Informácia o priebehu rokovania
Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií
(ďalej len rada)
z 19. februára 2014

Zasadnutie otvoril a viedol minister hospodárstva SR T. Malatinský. Na rokovaní bolo
prítomných 13 zo 16 členov rady s hlasovacím právom a štatutárni zástupcovia štátnych
agentúr SARIO a SACR s poradným hlasom.
P. č.

Bod programu

1.

Návrh programu rokovania rady 19. februára predseda rady
2014

2.

Správa o činnosti pracovnej skupiny
koordinovanú prezentáciu SR v zahraničí

3.

Predložil

pre podpredseda vlády a minister
zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Miroslav Lajčák
Systém koordinovanej prípravy podnikateľských podpredseda vlády a minister
misií spojených so zahraničnými cestami zahraničných vecí a európskych
slovenských
ústavných
činiteľov záležitostí SR Miroslav Lajčák
a podnikateľských
fór
v SR,
spojených minister hospodárstva SR Tomáš
s návštevami zahraničných ústavných činiteľov v Malatinský
SR

4.

Návrh prioritných koordinovaných aktivít podpredseda vlády a minister
medzinárodnej
ekonomickej
spolupráce zahraničných vecí a európskych
a prezentácie SR v zahraničí v roku 2014
záležitostí SR Miroslav Lajčák

5.

Dodatok
k návrhu
Stratégie
vonkajších minister hospodárstva SR Tomáš
ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na Malatinský
obdobie 2014 - 2020

6.

Rôzne

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

Schválenie programu rokovania rady 19. februára 2014

Predseda rady T. Malatinský oboznámil prítomných s návrhom programu rady
a požiadal členov rady o prípadné návrhy na doplnenie programu. Na žiadosť predsedu rady
bol materiál „Zameranie činnosti SARIO v roku 2014 s výhľadom aktivít do roku 2016“
vypustený z rokovania rady z dôvodu nevyhnutnosti jeho prerokovania prioritne na Rade pre
strategické riadenie, koordináciu a kontrolu činností SARIO (ďalej len rada SARIO). Zároveň
bolo odsúhlasené zaradenie materiálu na ďalšie rokovanie rady v apríli 2014.
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Upravený návrh programu s vypustením materiálu „Zameranie činnosti SARIO v roku
2014 s výhľadom aktivít do roku 2016“ z rokovania rady 19. februára 2014 bol schválený 13
členmi rady s hlasovacím právom.
2.

