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RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

Návrh

ZÁVEROV RADY VLÁDY SR
NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

č. 05/01/2015
z 18. februára 2015

k Návrhu na vytvorenie a zloženie monitorovacieho výboru

číslo materiálu:
predkladateľ: minister hospodárstva
___________________________________________________________________________

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií
A. schvaľuje
A.1.

Návrh na vytvorenie a zloženie monitorovacieho výboru

Predkladacia správa

Návrh na vytvorenie a zloženie monitorovacieho výboru predkladá Ministerstvo
hospodárstva SR ako iniciatívny materiál.
Stratégia vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020 (ďalej len
„stratégia VEV“) v článku 8 „Hodnotenie a kontrolné mechanizmy implementácie stratégie“
uvádza, že pre účely kontroly implementácie stratégie VEV bude vytvorený monitorovací
výbor pod záštitou Rady vlády SR na podporu exportu a investícií (ďalej len „rada“).
Monitorovací výbor má byť zložený z predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy, ktoré
sú zodpovedné za tvorbu a implementáciu stratégie VEV na základe uznesenia vlády č. 708
z 19.12.2012, ktorými sú MH SR, MZVaEZ SR, MF SR, MPaRV SR, MDVaRR SR
a MŠVVaŠ SR. Na činnosti monitorovacieho výboru sa majú aktívne zúčastňovať aj
predstavitelia EXIMBANKY SR, SARIO a SACR.
Monitorovací výbor má byť v zmysle textu stratégie VEV nástrojom na analýzu
trendov napĺňania zámerov stratégie VEV v pôsobnosti orgánov štátnej správy.
Navrhnutý monitorovací výbor bude zložený z 11 členov, z toho 2 zástupcov bude
mať MH SR a EXIMBANKA SR, po jednom zástupcovi bude mať MZVaEZ SR, MF SR,
MPaRV SR, MŠVVaŠ SR, MDaRR SR, SACR a SARIO.
MH SR navrhuje vymenovať za predsedu monitorovacieho výboru Mgr. Patríciu
Žáčikovú, riaditeľku odboru európskych záležitostí a vnútorného trhu, ktorá má dlhoročné
skúsenosti z oblasti zahraničného obchodu. P. Žáčiková počas doterajšej odbornej praxe
pôsobila v podniku zahraničného obchodu (obdobie pred rozdelením ČSFR), súkromných
firmách vykonávajúcich exportno-importné operácie a v agentúre SARIO pôsobila ako
riaditeľka sekcie zahraničného obchodu.
Návrh na vytvorenie a zloženie monitorovacieho výboru bol prerokovaný a prijatý bez
pripomienok na rokovaní pracovnej skupiny pre stratégiu VEV dňa 27. 1. 2015.
Návrh na vytvorenie a zloženie monitorovacieho výboru bol vypracovaný v spolupráci
so zainteresovanými rezortmi a inštitúciami a nebol predmetom medzirezortného
pripomienkového konania. Materiál je predložený na rokovanie Rady vlády SR na podporu
exportu a investícií bez rozporov.

