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RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

Návrh

ZÁVEROV RADY VLÁDY SR
NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

č.04/05/2014
zo 10. decembra 2014
k návrhu Informačná správa o stave príprav informačného systému
podpory vývozu integrujúceho informácie o podporných službách pre
exportérov (portál pre exportéra)

číslo materiálu:
predkladateľ: generálny riaditeľ SARIO
___________________________________________________________________________

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií
A. berie na vedomie
A.1. návrh Informačná správa o stave príprav informačného systému podpory vývozu
integrujúceho informácie o podporných službách pre exportérov (portál pre
exportéra)
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Predkladacia správa
Návrh „Informačná správa o stave príprav informačného systému podpory vývozu
integrujúceho informácie o podporných službách pre exportérov (portál pre exportéra) (ďalej
len „materiál“) predkladá generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií
a obchodu (ďalej len „SARIO“) na základe Uznesenia vlády SR č. 107 bod B.1 k Stratégii
vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014- 2020 z 12. marca 2014.
V uvedenom Uznesení vláda SR uložila ministrovi hospodárstva vytvoriť informačný
systém podpory vývozu integrujúci informácie o podporných službách pre exportérov“
v termíne do 31. decembra 2014.
Uvedená úloha bola predmetom diskusie nielen v Pracovnej skupine pre Stratégiu
vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014-2020 dňa 26.5.2014 ale aj
následných neformálnych pracovných stretnutí, na ktorých zástupcovia SARIO prezentovali
základnú osnovu a pracovný postup pre splnenie úlohy. Minister hospodárstva preto požiadal
SARIO spracovaním materiálu „Informačný systém podpory vývozu integrujúci informácie
o podporných službách pre exportérov“.
Z uskutočnených pracovných stretnutí vyplynulo, že realizácia úlohy B.1 z Uznesenia
vlády SR č. 107 bude vyžadovať koordináciu zástupcov viacerých inštitúcií. SARIO preto
vytvorilo realizačný tím zložený zo zástupcov štátnych inštitúcií a agentúr relevantných pre
oblasť podpory exportu, konkrétne Eximbanka SR, Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo hospodárstva SR,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Slovak Business
Agency, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Slovenská inovačná a energetická agentúra,
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Projekt portálu pre exportéra má za cieľ vytvoriť jedinečný on-line priestor poskytujúci
komplexné informácie o možnostiach podpory exportérov a exportu v Slovenskej republike.
Cieľovou skupinou portálu sú najmä malí a strední podnikatelia v SR s ambíciou exportovať
alebo už existujúci exportéri.
Materiál bol vypracovaný v spolupráci s vyššie uvedenými zainteresovanými rezortmi
a inštitúciami a prešiel dvomi kolami pripomienkového konania všetkých členov počas dvoch
zasadnutí realizačného tímu.
Materiál je predložený na rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií
bez rozporov.
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Informačná správa o stave príprav informačného systému podpory
vývozu integrujúceho informácie o podporných službách pre
exportérov (portál pre exportéra)

OBSAH
1. Úvod
2. Predstavenie informačného systému
o podporných službách pre exportérov

podpory

vývozu

integrujúceho

informácie

PRÍLOHY
1. Štruktúra portálu pre exportéra
2. Prehľad služieb, aktivít a informácií na podporu exportu podľa jednotlivých inštitúcií

1.

ÚVOD

Predložený materiál sa pripravil v súvislosti s plnením úlohy vyplývajúcej
z Uznesenia vlády SR č. 107, z 12. marca 2014, k Stratégii vonkajších ekonomických
vzťahov SR na obdobie 2014-2020, v ktorom vláda ukladá ministrovi hospodárstva B.1
„vytvoriť informačný systém podpory vývozu integrujúci informácie o podporných službách
pre exportérov“ v termíne do 31. decembra 2014.
Minister hospodárstva SR listom z 24. júla 2014 poveril SARIO spracovaním
predkladaného materiálu do 30. novembra 2014 a zároveň plnením úlohy B.1. z uznesenia
vlády č. 107.





