v procese riešenia
SARIO interne priebežne hodnotí spätnú väzbu, námety a požiadavky podnikateľskej
sféry v oblasti podpory exportu niekoľko krát do roka. Hodnotenie spätnej väzby SARIO
je naviazané na konkrétne proexportné nástroje SARIO (napr. Proexportná akadémia
SARIO hodnotí jednotlivé témy seminárov a následne dáva priestor na návrhy ďalších
možných tém seminárov, kooperačné podujatia Slovenská kooperačná burza
a Medzinárodný strojársky kooperačný deň hodnotia dané podujatie, obchodných
partnerov a dávajú priestor pre výber partnerskej krajiny pre nasledujúci ročník, atď.).
Pracovný tím pre spracovanie „Prvej monitorovacej správy o plnení cieľov stratégie
VEV“ (ďalej len „monitorovacia správa“) dospel v období jej prípravy k záveru, že
hodnotenie spätnej väzby námetov a požiadaviek podnikateľskej sféry v oblasti podpory
exportu nezapadá do jej osnovy, ktorá je daná stratégiou VEV. Uvedené hodnotenie preto
nebolo do monitorovacej správy zahrnuté.
V. Hudák minister hospodárstva v tejto súvislosti navrhol, aby MH SR v spolupráci
so SARIO každoročne vypracovalo samostatnú „Informáciu o priebežnom hodnotení
spätnej väzby, námetov a požiadaviek podnikateľskej sféry v oblasti podpory exportu“,
ktorá bude počínajúc rokom 2016, hodnotiť celý uplynulý rok a bude predkladaná
každoročne na rokovanie rady, ktoré sa uskutoční v I. štvrťroku. Rada na rokovaní 23. 9.
2015 predložený návrh ministra V. Hudáka schválila s tým, že prvá takáto informácia
bude predložená na rokovanie rady do 30. 4. 2016.
15. Účinnosť fungovania mechanizmu podpory realizácie veľkých exportných
projektov hodnotiť cez Radu vlády SR na podporu exportu a investícií.
Z: MH SR v spolupráci so SARIO, MZVaEZ SR, MF SR
T: jedenkrát ročne k 30. 11.
Plnenie: Úloha je v procese riešenia
SARIO pripravilo k 1. júlu 2014 založenie Združenia dodávateľov investičných celkov
(ZDIC), čím poskytlo platformu pre vytvorenie dobrovoľného združenia spoločností
(členov), ktorého cieľom je prostredníctvom spoločných aktivít exportovať ich produkty
a služby do zahraničia. Plánovaným účelom založenia ZDIC bola spolupráca jeho členov
smerujúca k podstatnému rozvoju zahraničného obchodu SR a k možnosti vyvážať
ucelené investičné celky do zahraničia. Momentálne ďalšie kroky v rozvíjaní tejto agendy
budú predmetom medzirezortnej diskusie. SARIO má vytvorené kontaktné miesto pre
podporu veľkých exportných projektov. Odbor zahraničného obchodu SARIO
zabezpečuje komplex informačných, poradenských a asistenčných služieb pre slovenské
podnikateľské subjekty aj v tejto agende. SARIO do konca roka 2015 spolu s ostatnými
spolugestormi vypracuje požadované hodnotenie.
16. Zabezpečovať výber tendrov nad 5 mil. EUR z dostupných databáz verejného
obstarávania.
Z: SARIO, Platforma podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu, ZÚ SR
T: priebežne
Plnenie: Úloha sa priebežne plní
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SARIO je pravidelným prijímateľom tendrov z databáz Národného centra pre marketing
a tvorbu cien Bielorusko. Na portáli NCMaTC prebieha približne 20 000 tendrov
týždenne. Pre slovenských podnikateľov je to priama príležitosť zúčastňovať sa
elektronických tendrov Colnej únie bez toho, aby ich spoločnosť bola zaregistrovaná
v niektorej z krajín Colnej únie. Registráciu na portál s elektronickým podpisom je
možné vykonať s asistenciou SARIO na Slovensku. Projekt bol spustený v prvej polovici
roku 2014. Konkrétne aktuálne tendre sú uverejnené na webe SARIO. Tendre sa
aktualizujú priebežne, približne dvakrát mesačne. SARIO vytvorilo pre lepšiu orientáciu
na získanie elektrického kľúča Manuál pre zapájanie sa do tendrov Colnej únie.
Vo výbere tendrov sa prihliada aj na tendre nad 5 mil. EUR. SARIO aktívne vyhľadáva
tendre aj nad 5 mil. EUR a následne ich pravidelne zverejňuje prostredníctvom web
stránky a systému newslettrov. Prevažne sa jedná o tendre prihliadajúce na prioritné
teritória zadefinované stratégiou VEV.
17. Realizovať v krajských mestách aktivity na podporu osvety Stratégie vonkajších
ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020.
Z: MH SR, MZVaEZ SR, SARIO, EXIMBANKA SR s podporou VÚC, ZMOS a SOPK.
T: priebežne, najmenej jeden krát ročne
Plnenie: Úloha sa priebežne plní
rok 2014
MH SR zorganizovalo v spolupráci s agentúrou SARIO a ďalšími inštitúciami SBA,
SOPK, VÚC, EXIMBANKOU SR a agentúrou SIEA sériu troch regionálnych seminárov
o možnostiach štátnej podpory exportu a podnikania v Prešove, Žiline a Nitre. Cieľom
seminárov bolo predstaviť slovenským podnikateľským subjektom možnosti štátnej
podpory exportu t.j. aj osveta podnikateľských subjektov o nástrojoch stratégie VEV.
EXIMBANKA SR v spolupráci s MH SR organizovala v Bratislave 11. 12. 2014
konferenciu s názvom Budúcnosť exportu Slovenskej republiky s podtitulkom Štát
a podnikatelia - spoločne za vyššiu exportnú výkonnosť. Konferencia nadväzovala
na stanovené ciele stratégie VEV. Cieľom konferencie bolo pokračovať v odbornom
dialógu medzi štátom a podnikateľskou sférou so zámerom identifikovať aktuálne názory
podnikateľského prostredia na problematiku systému podpory exportu zo strany štátu,
resp. zefektívnenie podpory exportu, vrátane napr. aj prípadných legislatívnych návrhov.
Konferencia tiež nadviazala na stretnutie najväčších exportérov Slovenska, ktoré sa
uskutočnilo v decembri 2013 v hoteli Bôrik v Bratislave. EXIMBANKA SR navrhla
realizovať stretnutia so zástupcami relevantných inštitúcií a zväzov ešte pred konaním
konferencie, pričom zástupcovia gestora konferencie v období jej prípravy zrealizovali
viaceré stretnutia, ktoré sa ukázali ako efektívne. Súčasťou týchto stretnutí bola
prezentovaná aj osveta stratégie VEV.
rok 2015
SARIO využilo svoje kooperačné podujatia série SARIO BUSINESS LINK 2015 (SBL)
aj na podporu osvety nástrojov stratégie VEV a to v Bratislave - SBL CONECO, Nitre SBL Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2015. V októbri 2015 SARIO
spropagovalo nástroje stratégie VEV aj v Trenčíne - SBL ELOSYS. SARIO bude
pokračovať v týchto aktivitách aj v nasledujúcom období.
9

