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RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ 

 

 
 

 

ZÁVERY RADY VLÁDY SR  

NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ 

 

č. 06/03/2015 

z 23. septembra 2015 

  
k Informácia o priebehu a výsledkoch 17. zasadnutia Medzivládnej komisie pre 

hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou 

federáciou v dňoch 5. – 6. mája 2015 v Bratislave a Návrhu vykonávacieho protokolu 
 

 

číslo materiálu:                     

predkladateľ:   minister hospodárstva 

___________________________________________________________________________ 

 

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií 
 

 

A. berie na vedomie 
 

A.1. Informácia o priebehu a výsledkoch 17. zasadnutia Medzivládnej komisie pre 

hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a 

Ruskou federáciou v dňoch 5. – 6. mája 2015 v Bratislave a Návrh vykonávacieho 

protokolu; 

 

B. ukladá  

 
ministrovi hospodárstva 

 
       B.1.    zabezpečiť koordináciu a kontrolu plnenia vykonávacieho protokolu  

zo 17. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú 

spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou v dňoch 5. – 6. 

mája 2015 v Bratislave  

 

Vykoná:  minister hospodárstva 

   

            

 



 

 

Predkladacia správa 

 

V dňoch 5. – 6. mája 2015 sa v Bratislave uskutočnilo 17. zasadnutie Medzivládnej 

komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a 

Ruskou federáciou. Slovenskú časť komisie viedol podpredseda vlády SR  

pre investície Ľubomír Vážny a ruskú časť komisie minister priemyslu a obchodu RF Denis 

Manturov.  

Slovenská a ruská strana počas rokovaní vyzdvihli obojstrannú snahu rozvíjať  

a posilňovať bilaterálne hospodárske a obchodné vzťahy s akcentom na záujmy oboch krajín. 

Obe strany počas rokovania komisie hľadali možnosti ďalšieho rozvoja ekonomickej  

a obchodnej spolupráce, ktorej potenciál nie je ani zďaleka využitý.  

Ekonomické rokovania s ruskými partnermi boli venované širokému spektru 

vzájomných hospodárskych vzťahov s dôrazom na problematiku energetiky, 

poľnohospodárstva, vzájomného obchodu, zahraničných investícií, ako aj možnosti 

spolupráce v oblasti priemyslu (vrátane obranného priemyslu). 

Sprievodnou časťou zasadnutia bolo „Podnikateľské fórum“. Podujatie zorganizovalo 

občianske združenie „Slovensko-ruská podnikateľská rada“. 

Na záver zasadnutia komisie bol podpísaný Protokol zo 17. zasadnutia Medzivládnej 

komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou  

a Ruskou federáciou, ktorý identifikuje možnosti ďalšieho rozširovania spolupráce  

v najbližšom období. 

Rokovania komisie sa zúčastnili aj zástupcovia slovenských a ruských 

podnikateľských subjektov. Podnikateľom bola poskytnutá príležitosť na prezentáciu svojich 

možností s dôrazom na zdynamizovanie obchodnej výmeny a poukázanie na problémy, 

s ktorými sa počas svojich aktivít stretávajú. Ich pripomienky boli, po vzájomnom 

odsúhlasení slovenskou a ruskou stranou, zahrnuté do záverečného textu Protokolu. 

Priamym zapojením podnikateľov do rokovaní medzivládnych komisií pre 

hospodársku spoluprácu Ministerstvo hospodárstva SR vytvára priestor na bližšiu interakciu 

štátnej a podnikateľskej sféry pri riešení ďalšieho rozvoja tejto spolupráce v konkrétnom 

teritóriu. 

Materiál bol predložený na rokovanie vlády SR dňa 19. júna 2015. Vláda SR vzala 

materiál vedomie. 

 

 

   

 



Informácia o priebehu a výsledkoch 17. zasadnutia Medzivládnej komisie pre 

hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou 

federáciou v dňoch 5. – 6. mája 2015 v Bratislave a Návrh vykonávacieho protokolu 

 

V dňoch 5. – 6. mája 2015 sa v Bratislave uskutočnilo 17. zasadnutie Medzivládnej 

komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou  

a Ruskou federáciou (ďalej len „komisia“). Zasadnutie sa konalo v súlade  

s článkom 5 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a  vládou Ruskej federácie 

o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci z 25. februára 2005, ako aj so závermi  

zo 16. zasadnutia Komisie, ktoré sa uskutočnilo v Moskve v dňoch 4. a 5. marca 2013. 

Predsedom slovenskej časti komisie bol podpredseda vlády SR pre investície  

p. Ľubomír Vážny a predsedom ruskej časti bol minister priemyslu a obchodu RF p. Denis 

Manturov. 

 Z hľadiska hodnoty obchodnej výmeny možno Ruskú federáciu (ďalej len „RF“) 

zaradiť k prioritným obchodným partnerom SR mimo Európskej únie (ďalej len „EÚ“).  