Správa o činnosti pracovnej skupiny pre koordinovanú prezentáciu SR v zahraničí

Materiál bol uvedený podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR M. Lajčákom. PPV a minister informoval o iniciatíve rezortu
diplomacie, na základe ktorej vznikla Pracovná skupina pre koordinovanú prezentáciu
Slovenska v zahraničí (ďalej len PS), ktorá pôsobí v rámci rady. Správa obsahovala
informáciu o činnosti PS, hodnotenie jej silných a slabých stránok, ako aj konkrétne návrhy
nevyhnutné pre zefektívnenie riešenia uvedenej agendy. Za vznikom PS stála ambícia
pomenovať a riešiť strategické ciele jednotnej prezentácie SR v zahraničí. Prvým z cieľov je
príprava a implementácia špecifickej a dôveryhodnej prezentačnej identity SR (branding SR),
vrátane návrhu konkrétnych komunikačných posolstiev a ich vizuálnych stvárnení.
Ako druhý z cieľov bola identifikovaná potreba vytvoriť a implementovať funkčný
mechanizmus, zabezpečujúci informovanosť jednotlivých aktérov podieľajúcich sa
na prezentácii SR v zahraničí o aktivitách, ktoré vykonávajú v rámci svojich existujúcich
kompetencií. Zmyslom koordinácie je vytvoriť mechanizmus, ktorý umožní realizovať
prezentačné a komunikačné aktivity štátu synergiou existujúcich zdrojov, bez vytvárania
dodatočného tlaku na štátny rozpočet.
Hlavným problémom výkonu kompetenčnej právomoci MZVaEZ SR v oblasti
jednotnej prezentácie SR, najmä kreovania brandingu SR, je neexistujúca alokácia
rozpočtových zdrojov na výkon tejto kompetencie v rozpočtovej kapitole MZVaEZ SR.
Predkladaná správa navrhuje riešiť tento problém prostredníctvom realokácie časti finančných
prostriedkov iných rezortov v prospech MZVaEZ SR. PPV a minister ZVaEZ informoval
o presune finančných prostriedkov, ktorý bol dohodnutý na osobnom rokovaní s ministrami
hospodárstva, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a kultúry. V prvej polovici roka 2014
bude uzatvorená osobitná dohoda medzi týmito rezortmi, ktorá bude špecifikovať spôsob
financovania národného brandingu, účel a spôsob kontroly použitia prostriedkov.
V rámci rozpravy k materiálu vystúpil predseda Klubu 500 Vladimír Soták, ktorý sa
zaujímal o koordinovaný postup zo strany štátu na nadchádzajúce EXPO 2015 v Miláne.
Podľa predsedu Klubu 500 slovenský konzul v Taliansku sa intenzívne podieľal na získaní
výhodnej polohy SK na výstavisku. SK však podľa predsedu Klubu 500 nie je absolútne
pripravené na EXPO 2015 napriek skutočnosti, že do otvorenia výstavy zostáva necelých 15
mesiacov. Predseda Klubu 500 žiadal ďalej vysvetliť skutočnosť, ako je možné, že na výstave
predstavujú ako jeden zo segmentov potraviny, pričom Ministerstvo pôdohospodárstva
a regionálneho rozvoja SR sa na príprave výstavy vôbec nepodieľa a nebola mu pridelená ani
rola koordinátora.
Minister hospodárstva v reakcii súhlasil s predsedom Klubu 500, že EXPO 2015 je
od počiatku sprevádzané problémami. Informoval, že na projekte k EXPO 2015 sa pracuje
a na budúce rokovanie rady pripraví MH SR informáciu o stave príprav Slovenskej republiky
na EXPO 2015 a na rokovanie prizve aj generálneho komisára výstavy. Minister hospodárstva
pripustil slabú zainteresovanosť ostatných relevantných ministerstiev aj vzhľadom k tomu, že
je to tesne pred SK PRES 2016. MH SR podľa neho už podniklo určité opatrenia a bude
o nich informovať na budúcom rokovaní rady za prítomnosti generálneho komisára SR pre
EXPO 2015 p. Martina Poláka.
Predložený materiál bol jednomyseľne schválený. Rada súhlasila s uzatvorením
medzirezortnej dohody o financovaní prípravy a realizácie národného brandingu SR.
Rada ďalej uložila ministrovi hospodárstva predložiť na aprílové rokovanie rady
informáciu o stave príprav Slovenskej republiky na EXPO 2015.
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3.

Systém koordinovanej prípravy podnikateľských misií spojených so zahraničnými
cestami slovenských ústavných činiteľov a podnikateľských fór v SR, spojených
s návštevami zahraničných ústavných činiteľov v SR

Materiál uviedol v zmysle záverov Rady č. 04/04/2013 z 23. októbra 2013 PPV
a minister ZVaEZ M. Lajčák. Podľa PPV a ministra ZVaEZ je cieľom materiálu navrhnúť
systém koordinovanej prípravy podnikateľských misií, spojených so zahraničnými cestami
slovenských ústavných činiteľov a podnikateľských fór v SR, spojených s návštevami
zahraničných ústavných činiteľov v SR, rozdelenie úloh spojených s ich uskutočňovaním
medzi hlavnými aktérmi a poskytnúť aj prehľad pripravovaných aktivít v tejto oblasti v roku
2014.
Predseda SOPK vyjadril písomný zásadný nesúhlas s týmto materiálom, na základe
čoho PPV a minister ZVaEZ M. Lajčák navrhol materiál stiahnuť a opätovne ho prerokovať
na aprílovom rokovaní rady.
Podľa ministra hospodárstva T. Malatinského má predložený materiál zlepšiť súčasnú
situáciu, aby sa aktivity pripravovali koordinovane a obsahovali záujmy všetkých strán.
Predseda Klubu 500 V. Soták považuje materiál za veľmi kvalitný, avšak predložený
s oneskorením. Podľa predsedu Klubu 500 by malo byť do organizovania podnikateľských
misií zahrnuté nielen SOPK, ale aj Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR
spolu so SARIO. V. Soták považuje materiál za dôkladne prepracovaný a vhodný na okamžité
sprístupnenie podnikateľským subjektom, ktoré sa presne dožadujú informácií tohto typu.
Rektor EU R. Sivák uvítal v materiáli prepojenie návštev vysokých ústavných
predstaviteľov na teritoriálne priority exportu. Rektor R. Sivák navrhol rozsah
podnikateľských aktivít previazať s ekonomickým potenciálom SR a tiež považuje
za potrebné sledovať dôsledky uskutočňovaných zmien. Navrhol materiál dopracovať
v zmysle jeho vystúpenia.
Predseda dozornej rady AZZZ považuje za najdôležitejšiu fázu nadviazanie kontaktov.
Navrhoval preto zintenzívnenie vzájomnej informovanosti a zapojenie subjektov
do podnikateľskej misie.
Podľa PPV a ministra ZVaEZ M. Lajčáka sú podnikateľské misie a fóra organizované
chaoticky a nekoordinovane, hlavne podnikateľské fóra v SR, kde jednotlivé rezorty
a podnikateľský sektor nespolupracujú a financovanie fór v SR si „pohadzujú ako horúci
zemiak“.
Minister hospodárstva T. Malatinský považuje za potrebnú a dôležitú tiež spätnú
väzbu podnikateľských subjektov, k čomu bude potrebné subjekty opakovane vyzývať.
Predložený materiál bude dopracovaný a opätovne postúpený na aprílové rokovanie
rady.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4.