EXIMBANKA SR od začiatku roka 2015 zrealizovala tri exportné kluby v Hronseku
(okres Banská Bystrica - marec 2015), v Košiciach (jún 2015), v Trenčianskych
Tepliciach (október 2015), ktorých témy nadväzujú aj na stratégiu VEV a Stratégiu
EXIMBANKY SR. Cieľom exportných klubov EXIMBANKY SR je poskytovať
na pravidelnej báze odborné poradenstvo v oblasti exportu, mentoring a zabezpečovať
networking pre slovenských exportérov (existujúcich aj potenciálnych), ako aj edukácia /
poradenstvo klientom a potenciálnym klientov na neformálnej báze.
Súčasťou programu Exportných klubov bola aj informácia o realizácii stratégie VEV.
Exportného klubu v Košiciach a v Trenčianskych Tepliciach sa zúčastnil aj zástupca
MZVaEZ SR, pričom do budúcna budú prizvaní na ďalšie Exportné kluby aj zástupcovia
štátnych inštitúcií a podnikateľských zväzov. Pri organizovaní exportných klubov
EXIMBANKA SR plánuje EXIMBANKA SR osloviť aj SOPK, VÚC a ďalšie inštitúcie.
ZÁVER
Z predloženého materiálu vyplýva, že zo 17 prijatých opatrení bolo k 31. 12. 2015