RF je naším štvrtým najvýznamnejším obchodným partnerom (po Nemecku, Českej 

republike a Poľsku). Vzájomná obchodná výmena dosahuje hodnotu cca 7 mld. €. 

 Udalosti spojené s ukrajinskou krízou a s prepadom ceny ropy na medzinárodných 

trhoch výrazne spomalili dynamiku ekonomického rastu RF. Stále však možno túto krajinu 

považovať za  trh s obrovským absorpčným potenciálom, čo nehľadiac na nepriaznivú 

medzinárodno-politickú situáciu, naďalej vytvára predpoklady pre uplatnenie sa slovenských 

podnikateľských subjektov na ruskom trhu. 

Za kľúčovú súčasť obchodno-ekonomických vzťahov považuje Slovenská republika 

(ďalej len „SR“) spoluprácu v energetickej oblasti, a to nielen v oblasti dodávok a tranzitu 

energonosičov, ale aj realizácie spoločných projektov. Na druhej strane RF predstavuje  

pre SR veľký potenciál pre umiestnenie výrobkov automobilového, strojárenského priemyslu 

(vrátane špeciálnej výroby), chemického, elektrotechnického a elektronického priemyslu, 

dodávok investičných celkov pre výstavbu elektrární a energetických zariadení, ako aj 

zariadení pre potravinársky priemysel. 

Súčasťou 17. zasadnutia Komisie bolo aj podnikateľské fórum. Podujatie 

zorganizovalo občianske združenie „Slovensko-ruská podnikateľská rada“. 

Vzájomná obchodná bilancia Slovenskej republiky a Ruskej federácie 

 

Súčasný vývoj v slovensko-ruských hospodárskych vzťahoch je poznačený sankčnou 

vojnou medzi EÚ a RF, čo sa prejavilo negatívne na bilaterálnom zahraničnom obchode 

medzi SR a RF. Je evidovaná znížená aktivita slovenskej podnikateľskej verejnosti aj smerom 

do regiónov RF. RF pritom predstavuje pre SR jedného z najdôležitejších obchodných 

partnerov hlavne v oblasti energetiky a hospodárska spolupráca je dlhodobou prioritou 

vzťahov s RF. Slovenská republika sa usiluje o širší prienik na voľné trhy do oblastí a 

regiónov RF. Zintenzívňuje sa spolupráca na regionálnej úrovni na kvalitatívne novom 

princípe tak, aby sa tieto aktivity odrážali nielen na zvyšovaní dynamiky vzájomného 

obchodu, ale aj na rozširovaní obchodno-hospodárskej a výrobno-kooperačnej spolupráce 

medzi SR a RF. Prioritou sú oblasti RF: Moskva, Sankt Peterburg, Tatarstan, Baškirská 

republika, Sverdlovská oblasť, Omská oblasť, Chanty Mansijská AO, Rostovská 

a Astrachánska oblasť. Dôležitý mechanizmus presadzovania ekonomických záujmov SR 

predstavuje zasadnutie medzivládnej komisie o hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci 

(MVK), ako aj zasadnutia zmiešaných komisii na regionálnej úrovni (ZK).  



 

 

2 

 

Hospodárska štruktúra slovenskej ekonomiky nedovoľuje zásadným spôsobom 

znižovať import tovarov z RF, pretože ide predovšetkým o energetické suroviny.  

 

Vzájomná obchodná výmena medzi SR a RF                                   (v mil. €) 

Rok 2009 2010 2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

Index % 

Vývoz 1 413 1 921 2 070,7  2 620,1 2 547,2 2 077 81,5 

Dovoz 3 467 4 656 6 183,7 5 867,9 6 147,7 4 913 80,0 

Obrat 4 880 6 577 8 254,4 8 488,0 8 694,9 6 990 80,1 

Saldo - 2 054 -2 735 - 4 113,0 -3 247,7 -- 3 600,6 -2 838 78,8 

Zdroj: podľa údajov ŠÚ SR    

  

Podiel dovozu z RF na celkovom dovoze do SR je 8,2% a podiel vývozu do RF 

z celkového vývozu predstavuje 3,2%. Export tvorili najmä prepravné zariadenia a stroje, 

nasledovali priemyselné výrobky, trhové výrobky a chemikálie. V oblasti importu sa doviezli 

nerastné palivá, surové materiály,  trhové výrobky. 

 

Pracovná časť 17. zasadnutia Komisie 

 

Zasadnutie komisie, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia slovenských a ruských 

podnikateľských subjektov, sa uskutočnilo vo forme rokovaní v šiestich pracovných 

skupinách a plenárneho zasadnutia. Pracovné skupiny boli tematicky zamerané  

na:  spoluprácu v oblasti priemyslu, energetiky, jadrovej energetiky, normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo, vojensko-technickú spoluprácu, vedu a školstvo. Výsledkom zasadnutia 

pracovných skupín bol protokol zo 17. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a 

vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, ktorý bol 

podpísaný počas plenárneho zasadnutia komisie (príloha č.1). 