Pre plnenie úlohy SARIO podniklo nasledovné kroky:
pripravilo návrh portálu pre exportéra a projekt realizácie projektu, ktorý predstavilo
pracovnej skupine k Stratégii vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 20142020
vytvorilo realizačný tím projektu zložený zo štátnych inštitúcií a agentúr relevantných
pre oblasť podpory exportu
koordinuje prácu realizačného tímu
zabezpečuje tvorbu portálu pre exportéra po technickej (programátorskej) stránke
a zároveň je odborným garantom obsahovej stránky portálu

SARIO zorganizovalo dve zasadnutia realizačného tímu, počas ktorých členom
predstavilo návrh riešenia, obsah a štruktúru portálu, rozbehlo diskusiu o projekte a stanovilo
harmonogram prác. V dvoch kolách pripomienok zozbieralo SARIO pripomienky a návrhy
súčinných inštitúcií k štruktúre a obsahu portálu.
SARIO pripravilo formulár (manuál) pre naplnenie portálu statickými informáciami,
ktorý rozoslalo členom realizačného tímu, následne zozbieralo materiály, ktoré budú použité
pri tvorbe portálu. SARIO dohodlo s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby
(NASES) umiestnenie priameho prepojenia (linku) z portálu slovensko.sk na subdoménu
export.slovensko.sk vložením hypertextového odkazu „Informácie pre exportérov“ do časti
Podnikateľ/Životné situácie. NASES poskytne pre portál subdoménu a hosting na serveroch
ÚPVS. SARIO pripravilo podklady pre technické riešenie a programovanie portálu.
Od novembra 2014 SARIO pracuje na technickej realizácii a programovaní portálu,
súčasne jeho napĺňaní statickým obsahom získaným od súčinných inštitúcií. Beta verzia bude
uvedená na pripomienkovanie súčinným organizáciám 12. decembra 2014, po zapracovaní
pripomienok bude portál pre exportéra odovzdaný ministrovi hospodárstva k 31. decembru
2014.
Projekt tvorby portálu pre exportéra počíta s ďalšou sofistikáciou a s rozširovaním
riešenia. Preto následne v roku 2015 bude pripravené technické riešenie, ktoré bude
zabezpečovať automatické aktualizácie dynamických častí portálu. Taktiež je ambíciou
SARIO rozšíriť obsah portálu o informácie ohľadom možností podpory exportu a exportérov
z ďalších, neštátnych, subjektov.

PREDSTAVENIE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU PODPORY VÝVOZU
INTEGRUJÚCEHO INFORMÁCIE O PODPORNÝCH SLUŽBÁCH PRE
EXPORTÉROV
Portál pre exportéra
Cieľ
Projekt portálu pre exportéra má za cieľ vytvoriť jedinečný on-line priestor
poskytujúci komplexné informácie o možnostiach podpory exportérov a exportu v Slovenskej
republike. Cieľovou skupinou portálu sú najmä malí a strední podnikatelia v SR s ambíciou
exportovať, alebo už existujúci exportéri.
Potreba vytvoriť takýto portál vznikla z dôvodu neexistencie jednotného miesta, ktoré
by združovalo informácie o možnostiach podpory exportu a o službách exportérom ,ako aj
špecifické informácie o exportných teritóriách a perspektívnych oblastiach priemyslu.
Štátne inštitúcie a ich agentúry v SR však poskytujú širokú škálu služieb pre
exportérov a generujú odborné informácie.
Portál pre exportéra preto zjednotí takéto informácie a z pohľadu používateľa,
existujúceho alebo potenciálneho exportéra, bude východiskovým bodom pre zorientovanie sa
v problematike exportu a v možnostiach podpory zo strany štátnych inštitúcií. Následne bude
mať možnosť rozhodnúť sa pre konkrétne kroky, ktoré podnikne a bude nasmerovaný na
konkrétnu inštitúciu.
Prínos
Uľahčiť potenciálnym a existujúcim exportérom z radov podnikateľských subjektov
(najmä malých a stredných podnikov SR) orientáciu v možnostiach podpory exportu zo strany
štátnych inštitúcií.
Priniesť návštevníkom portálu prierezové informácie teritoriálneho a sektorového
charakteru so zámerom facilitácie ich exportného snaženia.
Slúžiť ako kontaktný portál pre vyhľadávanie exportných informácií zo strany
slovenských subjektov.
Obsah portálu
Portál bude napĺňaný informáciami súvisiacimi s oblasťou podporou exportu, ktoré
vytvárajú alebo sprostredkúvajú súčinné inštitúcie a realizátor úlohy, t.j. SARIO. Zámerom
realizátora je, aby bol obsah z jednotlivých zdrojov získaný (importom na začiatku) a neskôr
agregovaný (pravidelným čerpaním a aktualizáciou) predovšetkým automaticky.
Získané a agregované informácie budú dvojakého charakteru – statické alebo
dynamické, v závislosti od toho, či sú stále alebo sa menia v čase.
Statické informácie informujú napr. o štátnych inštitúciách a ich základných
proexportných službách; o motivácii a pripravenosti exportovať.