5 opatrení splnených (opatrenia č. 1, 2, 5, 7 a 8),
5 opatrení sa priebežne plní (3, 4, 9, 16 a 17),
7 opatrení je v procese riešenia (6, 10, 11, 12, 13, 14 a 15).

U niektorých opatrení, ktoré sú v procese riešenia, došlo z rôznych dôvodov k posunu ich
plnenia oproti pôvodne určenému termínu. Žiadne opatrenie nebolo zrušené. Pozitívne je
možno hodnotiť skutočnosť, že všetkým opatreniam na podporu implementácie
stratégie VEV prijatých na úrovni rady, bola venovaná náležitá pozornosť.
Pre budúce obdobie bude potrebné venovať pozornosť 5 dlhodobým opatreniam, ktoré sa už
priebežne plnia a 7 opatreniam, ktoré sú v procese riešenia, z toho 4 majú jednorazový
charakter (10, 11, 12 a 13) a 3 sú dlhodobé (6, 14 a 15). Okrem uvedených opatrení budú
do budúcej informácie zahrnuté aj nové opatrenia, ktoré rada prijme na podporu
implementácie stratégie VEV v priebehu roka 2016.
Na rokovaní Pracovnej skupiny pre stratégiu VEV dňa 8. 12. 2015 bol materiál prerokovaný
a prijatý so záverom, aby MH SR predkladalo na každé rokovanie uvedenej pracovnej
skupiny stručnú informáciu o priebežnom plnení aktuálnych opatrení.
Súhrnná informácia o plnení opatrení z dokumentov súvisiacich so stratégiou VEV bude
predložená na rokovanie rady v I. štvrťroku 2017 a bude hodnotiť plnenie opatrení za obdobie
od prijatia stratégie VEV do 31. 12. 2016.
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Príloha č. 1
RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

Návrh

ZÁVEROV RADY VLÁDY SR
NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

č. 03/04/2014
z 22. októbra 2014
k Informácii o priebežnej implementácii nástrojov a opatrení
Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020

Číslo materiálu:
Predkladateľ:
minister hospodárstva
___________________________________________________________________________

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií
A.

berie na vedomie
A.1. Informáciu o priebežnej implementácii nástrojov a opatrení Stratégie vonkajších
ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020;

B.

ukladá
ministrovi hospodárstva
podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí
B.1. zabezpečiť plnenie opatrení uvedených v Informácii o priebežnej implementácii
nástrojov a opatrení Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie
2014 - 2020.

Návrh opatrení:
1.

Uskutočniť prieskum o reálnom využívaní proexportných nástrojov z pohľadu
slovenských podnikateľov.
Z: MH SR v spolupráci so SARIO, MZVaEZ SR, EXIMBANKA SR
T: 31. 3. 2015

2.