NÁVRH
NA VYTVORENIE A ZLOŽENIE MONITOROVACIEHO VÝBORU
Stratégia vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020 (ďalej len
„stratégia VEV“) v článku 8 „Hodnotenie a kontrolné mechanizmy implementácie stratégie“
uvádza, že pre účely kontroly implementácie stratégie VEV bude vytvorený monitorovací výbor
pod záštitou Rady vlády SR na podporu exportu a investícií (ďalej len „rada“). Monitorovací výbor
má byť zložený z predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sú zodpovedné za tvorbu
a implementáciu stratégie VEV na základe uznesenia vlády č. 708 z 19.12.2012 a záverov rady
z 25.3.2013, ktorými sú o. i. (v zastúpení príslušnými odbornými útvarmi): MH SR, MZVaEZ SR,
MF SR, MPaRV SR, MDVaRR SR a MŠVVaŠ SR. Na činnosti monitorovacieho výboru sa majú
aktívne zúčastňovať aj predstavitelia EXIMBANKY SR, SARIO a SACR.
Monitorovací výbor bude v zmysle textu stratégie VEV nástrojom na analýzu trendov
napĺňania zámerov stratégie VEV v pôsobnosti orgánov štátnej správy. Informačné a hodnotiace
materiály spracované monitorovacím výborom budú predložené na diskusiu za účasti odbornej
a podnikateľskej verejnosti pod záštitou rady. Ročný mechanizmus monitorovania pozostáva
z informácie o plnení cieľov stratégie. Prvú informáciu vypracuje monitorovací výbor do 30. júna
2015.
Problematika vytvorenia a zloženia monitorovacieho výboru bola v období prípravy
prediskutovaná na rokovaní pracovnej skupiny pre stratégiu VEV dňa 26. 5. 2014. Pracovná
skupina dala predsedovi pracovnej skupiny mandát na doriešenie tejto otázky individuálnymi
rokovaniami s jednotlivými zainteresovanými inštitúciami.
Podľa predložených nominácií zainteresovaných inštitúcií je navrhnutý monitorovací výbor
zložený z 11 členov, z toho 2 zástupcov bude mať MH SR a EXIMBANKA SR, po jednom
zástupcovi bude mať MZVaEZ SR, MF SR, MPaRV SR, MŠVVaŠ SR, MDaRR SR, SACR
a SARIO (zloženie monitorovacieho výboru je v prílohe). Nominácia prof. P. Baláža za agentúru
SARIO vychádza z rámca širšej spolupráce medzi MH SR/ SARIO a Ekonomickou univerzitou
v Bratislave a tiež zo zámeru mať v monitorovacom výbore aj experta, ktorý má skúsenosti
s aktívnym hodnotením trendov v zahraničnom obchode.
MH SR navrhuje vymenovať za predsedu monitorovacieho výboru Mgr. Patríciu Žáčikovú,
riaditeľku odboru európskych záležitostí a vnútorného trhu, ktorá má dlhoročné skúsenosti z oblasti
zahraničného obchodu. P. Žáčiková počas doterajšej odbornej praxe pôsobila v podniku
zahraničného obchodu (obdobie pred rozdelením ČSFR), súkromných firmách vykonávajúcich
exportno-importné operácie a v agentúre SARIO pôsobila ako riaditeľka sekcie zahraničného
obchodu.
Návrh na vytvorenie a zloženie monitorovacieho výboru bol prerokovaný a vzatý
na vedomie na zasadnutí pracovnej skupiny pre stratégiu VEV dňa 27. januára 2015.

MONITOROVACÍ VÝBOR
pre dohľad nad plnením cieľov
Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020
Por.
Inštitúcia
číslo
1. Ministerstvo hospodárstva SR
2
3.

4.

Mierová 19
827 15 Bratislava
Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava
Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava

Meno

Kontakt

Mgr. Patrícia ŽÁČIKOVÁ,
riaditeľka odboru európskych
záležitostí a vnútorného trhu
Ing. Rudolf MERÉNYI
odbor zahraničnoobchodnej
politiky
Ing. Dagmar URBANOVÁ
riaditeľka
odbor podnikateľského centra

tel.: 4854 2421
zacikova@mhsr.sk

Ing. Ján ŠILAN
Inštitút finančnej politiky

tel.: 5958 2557
jan.silan@mfsr.sk

tel.: 4854 2214
merenyi@mhsr.sk
tel.: 5978 3890
dagmar.urbanova@mzv.sk

5.

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 65 Bratislava

Ing. Igor VIŠŇOVSKÝ
riaditeľ odboru obchodnej
politiky

tel.: 59 266 337, 59 266 336
mobil: 0910 819 214
ivan.visnovsky@land.gov.sk

6.

Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava
Slovenská agentúra pre rozvoj
cestovného ruchu (SACR)

Mgr. Jana SVIČINOVÁ
odbor implementácie štátnej
politiky, európ. a medzinárod.
iniciatív výskumu a vývoja
Ing. Katarína SLIVKOVÁ
hlavný štátny radca
sekcia cestovného ruchu

tel.: 5937 4738
jana.svicinova@minedu.sk

Ing. Igor DONOVAL
vedúci odboru analýz
produktov

tel.: 0918 336 217
donoval@sacr.sk

7.

8.

Dr. V. Clementisa 10
821 02 Bratislava
9.

Slovenská agentúra pre rozvoj
investícií a obchodu (SARIO)
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava

10.

Exportno-importná banka SR
Grösslingova 1
813 50 Bratislava
Exportno-importná banka SR
Grösslingova 1
813 50 Bratislava

11.

a

prof. Ing. Peter BALÁŽ, PhD.
vedúci katedry medzin.obchodu
Obchodná fakulta
Ekonomická univerzita
v Bratislave
Ing, Gabriela KOVÁČOVÁ
riaditeľka odboru kancelárie
generálneho riaditeľa
Ing. Dagmar BLAŽEKOVÁ
riaditeľka odboru rozpočtu
a platobného styku

tel.: 5949 4456
katarina.slivkova@mindop.sk

mobil: 0903 501 345
balaz@euba.sk

tel.: 5939 8140
kovacova@eximbanka.sk
tel.: 5939 8714
blazekova@eximbanka.sk

