Informácia o priebehu rokovania
mimoriadneho zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky na podporu

exportu a investícií 6. mája 2013

Mimoriadne zasadnutie otvoril a viedol Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR
(ďalej len „predseda rady“). Na zasadnutí bolo prítomných 16 zo 16 členov rady s hlasovacím
právom a štatutárni zástupcovia štátnych agentúr SARIO a SACR s poradným hlasom. Rada
bola uznášaniaschopná.
P. č.
1.

Bod programu
Schválenie programu rokovania rady vlády

Predložil
predseda rady

6. mája 2013
2.

Návrh správy o stave a výsledkoch ekonomickej
diplomacie

podpredseda vlády a minister
zahraničných vecí a európskych
záležitostí

3.

Návrh priorít medzinárodnej ekonomickej
spolupráce a koordinovanej prezentácie SR
v zahraničí v roku 2013 – stav k 30. aprílu 2013

podpredseda vlády a minister
zahraničných vecí a európskych
záležitostí

4.

Návrh východísk pre stratégiu vonkajších
ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na
roky 2014-2020

predseda rady

5.

Návrh správy o stave a výsledkoch Slovenskej
agentúry pre rozvoj investícií a obchodu
(SARIO), budúce smerovanie, úlohy a právne
postavenie agentúry
Návrh správy o stave a výsledkoch Slovenskej
agentúry pre rozvoj cestovného ruchu (SACR)

predseda rady

6.

stiahnutý

minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja a generálna
riaditeľka SACR

Návrh stratégie podpory malého a stredného
podnikania v Slovenskej republike

predseda rady

8.

Vyhodnotenie efektívnosti využívania nástrojov
na podporu exportu do roku 2012

predseda rady

9.

Informácia o výsledkoch rokovaní k vytvoreniu
fondu na podporu exportu

predseda rady

10.

Informácia o stratégii inteligentnej špecializácie
do roku 2020

minister školstva, vedy, výskumu
a športu

7.

stiahnutý

stiahnutý

11.

12.

13.

Analytické vyhodnotenie výsledkov a tendencií
zahraničného obchodu Slovenskej republiky za
rok 2012
Žiadosť generálneho riaditeľa Národnej agentúry
pre malé a stredné podnikanie o prijatie za člena
Rady vlády SR na podporu exportu a investícií
Rôzne

predseda rady

predseda rady

Rada rokovala o jednotlivých bodoch programu s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.

Schválenie programu rokovania rady vlády 6. mája 2013

Predseda rady T. Malatinský, oboznámil prítomných s návrhom programu rady a požiadal
členov rady o prípadné návrhy na doplnenie programu.
Na žiadosť ministra hospodárstva bol z programu vypustený bod č. 5. „Návrh správy
o stave a výsledkoch Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO“ a bod č. 7.
„Stratégia podpory malého a stredného podnikania v Slovenskej republike“. Na žiadosť
ministra školstva, vedy, výskumu a športu bol vypustený bod č. 10. „Informácia o stratégii
inteligentnej špecializácie do roku 2020“. Minister hospodárstva navrhol predložiť návrh na
zaradenie nového programu, bod č. 11 „Analytické vyhodnotenie výsledkov a tendencií
zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2012“.
Členovia rady navrhli realizovať častejšie rokovania rady s menším počtom
predkladaných materiálov. Navrhnuté bolo mimoriadne rokovanie rady v júni 2013 s dvomi
bodmi programu, ktoré budú tvoriť správy o činnosti a budúcom smerovaní a postavení dvoch
vládnych agentúr – pre rozvoj investícií a obchodu SARIO a pre cestovný ruch SACR
(doplnené znenie).
Návrh programu bol schválený 16 členmi rady s hlasovacím právom.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.

Návrh správy o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie

Materiál bol uvedený podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí
a európskych záležitostí. V diskusii predseda SOPK P. Mihók a predseda Klubu 500 V. Soták
konštatovali zlepšenie spolupráce v oblasti ED a pozitívne zhodnotili realizované
podnikateľské misie (napr. Turecko, Vietnam). Zároveň poukázali na absenciu jednotnej
koordinácie pri organizovaní podnikateľských misií. Predseda SOPK P. Mihók ponúkol
spracovať vzorový model organizovania podnikateľskej misie doma a v zahraničí a predložiť
ho na rokovanie rady.
Predložený materiál členovia rady zobrali na vedomie bez pripomienok.