V spolupráci s MZVaEZ SR získať informácie o formách proexportnej pomoci štátu
v krajinách V4, Slovinsku, Bulharsku, Dánsku, Estónsku, Litve, Lotyšsku a spracovať
materiál o možnostiach ich aplikácie v podmienkach SR.
Z: MH SR v spolupráci so SARIO, MZVaEZ SR a MF SR
T: 30. 11. 2014

3.

Preskúmať možnosť vytvorenia takých podnikateľských podporných zastúpení
v zahraničí, ktoré by poskytovali slovenským exportérom pri ich podnikaní v zahraničí
priamo na mieste operatívnejšie služby pre podporu ich obchodných záujmov aj nad
rámec služieb poskytovaných ZÚ SR.
Z: MH SR v spolupráci s MZVaEZ SR, MF SR, SARIO, AZZZ SR, RÚZ, Klub 500,
SOPK
T: 31. 3. 2015

4. Zverejniť katalóg služieb v oblasti ekonomickej diplomacie pre podnikateľskú verejnosť
na dostupných webových stránkach MZVaEZ SR, MH SR, SARIO a SOPK.
Z: MZVaEZ SR, MH SR, SARIO a SOPK
T: 30. 11. 2014
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Príloha č. 2
RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

Návrh

ZÁVEROV RADY VLÁDY SR
NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

č. 02/04/2014
z 22. októbra 2014
ku Konceptu na podporu realizácie veľkých exportných projektov
číslo materiálu:
predkladateľ: minister hospodárstva
___________________________________________________________________________

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií
A.

berie na vedomie
A.1.

B.

Koncept na podporu realizácie veľkých exportných projektov

ukladá
ministrovi hospodárstva
B.1.

zabezpečiť plnenie opatrení uvedených v Koncepte na podporu realizácie
veľkých exportných projektov

Návrh opatrení
1.

Zabezpečiť informovanie podnikateľskej verejnosti o vytvorení Združenia dodávateľov
investičných celkov a pokračovať vo vytváraní odvetvovo orientovaných sekcií združenia
a v tvorbe ich exportnej ponuky.
Z: SARIO
T: 30. 11. 2014

2.

Zaviesť flexibilný mechanizmus výmeny informácii o veľkých exportných projektoch
medzi MZVaEZ SR, MH SR, MF SR, EXIMBANKOU SR, SARIO a podnikateľskou
sférou.
Z: MZVaEZ SR v spolupráci s MH SR, SARIO, MF SR, EXIMBANKOU SR
T: 30. 4. 2015

3.

Účinnosť fungovania mechanizmu podpory realizácie veľkých exportných projektov
hodnotiť cez Radu vlády SR na podporu exportu a investícií.
Z: MH SR v spolupráci so SARIO, MZVaEZ SR, MF SR
T: jedenkrát ročne k 30. 11.

4.

Zabezpečovať výber tendrov nad 5 mil. EUR z dostupných databáz verejného
obstarávania.
Z: SARIO, Platforma podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu, ZÚ SR
T: priebežne
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Príloha č. 3
RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

Návrh

ZÁVEROV RADY VLÁDY SR
NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

č.02/05/2014
zo 10. decembra 2014
k návrhu Formy proexportnej podpory štátu vo vybraných krajinách
Európskej únie a ich porovnanie so Slovenskom

číslo materiálu:
predkladateľ: minister hospodárstva
___________________________________________________________________________

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií
A.

berie na vedomie

A.1.

návrh Formy proexportnej podpory štátu vo vybraných krajinách Európskej únie a ich
porovnanie so Slovenskom

Z údajov a informácií za vybrané krajiny EÚ a z ich porovnania so Slovenskom sa dajú
vyvodiť pre Slovensko, z hľadiska podpory exportu, nasledovné najvýznamnejšie silné
a slabé stránky proexportných nástrojov SR:
Silné stránky:






Rada vlády SR na podporu exportu a investícií, ktorá umožňuje dialóg zainteresovaných
aktérov,
existujúca štruktúra inštitúcií na podporu exportu, relatívne porovnateľná s krajinami,
ktoré venujú podpore exportu najväčšiu pozornosť,
existencia Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020, ktorá
je zameraná predovšetkým na podporu exportu,
zavedený systém organizovania podnikateľských misií do zahraničia sprevádzajúcich
ústavných činiteľov a snaha o jeho zdokonaľovanie,
disponibilita primeraného množstva produktov financovania a poistenia exportu
zo strany EXIMBANKY SR, ktorá spĺňa požiadavky trhu SR a prispôsobuje sa dopytu
exportérov.