Súčasný vývoj v slovensko-ruských hospodárskych vzťahoch je značne negatívny. 

V roku 2014 dosiahol slovenský vývoz do RF úroveň 2, 076 mld. €, čo predstavuje zníženie  

o 18,5%. Slovenský dovoz z RF sa znížil  na 4, 913 mld. €, čo tvorí pokles o 20%.  

Tento pokles je spôsobený sankčnou vojnou medzi EÚ a RF, ako aj výrazným 

znížením cien ropy na medzinárodných trhoch, čo malo za následok výrazný pokles ruskej 

meny. Ten spôsobil nesolventnosť ruských podnikov a neschopnosť nakupovať zahraničné 

výrobky.  

Zákaz dovozu poľnohospodárskej produkcie, surovín a potravín, zo štátov EÚ, USA, 

Kanady, Austrálie a Nórska, ktoré zaviedla RF od 6. augusta 2014 na obdobie 1 roka  

ako protiopatrenie na sankcie EÚ voči RF, zároveň spôsobilo pretlak poľnohospodárskej 

produkcie na európskom trhu, čo do výraznej miery znížilo cenovú hladinu daných výrobkov 

a zisky ich producentov. 

V situácii, kedy je evidovaná znížená aktivita slovenskej podnikateľskej verejnosti  

vo veľkých ekonomických centrách RF, ako aj smerom do regiónov je potrebné sústrediť 

pozornosť na krátkodobé a realizovateľné ciele. 

S cieľom eliminovať negatívne tendencie vo vzájomnej obchodno-ekonomickej 

spolupráci je potrebné vytvárať nové formy ekonomickej spolupráce, ako napríklad 

zakladanie spoločných podnikov na území oboch krajín. Ako príklad môžu byť použité 

memorandá o spolupráci v oblasti chovu a genetického rozvoja zvierat za účelom živočíšnej 

výroby v RF a v oblasti výroby malých univerzálnych nakladačov, ktoré boli podpísané počas 

plenárneho zasadnutia komisie. 
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V nasledujúcich rokoch bude v RF čoraz väčší dopyt po technológiách a výrobkoch 

spojených s ochranou životného prostredia a vodným hospodárstvom. Pôjde o tzv. zelené 

technológie používané vo všetkých oblastiach hospodárstva. Týmto sa vytvára priestor  

aj pre slovenské firmy pôsobiace v oblasti ochrany vôd a riadenia vodného hospodárstva,  

ako aj firmy  zaoberajúce sa ochranou životného prostredia. Je potrebné mať na zreteli 

skutočnosť, že ruský trh sa stáva čoraz viac náročnejším na všetky druhy výrobkov, najmä 

pokiaľ ide o ich kvalitu. 

V tejto súvislosti je potrebné, aby podnikateľské rady, priemyselné zväzy a agentúry 

zamerané na obchodnú a investičnú činnosť, plnili v budúcnosti dôležitejšiu úlohu  

pri definovaní bilaterálnej ekonomickej spolupráce na komerčnej úrovni vrátane podpory 

malého a stredného podnikania. 

Predsedovania delegácií sa navzájom informovali o dosiahnutých výsledkoch,  

ako aj o súčasnom stave národných ekonomík v kontexte celosvetového ekonomického 

diania. Obaja konštatovali, že vzájomná obchodná výmena zaostáva za existujúcim 

potenciálom na oboch stranách. 

 

Závery z rokovania expertov 

 

1. Spolupráca v oblasti energetiky 

 

Na zasadnutí expertov pre energetiku bolo konštatované, že dodávky zemného plynu  

z RF do SR, jeho preprava cez jej územie sa uskutočňujú stabilne v súlade s 

dlhodobými kontraktmi medzi OOO „Gazprom export“ a SPP, a.s., OOO „Gazprom export a 

„eustream a.s.“.  

Obe strany pozitívne hodnotili pravidelné konzultácie na úrovni splnomocnených 

hospodárskych subjektov v plynárenskom odvetví. 

Slovenská strana vyjadrila znepokojenie v súvislosti so znížením denných dodávok 

ruského zemného plynu od septembra 2014 do marca 2015.  

Strany vyjadrili záujem pokračovať v dlhodobej spolupráci v oblasti spoľahlivých 

dodávok plynu do SR a tranzitu plynu cez jej územie. 

Slovenská strana spoločne s prevádzkovateľom prepravnej siete eustream a.s. 

potvrdzuje pripravenosť pokračovať v dialógu s ruskými partnermi o perspektívach 

infraštruktúrnych projektov v oblasti plynárenstva s cieľom zabezpečenia spoľahlivosti 

dodávok ruského zemného plynu pre SR a iné európske štáty. 