Návrh prioritných koordinovaných aktivít medzinárodnej ekonomickej spolupráce
a prezentácie SR v zahraničí v roku 2014

Návrh prioritných koordinovaných aktivít medzinárodnej ekonomickej spolupráce
a prezentácie SR v zahraničí uviedol PPV a minister ZVaEZ M. Lajčák na základe záverov
Rady vlády SR na podporu exportu a investícií č. 01/06/2013 z 9. decembra 2013. Materiál je
sumárom aktivít spolupráce so zahraničím v 4 cieľových oblastiach, ako ich definuje Stratégia
vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014-2020. V oblasti obchodno-politickej,
proinvestičnej, v oblasti výskumnej a inovačnej spolupráce so zahraničím a jednotnej
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prezentácie SR v zahraničí je zámerom zlepšovať podmienky pre slovenský export
a investície tak, aby sa upevnilo postavenie slovenských firiem na európskom trhu a vytvorili
sa podmienky pre ich prienik na mimoeurópske trhy. Plánované aktivity je možné sprístupniť
aj ďalším prípadným záujemcom z radov podnikateľskej obce, k čomu bude slúžiť
sfunkčnenie extranetovej aplikácie prehľadu podujatí v oblasti medzinárodnej ekonomickej
spolupráce a prezentácie „KOPRES“. V budúcom roku je plánované vyhodnotenie účinnosti
týchto podujatí z pohľadu správnosti stanovených aktivít a priorít.
PPV a minister ZVaEZ sa ospravedlnil za neskoré dodanie materiálu z dôvodu
technického problému, ktorý spôsobil, že časti dokumentov sa museli spracovať nanovo.
PPV a minister financií P. Kažimír následne pripomenul, že očakáva súčinnosť
a koordináciu prezidenta SR a premiéra SR v aktivitách medzinárodnej ekonomickej
spolupráce a vyzdvihol dôležitosť zmlúv o ochrane investícií, ktoré MF SR gestoruje.
Prerokúvanie zmlúv o vzájomnej ochrane investícií navrhol doplniť do návrhu prioritných
koordinovaných aktivít.
Rektor EU R. Sivák ocenil vhodne zvolenú teritoriálnu diverzifikáciu obchodu
a navrhol osobitne zohľadniť teritoriálne priority EXIMBANKY SR, ktoré odrážajú potreby
podnikateľov v eliminovaní rizika v špecifických teritóriách. Rektor R. Sivák tiež plne
podporil budovanie jednotnej značky krajiny.
Predseda Klubu 500 V. Soták navrhol zamerať sa tiež na poľnohospodárstvo, schváliť
na MH SR akčný plán pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky a hutnícky priemysel
v SR a pre obnoviteľné zdroje, lebo v budúcnosti nebude SK dostatočne konkurencieschopná.
Materiál „Návrh prioritných koordinovaných aktivít medzinárodnej ekonomickej
spolupráce a prezentácie SR v zahraničí v roku 2014“ bol jednomyseľne schválený
so súhlasom zapracovať pripomienku PPV a ministra financií – návrh rokovaní MF SR bude
zapracovaný do extranetovej aplikácie „KOPRES“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.