Slabé stránky:





absencia siete obchodných zastúpení mimo systému ZÚ podporovaných štátom,
poddimenzovaná početnosť ekonomických diplomatov, aj napriek výnimočne vysokej
exportnej závislosti SR,
relatívne nízke čiastky finančných prostriedkov vynakladané na štátnu podporu účasti
podnikateľov na výstavách a na iné proexportné aktivity,
absencia koordinovaného vzdelávania podnikateľov zameraného na podporu rozvoja
znalostí a zručností v oblasti zahraničného obchodu.

Uvedené závery potvrdzujú správnosť prijatia opatrenia č. 3 uvedeného v materiáli
„Informácia o priebežnej implementácii nástrojov a opatrení stratégie VEV. Uvedené
opatrenie navrhuje MH SR, aby v spolupráci s MZVaEZ SR, MF SR, SARIO, AZZZ SR,
RÚZ, Klub 500 a SOPK preskúmalo v termíne do 31. marca 2015 možnosť vytvorenia takých
podnikateľských podporných zastúpení v zahraničí, ktoré by poskytovali slovenským
exportérom pri ich podnikaní v zahraničí priamo na mieste operatívnejšie služby pre podporu
ich obchodných záujmov aj nad rámec služieb poskytovaných ZÚ SR.
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Príloha č. 4
RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

Návrh

ZÁVEROV RADY VLÁDY SR
NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

č. 03/01/2015
z 18. februára 2015
k Informácii o priebehu a záveroch konferencie
„Budúcnosť exportu Slovenskej republiky“
podtitulok „Štát a podnikatelia - spoločne za vyššiu exportnú výkonnosť“
číslo materiálu:
predkladateľ: minister hospodárstva
___________________________________________________________________________

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií
A. berie na vedomie
A.1.

Informáciu o priebehu a záveroch konferencie „Budúcnosť exportu Slovenskej
republiky“ podtitulok „Štát a podnikatelia - spoločne za vyššiu exportnú výkonnosť“

B.

ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí
ministrovi hospodárstva
generálnemu riaditeľovi a predsedovi Rady banky EXIMBANKY SR
generálnemu riaditeľovi Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu

B.1.

zabezpečiť plnenie opatrení uvedených v Informácii o priebehu a záveroch konferencie
„Budúcnosť exportu Slovenskej republiky“ podtitulok „Štát a podnikatelia - spoločne
za vyššiu exportnú výkonnosť“

NÁVRH OPATRENÍ
1. Nastaviť možnosť
www.slovensko.sk

získavania

spätnej

väzby

od

podnikateľov

na

portáli

Spôsob plnenia: V časti „Exportéri, vyjadrite Váš názor“ (začíname s exportom /
etablovaný exportér) bude zverejnený permanentný dotazník s otázkami a priestorom
na vyjadrenie názoru k aktuálnym možnostiam podpory exportérov a exportu. Zároveň
bude možné ad hoc publikovať formuláre spätnej väzby.
Gestor: MH SR / SARIO
Termín: február 2015
2. Upraviť existujúci systém poskytovania služieb diplomatickými zastúpeniami v rámci
systému ZÚ v zahraničí a posúdiť poskytovanie služieb cez uvažovaný nový systém
podnikateľských zastúpení (v rámci toho prehodnotiť zoznam štandardných
bezodplatných služieb, poskytovaných diplomatickými zastúpeniami a vypracovať zoznam
spoplatnených nadštandardných služieb novým typom zastúpení).
Spôsob plnenia: predloženie konceptu na rokovanie rad
Gestor: MZVaEZ SR