Strany skonštatovali, že dodávky ropy na SR a tranzit cez jeho územie prebiehajú 

spoľahlivo a plynulo v súlade s objemami dohodnutými v kontraktoch uzavretých medzi 

slovenskými a ruskými spoločnosťami.  

Strany vyjadrili vzájomný záujem o spoluprácu v oblasti tranzitu ruskej ropy pre 

európske krajiny po ropovode „Družba“ v dlhodobej perspektíve. 

Strany pozitívne hodnotia výsledky rokovaní zriadenej rusko - slovenskej expertnej 

skupiny vo veci podpísania novej Dohody medzi vládou SR a vládou RF o spolupráci v 

oblasti dlhodobých dodávok ropy z RF do SR a tranzitu ruskej ropy cez územie SR, ktorá 

zabezpečuje nepretržité dodávky ropy na dlhšie časové obdobie.  

Strany vítajú zaangažovanosť ruskej spoločnosti Silovye mašiny a.s. v uzatvorení 

zmlúv na dodávky náhradných dielov a servisných služieb blokov č. 5 a 6 Elektrárne Vojany.  
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Slovenská strana víta pokračujúcu spoluprácu s ruskou spoločnosťou 

Technopromexport a.s. a slovenských spoločností Istroenergo Group a SES Tlmače v hľadaní 

spoločnej účasti na projektoch výstavby nových a modernizácií existujúcich energetických 

objektov na slovenskom aj ruskom trhu a tiež na trhu tretích strán. 

Strany potvrdili pripravenosť podporovať úsilie, ktoré je smerované na ďalšiu 

spoluprácu v oblasti zvýšenia energetickej efektívnosti a rozšírenia využívania OZE medzi 

„Ruskou energetickou agentúrou“ a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (FGBU 

„REA“) („SIEA“). 

 

2. Spolupráca v oblasti jadrovej energetiky 

 

Strany ocenili úspešný rozvoj rusko-slovenskej spolupráce v oblasti jadrovej 

energetiky, ktorá zabezpečuje spoľahlivé a bezpečné využívanie jadrových elektrární (JE) v 

SR. Ide o spoluprácu pri garantovanom zabezpečovaní nového a vysokoúčinného jadrového 

paliva pre JE v SR. Obojstranne bol vyjadrený záujem pokračovať v plynulých a dlhodobých 

dodávkach jadrového paliva pre prevádzkované aj nové bloky JE v SR počas celej doby ich 

prevádzky. 

Ruská strana vyjadrila pripravenosť ruských organizácií zúčastňovať sa na prácach pri 

modernizácii prevádzkovaných blokov slovenských JE aj pri dostavbe jadrových blokov 

EMO 3,4 v Mochovciach. 

Ruská strana potvrdila svoj záujem o účasti na projektoch výstavby nových blokov JE 

na území SR. 

Ruská strana potvrdzuje svoju pripravenosť zúčastniť sa na prácach pri predlžovaní 

doby životnosti JE Bohunice, zvyšovaní výkonu, modernizácii systémov, údržbe a opravách 

zariadení, dodávke zariadení a náhradných dielov pre existujúce bloky jadrových elektrární v 

SR. 

Komisia odporúča zainteresovaným ruským a slovenským organizáciám: 

- pokračovať vo vzájomnej spolupráci  v oblasti výstavby nových blokov JE v SR, v 

Ruskej federácii a na území tretích krajín; 

- pokračovať v dodávkach jadrového paliva pre prevádzkované a nové jadrové 

elektrárne Mochovce (3. a 4. blok) po celú dobu ich prevádzky; 

- pokračovať v spolupráci v oblasti licencovania a uvádzania nových typov jadrového 

paliva pre slovenské JE; 

- pokračovať v spolupráci pri dostavbe jadrových blokov EMO 3,4; 

- pokračovať v spolupráci v oblasti servisu a modernizácii slovenských JE; 

- naďalej skúmať možnosti spolupráce v oblasti nakladania s vyhoretým jadrovým 

palivom, rádioaktívnymi odpadmi a vyraďovania jadrových zariadení. 

Strany sa dohodli uskutočniť ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny pre spoluprácu v 

oblasti jadrovej energetiky v druhej polovici roku 2015. 
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3. Spolupráca v oblasti priemyslu 

 

Slovenská strana vzala na vedomie záujem spoločností Sylex spol s r.o. a O.A.O. 

Permská vedecko-výrobná strojárenská spoločnosť o rozvoj spolupráce ohľadne použitia 

monitorovacieho systému pre výstavbu a prevádzku veľkých vodných elektrární.  

Strany podporili činnosť spoločnosti MATADOR Automotive RUS v Nižnom 

Novgorode zameranú na výrobu zváraných dielov  pre ruský automobilový priemysel.  