3.

Návrh priorít medzinárodnej ekonomickej spolupráce a koordinovanej prezentácie
SR v zahraničí v roku 2013 – stav k 30. aprílu 2013

Materiál bol uvedený podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Členovia rady po diskusii odporučili doplniť
materiál o pokiaľ to bude možné komplexný prehľad zahraničných stykov najvyšších
ústavných činiteľov v roku 2013, s výhľadom na rok 2014 a previazať ich s prípravou
obchodných misií, konferencií, veľtrhov a výstav. Materiál bude doplnený a predložený na
rokovanie rady.
Materiál bol vzatý na vedomie s pripomienkou doplnenia materiálu.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Návrh východísk pre stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej
republiky na roky 2014-2020
Materiál uviedol predseda rady. Členovia rady sa v rámci diskusie stotožnili s návrhom
predkladateľa zúžiť pripravovanú stratégiu len na oblasť zahraničnoobchodnej politiky.
Zároveň všetci členovia apelovali na potrebu úzkej spolupráce všetkých relevantných
inštitúcií pri tvorbe predmetnej stratégie.
Členovia rady návrh východísk zobrali na vedomie a odporučili pracovnej skupine pri
tvorbe stratégie zapracovať predložené návrhy MF SR, RÚZ, SARIO, Klub 500, SOPK.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Návrh správy o stave a výsledkoch Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií
a obchodu (SARIO), budúce smerovanie, úlohy a právne postavenie agentúry
Materiál bol stiahnutý na žiadosť predsedu rady. Predseda rady navrhol jeho
predloženie na rokovanie mimoriadneho zasadnutia rady 9. septembra 2013.
Na žiadosť členov rady bude tento materiál predložený na mimoriadne rokovanie rady
v júni t.r.
___________________________________________________________________________
6. Návrh správy o stave a výsledkoch Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR)
Materiál uviedol v zastúpení vedúci služobného úradu MDVaRR SR M. Čatloš. Počas
diskusie odznela kritika fungovania agentúry (PPV a MiF SR P. Kažimír, predseda SOPK P.
Mihók). Členovia po diskusii navrhli dopracovať predmetný materiál o víziu ďalšieho
smerovania SACR, výzvach a budúcich aktivitách v oblasti podpory cestovného ruchu.
Na žiadosť členov rady bude doplnené znenie materiálu predložené na mimoriadne
rokovanie rady v júni t.r.

7. Návrh stratégie podpory malého a stredného podnikania v Slovenskej republike
Materiál bol na návrh predsedu rady stiahnutý z rokovania.

8.

Vyhodnotenie efektívnosti využívania nástrojov na podporu exportu do roku 2012

Materiál predkladal predseda rady. Na žiadosť členov rady bolo rokovanie k materiálu
odložené.

9.

Informácia o výsledkoch rokovaní k vytvoreniu fondu na podporu exportu

Materiál predkladal predseda rady. Na žiadosť členov rady bolo rokovanie k materiálu
odložené.

10.

Informácia o stratégii inteligentnej špecializácie do roku 2020
Materiál bol stiahnutý z rokovania na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu.

11. Analytické vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej
republiky za rok 2012
Materiál predkladal predseda rady. Na žiadosť členov rady bolo rokovanie k materiálu
odložené.

12. Žiadosť generálneho riaditeľa Národnej agentúry pre malé a stredné podnikanie
o prijatie za člena Rady vlády SR na podporu exportu a investícií
Žiadosť predkladal predseda rady. Žiadosť bola členmi rady odmietnutá vzhľadom na
vysoký počet členov rady a už existujúce zastúpenie malých a stredných podnikateľov v rade
ostatnými členmi.
Materiál bol zamietnutý.
13. Rôzne
V rámci diskusie členovia rady opätovne odporučili redukovať budúci program
rokovaní rady na 1-3 nosné témy, ku ktorým sa budú prijímať zásadné stanoviská. Zároveň
odporučili realizovať častejšie rokovania rady.