Termín: apríl 2015

3. Posúdiť možnosť posilnenia útvarov MH SR, ktoré sa zaoberajú problematikou
inovácií, priemyslu a podpory MSP
Spôsob plnenia: predloženie návrhu na posilnenie kapacít útvarov MH SR formou
organizačnej zmeny
Gestor: MH SR
Termín: 30. 6. 2015
4. Predložiť návrh konceptu na vytvorenie systémového a kontinuálneho vzdelávania
v oblasti podpory exportu (v rámci už existujúceho inštitucionálneho systému podpory
exportu, resp. ďalších inštitúcií podľa agendy a poslania)
Spôsob plnenia: predloženie materiálu na rokovanie rady
Gestor: SARIO v spolupráci s EXIMBANKOU SR

Termín: september 2015

5. Priebežné hodnotenie spätnej väzby, námetov a požiadaviek podnikateľskej sféry
v oblasti podpory exportu.
Spôsob plnenia: V rámci ročného hodnotenia stratégie VEV
Gestor: MH SR
Termín: každoročne v októbri
6. Cielene využiť ekonomickú diplomaciu pri internacionalizácii vedy, výskumu
a inovácií a podpore medzinárodného transferu technológií.
Spôsob plnenia: raz ročne predložiť na rokovanie rady stručnú informáciu o plnení úlohy
ako osobitnú časť v rámci hodnotenia výsledkov ekonomickej diplomacie
Gestor: MZVaEZ SR v spolupráci s MH SR, MŠVVŠ SR
Termín: pravidelne k 30. 4.
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Príloha č. 5
RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

Návrh

ZÁVEROV RADY VLÁDY SR
NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

č. 01/02/2015
zo 17. júna 2015
k Výsledkom prieskumu o reálnom využívaní proexportných nástrojov
z pohľadu slovenských podnikateľov
číslo materiálu:
predkladateľ: minister hospodárstva
___________________________________________________________________________

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií
C.

berie na vedomie
A.1. Výsledky prieskumu o reálnom využívaní proexportných nástrojov z pohľadu
slovenských podnikateľov

D.

ukladá
ministrovi hospodárstva
B.1. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych
záležitostí, generálnym riaditeľom a predsedom Rady Exportno-importnej banky
SR a generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu
zabezpečiť plnenie opatrení uvedených vo „Výsledkoch prieskumu o reálnom
využívaní proexportných nástrojov z pohľadu slovenských podnikateľov“

Vykonajú:

minister hospodárstva
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
generálny riaditeľ a predseda Rady Exportno-importnej banky SR
generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu

Návrh opatrení
1. Posúdiť prípravu a realizáciu propagačnej kampane na podporu zvýšenia informovanosti
podnikateľskej verejnosti o možnostiach využívania proexportných nástrojov.
Z: MH SR v spolupráci so SARIO, MZVaEZ SR a EXIMBANKOU SR
T: 31. 7. 2015
2. Zjednodušiť tabuľku proexportných nástrojov stratégie VEV s uvedením ministerstiev
a inštitúcií, ktoré ich implementujú a zverejniť ju na webových stránkach všetkých
relevantných inštitúcií, tiež na portáli www.export.slovensko.sk .
Z: MZVaEZ SR v spolupráci s MH SR, SARIO a EXIMBANKOU SR
T: 31. 5. 2015
3. Realizovať v krajských mestách aktivity na podporu osvety Stratégie vonkajších
ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020.
Z: MH SR, MZVaEZ SR, SARIO, EXIMBANKA SR s podporou VÚC, ZMOS a SOPK.
T: priebežne, najmenej jeden krát ročne