Slovenská strana víta záujem spoločnosti I-TRAN, s. r. o., ohľadne vytvorenia 

spoločného podniku s ruským partnerom pre spoluprácu v oblasti výroby textilných 

výrobkov.  

Ruská strana navrhla slovenským spoločnostiam, zvážiť možnosť stať sa rezidentom 

priemyselných parkov na území Ruskej federácie. 

S cieľom aktivizácie slovensko-ruskej obchodno-ekonomickej spolupráce ruská strana 

odovzdala slovenskej strane zoznam spoločných perspektívnych projektov, pripravený 

Obchodným zastúpením Veľvyslanectva RF v SR. 

 

4. Vojensko-technická spolupráca 

 

 Strany potvrdili záujem rozvíjať vojensko-technickú spoluprácu a pokračovať v 

dodávkach vojenskej produkcie SR za účelom zabezpečenia prevádzkyschopnosti súčasných 

zbraňových systémov, a tiež opráv a modernizácie zbraní a vojenskej techniky, aj v súlade so 

štandardmi NATO. 

 

5. Spolupráca v oblasti školstva, vedy a techniky  

 

 Obe strany pozitívne hodnotia stav rozvoja slovensko-ruskej spolupráce v oblasti vedy 

a vzdelávania. Skonštatovali, že v školskom roku 2014/2015 sa uskutočnilo vzájomné 

prijímanie študentov a vedecko-pedagogických pracovníkov do vzdelávacích organizácií 

oboch krajín a bola dosiahnutá dohoda o finančnej podpore najvýznamnejších dvojstranných 

vedecko-technických projektov z prostriedkov štátnych rozpočtov oboch krajín na základe 

súťaže. 

Strany potvrdili záujem pokračovať v činnosti, týkajúcej sa zabezpečenia výmeny študentov, 

doktorandov a vedeckých a pedagogických pracovníkov za účelom štúdia a stáží v ruských a 

slovenských vysokoškolských vzdelávacích inštitúciách v školskom roku 2015/2016. 

Strany sa dohodli podpísať medzirezortné Memorandum o vzájomnom porozumení o 

uskutočnení súťaže na poskytnutie dotácií (grantov) v rámci rusko-slovenskej vedecko-

technickej spolupráce“ do konca júna 2015. 

 

6. Spolupráca v oblasti štandardizácie, metrológie a skúšobníctva 

 

 Strany pozitívne ohodnotili uskutočnenie tretieho zasadnutia pracovnej skupiny pre 

spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody 5. mája 2015 v 

Bratislave a dohodli sa na pokračovaní rozširovania spolupráce v oblastiach, ktoré sú v 

kompetencii pracovnej skupiny a zhodli sa na potrebe udržiavania vzájomnej informovanosti 

v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody. 
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Strany sa dohodli na podpísaní Memoranda o vzájomnom porozumení pri spolupráci v oblasti 

normalizácie, metrológie a posudzovania zhody medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Federálnou agentúrou pre technickú reguláciu a 

metrológiu (RF) počas oficiálnej návštevy predsedu vlády SR v RF. 

  

Bilaterálne rokovania predsedov komisie 

 

 Bilaterálne rokovanie predsedov komisie sa uskutočnilo 6. mája 2015 na pôde 

Úradu vlády SR. Rokovania nadviazali na ich stretnutie z 5. mája 2015 v hoteli Bôrik a na 

nasledovné zasadnutie Slovensko-ruskej podnikateľskej rady. 

Podpredseda vlády SR a predseda slovenskej časti komisie Ľubomír Vážny (ĽV) 

privítal predsedu ruskej časti komisie, ministra priemyslu a obchodu RF Denisa Manturova 

(DM) na pôde Úradu vlády SR. Vyjadril presvedčenie, že napriek nepriaznivej 

medzinárodno-politickej situácii sa budú naše vzájomné vzťahy rozvíjať dynamicky, na 

princípe vzájomnej výhodnosti. 

DM poďakoval za priateľské prijatie a skonštatoval, že medzinárodno-politická 

situácia má výrazne negatívny dopad na naše obchodno-hospodárske vzťahy. Poznamenal, že 

je potrebné hľadať nové formy spolupráce, ktoré umožnia tieto negatívne dopady eliminovať. 

V tejto súvislosti DM odovzdal ĽV non papper, obsahujúci zoznam spoločných 

perspektívnych projektov. 

ĽV vyjadril súhlas s potrebou zdynamizovať naše vzájomné hospodárske vzťahy. 

Navrhol, aby Slovensko-ruská podnikateľská rada a Podnikateľská rada pre spoluprácu so 

Slovenskom definovali najperspektívnejšie spoločné projekty, ktorých realizácia je plánovaná 

v najbližšom období, za účelom ich vládnej podpory oboch strán. Predmetnú formuláciu 

navrhol zakomponovať do protokolu zo 17. zasadnutia komisie. 