Dodatok k návrhu Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej
republiky na obdobie 2014 - 2020

Minister hospodárstva Malatinský predložil dodatok k návrhu Stratégie vonkajších
ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020, ktorú rada prerokovala a vzala na
vedomie na svojom zasadnutí v novembri 2013. Obsahom dodatku je nové znenie návrhu
uznesenia vlády SR, ktoré bolo dodatočne upravené v zmysle odporúčania zboru poradcov
predsedu vlády SR. V porovnaní s pôvodným znením uznesenia vlády SR, bolo v časti B.
nového návrhu vypustených celkom 10 úloh, z ktorých 7 bolo uložených ministrovi
hospodárstva, 2 úlohy ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí a 1 úloha, na
plnení ktorej malo participovať viacero rezortov. Na základe návrhu zboru poradcov bol
v odporúčacej časti uznesenia vypustený tiež bod C.1 týkajúci sa odporúčaní pre predsedu
rady SARIO. Na základe záverov prijatých 17. februára 2014 na rokovaní Pracovnej skupiny
na koordináciu aktivít Rady vlády SR na podporu exportu a investícií bol z návrhu uznesenia
vypustený aj bod C.2 odporúčaní pre generálneho riaditeľa a predsedu Rady banky
EXIMBANKY SR z dôvodu neaktuálnosti tejto úlohy. Vzhľadom na značný časový posun
schvaľovania Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020
uvedená pracovná skupina prijala tiež návrh na zmenu termínu plnenia bodu B.8 a to „do 31.
októbra každoročne“ a zmenu termínu v bode B.10 „do 31. októbra 2014“.
V rozprave k bodu vystúpil predseda Klubu 500 V. Soták, ktorý sa zaujímal o SARIO,
kde považuje za nevyhnutné jasne definovať a určiť pravidlá fungovania tejto inštitúcie
v roku 2014. Pripomienky predsedu Klubu 500 ohľadom SARIO budú dodané písomne.
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Predložený materiál bol jednomyseľne schválený.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rôzne
Predseda SAV J. Pastorek vystúpil s požiadavkou na nájdenie zdrojov
pre financovanie projektov, dohodnutých v medzivládnych dohodách v oblasti vedy, výskumu
a inovácií. Pripomenul podpísanie dohôd o spolupráci v oblasti vedy a výskumu počas
oficiálnych návštev Japonska a Turecka v SR, ktoré SR nemôže plniť, pretože nemá finančné
prostriedky na prefinancovanie projektov definovaných v týchto dohodách. Podobná situácia
nastala napr. v rámci dohody o spolupráci so Singapúrom. Predseda J. Pastorek informoval,
že je potrebné nájsť finančné mechanizmy, na základe ktorých by boli dohody napĺňané a stali
by sa výhodnými pre obidve strany. PPV a minister financií Kažimír uvítal túto výzvu a prijal
úlohu na vykonanie auditu výdavkov na vedu a výskum v SR.
Štátny tajomník MŠVVŠ SR Š. Chudoba návrh podporil, nakoľko audit a následná
realokácia zdrojov do vedy a výskumu by mohli priniesť aj zmenu štatistického vykazovania
výdavkov do tejto oblasti a zvýšili by podiel výdavkov na vedu a výskum k HDP a zaradenie
Slovenska v medzinárodnom porovnaní.
Predseda dozornej rady AZZZ V. Moric sa na záver kladne vyjadril ku kvalite
predkladaných materiálov a požiadal o ich včasné predkladanie.
Na záver rokovania informovala GR SHSP, že 5. 6. 2014 sa na MZVaEZ SR
uskutoční slovensko-škandinávske inovačné fórum, medzinárodné sympózium pre výmenu
skúseností v oblasti podpory inovácií.
Rada schválila úlohu pre PPV a ministra financií na vykonanie nezávislého auditu
rozpočtových výdavkov verejnej správy na výskum a inovácie na ministerstvách a a ďalších
podporovaných inštitúciách Slovenskej republiky a spôsobu realokácie týchto zdrojov.
Termín: 31.12.2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Predseda rady ukončil 1. zasadnutie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií
v roku 2014.

Miroslav Lajčák
podpredseda vlády
a minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR

Tomáš Malatinský
minister hospodárstva SR
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