Dynamické exportné informácie z jednotlivých portálov štátnych inštitúcií, tie budú na
portáli kompilované podľa teritória a podľa sektora, resp. predmetu exportu.
Za obsahovú stránku zverejnených informácií bude zodpovedná inštitúcia, ktorá
informácie poskytne.
Štruktúra portálu
Štruktúru portálu navrhlo SARIO, následne prešla dvoma pripomienkovými kolami.
Získané a agregované informácie sú štruktúrované a umiestňované na portál podľa štruktúry
uvedenej v prílohe č. 1. tohto materiálu.
Na základe analýzy služieb, aktivít a informácií na podporu exportu, ktorú realizovalo
SARIO, bol vytvorený zoznam „Prehľad služieb, aktivít a informácií na podporu exportu
podľa jednotlivých inštitúcií“, ktorý je prílohou č. 2 tohto dokumentu. Na základe neho
súčinné inštitúcie poskytli statické informácie pre naplnenie portálu prostredníctvom
formulárov.
Z pohľadu užívateľa portálu bude možné vyhľadať informácie v jednotlivých
položkách menu, ktoré zodpovedajú predloženej štruktúre portálu v prílohe č. 1. Informácie
bude možné zároveň jednoducho filtrovať podľa teritória sektoru priemyslu.
Udržateľnosť riešenia
Nositeľom riešenia, ktorý bude zabezpečovať udržateľnosť webu v budúcnosti, bude
SARIO, za aktuálnosť zverejnených informácií budú zodpovedné jednotlivé inštitúcie.
Ambíciou projektu je rozšíriť informácie o službách a aktivitách pre exportérov aj na
iné zdroje ako štátne organizácie.
Technická špecifikácia riešenia
Portál bude naprogramovaný v prostredí LINUX, vzhľadom na to, že servery bežia
pod týmto operačným systémom, v jazyku PHP alebo SQL (bude čerpať z databáz
PostgreSQL, MySQL).
Ako redakčný systém bude využitý redakčný systém WordPress vzhľadom na jeho
univerzálnosť z pohľadu programátora, ako aj z pohľadu rozširovania riešenia o prídavné
moduly a funkcionality
Webhosting poskytne NASES prostredníctvom nadrezortnej informačnej siete Govnet
ako subdoménu portálu www.slovensko.sk v tvare export.slovensko.sk (s hypertextovým
prelinkom „Informácie pre exportérov“ z časti Podnikateľ/Životné situácie zo stránky
slovensko.sk/podnikateľ na samostatnú stránku portálu pre exportéra). Bude využitý IPv6
podľa výnosu MF SR o štandardoch pre ISVS [č. 55/2014 Z.z.] účinného od 15. marca 2014
SARIO v prvej fáze projektu naplní portál statickými informáciami, zároveň však
pripraví riešenie pre automatické získavanie a agregovanie dát. To bude prebiehať
spracovaním existujúcich XML súborov s požadovanými informáciami v súčinných

inštitúciách. Informácie budú štruktúrované prostredníctvom TAG-ov (kľúčových slov)
z číselníkov.
Bezpečnosť riešenia garantuje bezpečnostný audit metodikou OWASP, ktorému
podliehajú aplikácie a programy umiestnené na serveroch spravovaných agentúrou NASES.
Portál bude mať zabezpečený SSL certifikát. Vzhľadom na to, že pôjde o verejne prístupné
informácie, nie je potrebné ich šifrovanie. XML súbory bude zverejňovať súčinná inštitúcia,
ktorá má bezpečné a overené zverejňovanie informácií zabezpečené interne, pri importe
a parsovaní informácií na portál pre exportéra preto nemôže dôjsť k vstupu tretej osoby do
vzájomnej komunikácie portálov.
Pre grafický dizajn portálu bude využitá existujúca grafická forma portálu
www.slovensko.sk, portál bude graficky responzívnym pre jeho správne zobrazenie aj na
tabletoch a mobilných telefónoch.
Ako jazyk portálu bude použitá slovenčina vzhľadom na to, že zdrojové informácie sú
prevažne v slovenskom jazyku, rovnako slovenčinu používa aj cieľová skupina portálu.
PRÍLOHY K INFORMAČNEJ SPRÁVE

