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I. Základné informácie
Materiál „Informácia o prípravách účasti SR na svetovej výstave EXPO 2015
v Miláne (stav k 14.11.2014)“ predkladá na rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu
a investícií ako iniciatívny minister hospodárstva.
II. Zhrnutie prínosu materiálu
Cieľom predkladaného materiálu je informovať členov Rady vlády na podporu
exportu a investícií SR o aktuálnom stave príprav svetovej výstavy EXPO Miláno 2015,
ktorá sa bude konať od 1. mája do 31. októbra 2015.
Návrh oficiálnej účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Miláno 2015
schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 588/2012. Národná expozícia SR bude
vybudovaná vo vlastnej réžii na ploche 1 010 m2, čo si vyžiada prostriedky zo štátneho
rozpočtu vo výške 3 565 934 EUR, a to viazaním výdavkov rozpočtových kapitol 4 vecne
zainteresovaných rezortov: Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR, Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR. Desať percent z celkových nákladov bude pokrytých príspevkami spoločností,
v ktorých vykonáva svoje akcionárske práva Ministerstvo hospodárstva SR. Celkové
plánované náklady predstavujú výšku 3 962 148 EUR vrátane participácie ďalších
spoločností. Čerpanie prostriedkov je rozložené na obdobie rokov 2013 – 2015.
Vláda SR uznesením č.214/2013 vymenovala do funkcie generálneho komisára
(GK) EXPO Miláno 2015 Mgr. Martina Poláka, ktorý pôsobí v tejto funkcii od 15. 05. 2013,
následne bol na Ministerstve hospodárstva SR vytvorený základný tím generálneho
komisára, ktorý zabezpečuje úlohy súvisiace s prípravou, realizáciou a ukončením
prezentácie expozície SR.
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Dňa 31.07.2013 bola za prítomnosti generálneho riaditeľa oddelenia
medzinárodných vzťahov spoločnosti EXPO 2015 p. Stefano Gattiho a veľvyslankyne SR
v Ríme p. Márie Krásnohorskej podpísaná Zmluva o účasti SR v priestoroch EXPO 2015
v Miláne. Výstavná plocha SR sa nachádza v blízkosti jedného z dvoch hlavných vstupov
na výstavisko, v priestore, v ktorom sa bude prezentovať väčšina európskych krajín. Priamo
susediacimi krajinami budú Japonsko a Rusko, v blízkosti expozície SR budú z európskych
krajín umiestnené expozície Nemecka, Švajčiarska, Rakúska a Talianska.
Tím GK spracoval deklarovanú tému expozície SR pod názvom „Slovakia, World into the
Pocket“, koncept je založený na rozmanitosti, diverzifikácii kultúry, prírody, krajiny,
zážitkov, tradičnosti, modernosti a na symbiotickej synergii rôznych prírodných, kultúrnych a
sociálnych prostredí.
V roku 2013 bola za účelom výmeny informácií medzi kanceláriou GK
a zainteresovanými rezortmi o aktuálnom stave príprav slovenskej expozície na EXPO
Miláno 2015, ako aj vzájomnej koordinácie prizvaných rezortov, vytvorená medzirezortná
skupina, do ktorej boli prizvaní zástupcovia MDVaRR SR, MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR,
MPaRV SR, MK SR, ako aj Slovenskej agentúry pre cestovný ruch a Slovenskej agentúry
pre podporu investícií a obchodu. Dňa 12.06.2014 sa uskutočnilo jej ostatné (tretie)
zasadnutie, na ktorom boli prezentované informácie o výsledku verejného obstarávania,
víťazný súťažný návrh a koncept slovenskej expozície a boli prerokované ďalšie možnosti
spolupráce s členmi medzirezortnej skupiny. Projekt EXPO Miláno 2015 bol zároveň
zahrnutý aj ako jedna z aktivít pracovnej skupiny pre koordinovanú prezentáciu Slovenska
v zahraničí MZVaEZ SR. V rokoch 2013/2014 sa uskutočnilo 6 zasadnutí (3+3), v rámci
ktorých boli predstavené základné úlohy a aktivity na nasledujúce obdobie súvisiace
s prípravou expozície SR, všetkým rezortom bola ponúknutá možnosť prezentovať sa
na expozícii SR so zameraním sa na vlastné cieľové skupiny. Obsahový súlad a
komplementárnosť prezentácie projektu EXPO Miláno 2015 so štúdiou BRANDINGU SR,
najmä v oblasti prieniku viacerých posolstiev, hodnôt a vlastností Slovákov, bol pozitívne
hodnotený a ocenený viacerými členmi pracovnej skupiny MZVaEZ SR.