DM akceptoval návrh ĽV a informoval, že dňa 8.júla 2015 sa v meste Jekaterinburg 

uskutoční rusko-české podnikateľské fórum. Navrhol slovenskej strane zvážiť možnosť účasti 

a rozšíriť tak formát podujatia na trojstranné (rusko-česko-slovenské). Predsedom ruskej časti 

delegácie bude poradca ministra priemyslu a obchodu RF pán Viktor Semjonov a predseda 

českej delegácie bude minister priemyslu a obchodu ČR Ján Mládek. Taktiež navrhol 

uskutočniť  v rámci podnikateľského fóra zasadnutie slovensko-ruskej Pracovnej skupiny pre 

priemysel, na ktorom by ich predsedovia mohli prediskutovať otázky spoločných projektov. 

ĽV súhlasil s návrhom DM a prisľúbil oznámiť slovenskú nomináciu na dané 

podujatia v čo najskoršom čase. 

DM informoval, že ruská strana má takisto záujem na pokračovaní spolupráce v už 

existujúcich projektoch. V tejto súvislosti poznamenal, že ruská strana bude v plnej miere 

vychádzať v ústrety slovenskej strane pri riešení otázky cyklotrónu. 

ĽV tento prístup ocenil. V tejto súvislosti vyzdvihol zámer SR pokračovať v spoločnej 

práci na príprave projektu vybudovania širokorozchodnej trate Košice-Bratislava-Viedeň a 

logistických centier, ktorého agenda spadá priamo pod kanceláriu podpredsedu vlády pre 

investície. Poznamenal, že daný projekt má potenciál posunúť naše vzájomné  

obchodno-ekonomické vzťahy na kvalitatívne vyššiu úroveň. 

DM skonštatoval, že oblasť rozvoja dopravnej infraštruktúry by mala predstavovať 

jednu z primárnych oblastí našej spolupráce. V období globalizácie je potrebné zvyšovať 

investície do projektov zameraných na transparentnú prepravu tovarov a osôb, čo zlepšuje 

podmienky pre vzájomnú interakciu. V tejto súvislosti DM požiadal zvážiť ponuku ruskej 
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strany na predaj civilných lietadiel typu SSJ-100 (Suchoj-SuperJet 100), pre potreby vládnej 

letky SR. 

 Zároveň poznamenal, že ruská strana má veľký záujem pokračovať v spolupráci so 

SR vo vojensko-technickej v oblasti, zameranej predovšetkým na zabezpečenie 

prevádzkyschopnosti súčasných zbraňových systémov, a tiež opravu a servisné centrum 

v okolí trenčianskeho regiónu.  

ĽV poďakoval za ponuky ruskej strane a DM ubezpečil, že predmetné ponuky budú 

dôkladne posúdené. 

DM ďalej pozitívne vyzdvihol historickú a intenzívnu spoluprácu v oblasti jadrovej 

energetiky medzi oboma krajinami. Informoval, že ruská strana má záujem aj naďalej rozvíjať 

spoluprácu v tejto oblasti. Tlmočil záujem podieľať sa na dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce 

a na novom jadrovom zdroji. Rovnako ocenil spoluprácu v oblasti energetiky, ktorá má 

taktiež bohatú tradíciu a k rozvoju ktorej prispievajú aj pravidelné zasadnutia Pracovnej 

skupiny pre energetiku.  

Taktiež vyzdvihol spoluprácu v oblasti dodávok a tranzitu ruského plynu a ropy, 

dôkazom čoho je aj Dohoda o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z RF do SR a 

tranzitu ruskej ropy cez územie SR, ktorá bola podpísaná v decembri 2015 v Moskve. 

Podpísanie tejto dohody považuje za významné aj z hľadiska pokračovania a nadviazania na 

tradíciu vzťahov medzi oboma krajinami. V tejto súvislosti zdôraznil, že ruská strana má 

záujem aj na rozvíjaní spoločných projektov v oblasti prepravy plynu. 

ĽV rovnako ocenil spoluprácu v oblasti energetiky a poznamenal, že práve tá je 

v našich bilaterálnych vzťahoch ukážková. Považuje však za vhodné, rozšíriť spoluprácu 

z tradičných oblastí energetiky aj na oblasť využívania obnoviteľných zdrojov energie. V tejto 

súvislosti vyzdvihol bohaté skúsenosti SR v tejto oblasti, predovšetkým v oblasti výroby 

elektriny z malých obnoviteľných zdrojov. Podrobne informoval partnera o Koncepcii rozvoja 

výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie v SR, ako aj o postupnej príprave 

a implementácii projektu a ponúkol spoluprácu pri podobných projektoch. 

Mediálne ohlasy 

Správy o konaní 17. zasadnutia komisie a Slovensko-ruskej podnikateľskej rady boli 

publikované na stránkach Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu  

(ďalej len SARIO) a Slovensko-ruskej podnikateľskej rady. 

