Informácia o priebehu rokovania
zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu
a investícií 23. októbra 2013

Zasadnutie otvoril a viedol spolupredseda rady a minister hospodárstva SR Tomáš
Malatinský (ďalej len „predseda rady“). Na úvod rokovania bolo prítomných 15 zo 16 členov
rady s hlasovacím právom a štatutárni zástupcovia štátnych agentúr SARIO a SACR
s poradným hlasom, od rokovania k druhému bodu programu 16 členov rady s hlasovacím
právom. Rada bola uznášaniaschopná.
P. č.
1.

Bod programu
Návrh programu rokovania rady vlády

Predložil
predseda rady

23. októbra 2013
2.
3.

Stratégia EXIMBANKY SR na roky 2014 -2020

generálny riaditeľ a predseda
Rady banky EXIMBANKY SR

Marketingová stratégia Slovenskej agentúry pre v zastúpení ministra dopravy,
cestovný ruch na roky 2014 – 2020
výstavby a regionálneho rozvoja
SR predkladal štátny tajomník
František Palko

4.

Organizovanie obchodných misií a obchodných
fór Slovenskou obchodnou a priemyselnou
komorou

5.

Vyhodnotenie prieskumu využívania
efektívnosti nástrojov na podporu exportu
v Slovenskej republike – informačný materiál

6.

Rôzne

predseda SOPK

uviedol štátny tajomník
MZVaEZ SR

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

Schválenie programu rokovania rady vlády 23. októbra 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 SR bol materiál „Návrh na zvýšenie efektívnosti medzivládnych
a medzirezortných komisií pre hospodársku spoluprácu“ preložený na rokovanie rady vlády
13. novembra 2013. Na žiadosť podpredsedu vlády a ministra financií bol materiál „Návrh na
schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení splatnej časti základného imania
Medzinárodnej investičnej banky“ preložený na rokovanie rady vlády 13. novembra 2013.
Návrh programu bol schválený 15 členmi rady s hlasovacím právom.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2.

Stratégia EXIMBANKY SR na roky 2014 - 2020

Materiál bol uvedený generálnym riaditeľom a predsedom Rady banky EXIMBANKY
SR Igorom Lichnovským.
V rámci rozpravy k materiálu vystúpil predseda rady vlády T. Malatinský,
podpredseda vlády a minister financií P. Kažimír, štátny tajomník MZVaEZ SR P. Burian,
štátny tajomník MDVaRR SR F. Palko, rektor Ekonomickej univerzity R. Sivák, predseda
SOPK P. Mihók, predseda Klubu 500 V. Soták, predseda DR AZZZ V. Móric a zástupca
RÚZ M. Benko. Predložený materiál bol všeobecne pozitívne hodnotený, najmä v oblasti
teritoriálnych priorít a zameraní na obchodne perspektívne, ale rizikovejšie teritóriá, ako aj
z pohľadu ponuky produktov Eximbanky a prechodu na financovanie exportných subdodávok
a projektové financovanie. Vystupujúci podporili zámer navyšovania imania banky. Bolo
odporúčané medzi prioritné teritóriá zamerania aktivít Eximbanky zaradiť aj Turecko
a vybrané štáty afrického kontinentu a poskytovať asistenciu exportérom pri riadení
devízových rizík v cudzej mene.
Predložený materiál členovia rady zobrali na vedomie bez pripomienok.

3. Marketingová stratégia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) na roky
2014 - 2020.
Materiál uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja F. Palko, ktorý zastupoval ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja s
plnou mocou.
V rámci rozpravy k materiálu vystúpil predseda rady T. Malatinský, podpredseda
vlády a minister financií P. Kažimír, štátny tajomník MZVaEZ SR P. Burian, štátny tajomník
MŠVVŠ SR Š. Chudoba, predseda SAV J. Pastorek, predseda SOPK P. Mihók, predseda
Klubu 500 V. Soták a zástupca RÚZ M. Benko.
Členovia rady v rozprave materiál odmietli ako dokument, ktorý má charakter
analytického dokumentu, nie strategického, pretože nepomenúva a nenavrhuje riešenie
problémov cestovného ruchu SR, chýba mu vízia produktovej orientácie na konkrétny
turistický potenciál v SR a v zahraničí. Zároveň bolo konštatované, že vytvoriť takýto
materiál presahuje kompetencie SACR a mal by byť výstupom ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja, avšak spracovaný v súčinnosti s ostatnými rezortmi
a podnikateľskou verejnosťou.
Na podnet predkladateľa bol materiál členmi rady prerokovaný len ako informatívny
s tým, že predkladateľ na decembrové rokovanie rady predloží marketingový plán aktivít
SACR na rok 2014 a plán účastí na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu v roku 2014.
Členovia rady zároveň odporúčajú predkladateľovi zvoliť nový prístup k spracovaniu
marketingovej stratégie cestovného ruchu SR a na rokovanie rady predložiť v roku 2014
komplexný materiál s návrhmi opatrení, spracovaný v súčinnosti s ostatnými ústrednými
orgánmi štátnej správy a podnikateľskou verejnosťou.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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4. Organizovanie obchodných misií a obchodných fór Slovenskou obchodnou
a priemyselnou komorou
Materiál uviedol predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter
Mihók.
V rozprave k materiálu vystúpil podpredseda vlády a minister financií P. Kažimír,
štátny tajomník MZVaEZ SR P. Burian, predseda Klubu 500 V. Soták, predseda DR AZZZ
V. Móric a zástupca RÚZ M. Benko.
Na podnet predkladateľa bol materiál členmi rady prerokovaný len ako informácia
o postupe a problémoch SOPK pri zabezpečovaní podnikateľských misií a fór previazaných
na oficiálne návštevy ústavných činiteľov vzhľadom k tomu, že ich organizovanie pri
podobných príležitostiach zabezpečuje v SR viac inštitúcií.
Členovia rady zároveň uložili podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR a ministrovi hospodárstva SR vypracovať v súčinnosti
s ostatnými členmi Rady vlády SR na podporu exportu a investícií návrh systému
koordinovanej prípravy podnikateľských misií a fór a predložiť ho na rokovanie rady do 31.
januára 2014.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Vyhodnotenie prieskumu využívania efektívnosti nástrojov na podporu exportu
v Slovenskej republike
Materiál bol distribuovaný len pre informáciu a neboli k nemu prijímané závery.

6. Rôzne
a) Predseda rady T. Malatinský informoval o ponuke riaditeľa Czechtrade prezentovať svoju
inštitúciu na nasledujúcom zasadnutí rady. Členovia rady odporučili, aby sa prezentácia
uskutočnila mimo zasadnutia rady a pre tie slovenské inštitúcie, ktoré o prezentáciu prejavia
záujem.
b) Podpredseda vlády a minister financií P. Kažimír požiadal o zaradenie materiálu „Návrh na
schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti základného imania
Medzinárodnej investičnej banky“ na novembrové zasadnutie rady; materiál bude zaradený.
c) Tajomníčka rady D. Repčeková navrhla vzhľadom k naplnenému programu rokovaní roku
2013 presun materiálu o vývoze slovenského kapitálu do zahraničia na rok 2014; návrh bol
akceptovaný.

3