Súčasné rozpočtové limity Slovenskej republiky, ako aj prísne kritériá a štandardy
organizátora EXPO Miláno 2015 umožňujú prezentáciu Slovenskej republiky vo verzii
zodpovedajúcej rozpočtu, GK čakáva aj podporu zo strany partnerov z komerčného
sektora. Náklady na prevádzku kancelárie GK boli znížené z 950 tis. EUR na
650 tis. EUR, pričom ušetrené prostriedky vo výške 300 tis. EUR boli presunuté v prospech
realizácie expozície SR.
Verejné obstarávanie na dodávateľa expozície SR na EXPO Miláno 2015 prebiehalo
počas 1. polroka 2014, víťazným sa stal návrh koncepčného, ideového, výtvarného
stvárnenia a technického riešenia oficiálnej expozície SR s názvom „SLOVAKIA - Recharge
yourself“, ktorý predložila spoločnosť Agentúra Evka, s.r.o. (Ing. arch. Karol Kállay).
Dňa 12.06.2014 bola uzatvorená medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Agentúrou
EVKA, s.r.o. zmluva o zabezpečení realizácie a prevádzkovaní expozície SR na Expo
Miláno 2015, na základe ktorej sa Agentúra EVKA, s.r.o. zmluvne zaviazala k plneniu
harmonogramu akceptujúceho všetky požiadavky organizátora Expo 2015. V rámci jeho
stavebnej časti bola organizátorovi Expo 2015 odovzdaná stavebná dokumentácia (Detailed
Design), na základe ktorej bolo dňa 15.09.2014 vydané kancelárii GK stavebné povolenie
na expozíciu SR príslušnými úradmi Talianskej republiky. Dňa 30.09.2014 prevzal GK na
výstavisku Rho-Pero v Miláne pozemok s vybudovanými základmi pre začatie stavby,
„hrubé“ stavebné práce sa začali 17.11.2014, ich ukončenie sa očakáva v januári 2015.
Realizácia vnútorných stavebných prác, exteriérových a záhradných prác a ukončenie
inštalácií exponátov a technologických súčastí expozície sú plánované do konca februára
2015. V priebehu obdobia od 01.03.2015 do 30.04.2015 bude prebiehať inštalácia
hardware a software súčastí pavilónu, ako aj testovacia prevádzka celej expozície SR. Dňa
01.05.2015 bude slovenský pavilón na EXPO Miláno 2015 slávnostne otvorený,
programový návrh otváracieho ceremoniálu by mal byť schválený do 31.12.2014. Termín

2/3

Národného dňa Slovenskej republiky, oficiálne potvrdený organizátorom svetovej výstavy,
bol stanovený na 24.06.2015. Kompletná programová náplň priebehu expozície SR bude
spresnená po dodaní usmernenia zo strany organizátora (dokument „Event Guide“).
V súčasnosti prebieha finalizácia a presná špecifikácia návrhu prezentovaných exponátov
v slovenskom pavilóne, ako aj komunikácia s potenciálnymi partnermi pre prevádzkovanie
reštaurácie a gastronomických služieb na pavilóne SR.
Ostatná informácia o prípravách účasti SR na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne
bola predložená Rade vlády SR na podporu exportu a investícií dňa 23.04.2014 a na
rokovanie vlády SR dňa 04.06.2014, ktorá ho vzala na vedomie.
III. Hodnotenie materiálu z pohľadu MZVaEZ SR
Materiál má informatívny charakter a je určený na rokovanie Rady vlády SR na
podporu exportu a investícií a nebude predložený na rokovanie vlády SR. MZVaEZ SR na
realizácii projektu expozície SR na svetovej výstave EXPO Miláno finančne priamo
neparticipuje, ponúklo však spoluprácu v rámci nepriamej finančnej pomoci a to v rámci
podporných aktivít projektu EXPO 2015 zo strany ZÚ SR v Ríme, ako aj honorárneho
konzulátu v Miláne.
Na základe uvedeného odporúčame materiál „Informácia o prípravách účasti
SR na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne (stav k 14.11.2014)“ Rade vlády na
podporu exportu a investícií vziať na vedomie.
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