Závery 

 
1. 17. zasadnutie komisie a rokovania s ruskými partnermi splnili svoj hlavný cieľ,  

ktorým je podpora rozvoja bilaterálnej ekonomickej spolupráce medzi SR a Ruskou 

federáciou s dôrazom na realizáciu konkrétnych a vzájomne výhodných spoločných 

slovensko-ruských záujmov a  projektov. 

2. Účasť slovenských podnikateľských subjektov na podujatí a ich aktívny 

prístup k rokovaniam potvrdili vysoký záujem o spoluprácu s ruskými partnermi,  

ako aj snahu o širší prienik v danej relácii. 
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Návrh vykonávacieho protokolu  

zo 17. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou 

(Bratislava, 5. – 6. mája 2015) 

Pracovná skupina –  

okruhy 

prerokovávaných tém  

Text v protokole Rozpis úloh Zodpovedný subjekt 

 

Spolupráca v oblasti 

energetiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strany vyjadrili záujem pokračovať v 

dlhodobej spolupráci v oblasti 

spoľahlivých dodávok plynu do Slovenskej 

republiky a tranzitu plynu cez jej územie. 

 

 

Slovenská strana spoločne s 

prevádzkovateľom prepravnej siete 

Eustream a.s. potvrdzuje pripravenosť a 

záujem v pokračovaní dialógu s ruskými 

partnermi o perspektívach 

infraštruktúrnych projektov v oblasti 

plynárenstva s cieľom zabezpečenia 

spoľahlivosti dodávok ruského zemného 

plynu pre Slovenskú republiku a iné 

európske štáty. 

 

Strany vyjadrili vzájomný záujem o 

spoluprácu v oblasti tranzitu ruskej ropy 

pre európske krajiny po ropovode 

„Družba“ v dlhodobej perspektíve. 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečiť dodávky zemného plynu  

tak, aby prebiehali v súlade so 

záväzkami strán v rámci 

existujúceho kontraktu medzi OOO 

„Gazprom export“ a SPP, a. s. 

 

Pokračovať v dialógu, týkajúcom sa 

rozvoja plynárenskej infraštruktúry 

medzi komerčnými subjektmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečovať tranzit ropy 

ropovodom Družba v zmysle 

podpísanej 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 

 

MH SR 

SPP a.s. 

 

 

 

 

eustream, a.s. 

MH SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MH SR 

Transpetrol 
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Spolupráca v oblasti 

jadrovej energetiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strany tlmočili pripravenosť podporovať 

úsilie, ktoré je smerované na ďalšiu 

spoluprácu v oblasti zvýšenia energetickej 

efektívnosti a rozšírenia využívania OZE 

medzi „Ruskou energetickou agentúrou“ 

(FGBU „REA“) a Slovenskou agentúrou 

pre inovácie a energetiku („SIEA“) v 

súlade s podpísaným Memorandom o 

porozumení v oblasti energetickej 

efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 

energie v Bratislave dňa 18.3.2011. 

 

FGBU „REA“ a „SIEA“ tlmočili 

pripravenosť pravidelne si vymieňať 

skúsenosti a informácie, ktoré sa týkajú 

realizácie štátnej politiky v sfére 

energetickej efektívnosti a využívania OZE 

s cieľom napomôcť spoločnostiam oboch 

krajín, ktoré realizujú projekty v danej 

oblasti.  

 

 

Komisia odporúča zainteresovaným 

ruským a slovenským organizáciám: 

 

- pokračovať vo vzájomnej 

spolupráci  v oblasti výstavby nových 

blokov JE v SR, v Ruskej federácii a na 

území tretích krajín; 

 

- pokračovať v dodávkach jadrového 

paliva pre prevádzkované a nové jadrové 

 

Zabezpečiť rozvoj spolupráce v 

oblasti energetickej efektívnosti a 

využívania OZE medzi ruskou a 

slovenskou energetickou agentúrou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečiť informovanosť 

slovenských a ruských 

podnikateľských subjektov 

o realizácií štátnej politiky strán 

v oblasti OZE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informovať slovenské podnikateľské 

subjekty o možnosti participácie na 

projektoch s ruskou stranou na 

území tretích krajín. 

 

Zabezpečiť dodávky jadrového 

paliva pre JE v SR počas celej doby 

 

SIEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MH SR 

 

 

 

 

Slovenské elektrárne 

a.s. 
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Spolupráca v oblasti 

priemyslu 

 

 

elektrárne Mochovce (3. a 4. blok) po celú 

dobu ich prevádzky; 

 

- pokračovať v spolupráci v oblasti 

licencovania a uvádzania nových typov 

jadrového paliva pre slovenské JE; 

 

 

- pokračovať v spolupráci pri 

dostavbe jadrových blokov EMO 3,4; 

 

 

- pokračovať v spolupráci v oblasti 

servisu a modernizácii slovenských JE; 

 

 

- naďalej skúmať možnosti 

spolupráce v oblasti nakladania s 

vyhoretým jadrovým palivom, 

rádioaktívnymi odpadmi a vyraďovania 

jadrových zariadení. 

 

 

Strany sa dohodli uskutočniť ďalšie 

zasadnutie pracovnej skupiny pre 

spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky v 

druhej polovici roku 2015. 

 

 

Ruská strana navrhuje slovenským 

spoločnostiam, ktoré majú záujem o 

vzájomne výhodnú spoluprácu, zvážiť 

možnosť stať sa rezidentom priemyselných 

ich prevádzky.   

 

 

Pokračovať v spolupráci v oblasti 

licencovania a uvádzania nových 

typov jadrového paliva pre 

slovenské JE 

 

Pokračovať v spolupráci pri 

dostavbe jadrových blokov EMO 3,4 

 

 

Pokračovať v spolupráci v oblasti 

servisu a modernizácii slovenských 

JE. 

 

Naďalej skúmať možnosti 

spolupráce v oblasti nakladania s 

vyhoretým jadrovým palivom, 

rádioaktívnymi odpadmi a 

vyraďovania jadrových zariadení. 

 

 

Uskutočniť ďalšie zasadnutie 

pracovnej skupiny pre spoluprácu v 

oblasti jadrovej energetiky v druhej 

polovici roku 2015. 

 

 

Zabezpečiť informovanosť 

slovenských podnikateľských 

subjektov o možnosti  

stať sa rezidentom priemyselných 

 

 

 

Slovenské elektrárne 

a.s. 

 

 

 

Slovenské elektrárne 

a.s. 

 

 

Slovenské elektrárne 

a.s. 

 

 

JAVYS a.s. 

 

 

 

 

 

 

MH SR 

 

 

 

 

 

SARIO 
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Spolupráca v oblasti 

dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráca v oblasti 

kultúry 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vojensko-technická 

spolupráca 

 

 

 

 

 

 

parkov na území Ruskej federácie. 

 

 

Strany naďalej potvrdzujú zámer 

pokračovať v spoločnej práci na príprave 

projektu vybudovania širokorozchodnej 

trate Košice-Bratislava-Viedeň a 

logistických centier formou zabezpečenia 

rozšírenej štúdie technicko-ekonomickej 

realizovateľnosti zameranej na zistenie 

celkových ekonomických nákladov daného 

projektu, spôsobu jeho financovania a 

doby návratnosti vložených finančných 

prostriedkov do projektu. 

 

Strany podčiarkli potrebu vytvárať 

podmienky na ustanovovanie priamych 

kontaktov  a rozvoj spolupráce medzi 

inštitúciami, tvorcami a odborníkmi z 

oblasti hudobného, divadelného, tanečného 

a filmového umenia a budú podporovať 

vzájomnú výmenu súborov, sólistov a 

výstav, účasť na významných umeleckých 

festivaloch a súťažiach oboch krajín. 

 

Komisia potvrdzuje záujem strán v rozvoji 

vojensko-technickej spolupráci a 

pokračovaní dodávok vojenskej produkcie 

Slovenskej republike za účelom 

zabezpečenia prevádzkyschopnosti 

súčasných zbraňových systémov, a tiež 

opráv a modernizácie zbraní a vojenskej 

techniky, aj v súlade so štandardmi NATO. 

parkov na území Ruskej federácie. 

 

 

Zabezpečiť vypracovanie podrobnej 

štúdie realizovateľnosti projektu. 

Predpoklad ukončenia týchto prác je 

koniec roku 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpečiť vytváranie predpokladov 

pre nadväzovanie priamej spolupráce 

medzi slovenskými a ruskými 

subjektmi v oblasti umenia 

 

 

 

 

 

 

Pokračovať v spolupráci v vojensko-

technickej oblasti a v dodávkach 

vojenskej produkcie z RF do SR 

s cieľom prevádzkyschopnosti 

súčasných zbraňových systémov, a 

tiež opráv a modernizácie zbraní a 

vojenskej techniky, aj v súlade so 

štandardmi NATO. 

 

 

 

podpredseda vlády SR 

pre investície 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO SR 
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Spolupráca v rámci 

podnikateľských rád 

 

 

 

 

Komisia zobrala na vedomie, že 

Slovensko-ruská podnikateľská rada a 

Podnikateľská rada pre spoluprácu so 

Slovenskom v termíne do konca mája 2015 

posúdia a predložia komisii 10 projektov, 

ktorých realizácia je plánovaná v 

najbližšom období, za účelom posúdenia 

vhodného spôsobu podpory. 

 

 

 

 

Vypracovať a predložiť zoznam 10. 

projektov komisii na posúdenie. 

 

 

 

 

SRPR 

 

 


