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RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

Návrh

ZÁVEROV RADY VLÁDY SR
NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

č. 03/05/2013
z 13. novembra 2013

k Návrhu na zefektívnenie
zasadnutí medzivládnych a rezortných zmiešaných komisií

číslo materiálu:
predkladateľ: minister hospodárstva
___________________________________________________________________________

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií
A. berie na vedomie
A.1

návrh na zefektívnenie zasadnutí medzivládnych a rezortných zmiešaných komisií

B. ukladá
ministrovi hospodárstva
podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí
B.1

realizovať priebežne opatrenia na zvýšenie efektívnosti zasadnutí medzivládnych
a rezortných zmiešaných komisií.

Predkladacia správa
Materiál „Návrh na zefektívnenie zasadnutí medzivládnych a rezortných zmiešaných
komisií“ (ďalej len „komisie“) predkladá Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) na základe
uznesenia vlády SR č. 227 z 15. 5. 2013. V súlade s uvedeným uznesením bol materiál
vypracovaný v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
(MZVaEZ SR).
Cieľom materiálu je prijať opatrenia na zefektívnenie činnosti komisií pri zohľadnení
nových tendencií a podnetov, ktoré prichádzajú z partnerských krajín a vnútorného
inštitucionálneho prostredia SR.
V úvodnej časti materiál pojednáva o vzniku komisií a zmluvných dokumentoch, ktoré
sú právnym základom pre vznik a činnosť komisií. V súvislosti so vstupom SR do EÚ sa
uskutočnila harmonizácia zmluvnej základne SR, v rámci ktorej museli byť dohody
zosúladené so zmluvnou základňou EÚ a jej spoločnou obchodnou politikou. V rámci tohto
procesu boli niektoré dohody modifikované, niektoré boli vypovedané. Zrušené medzivládne
dohody boli nahrádzané memorandami o porozumení, uzatváranými medzi MH SR
a príslušnými ministerstvami partnerských krajín, na základe ktorých pokračovala činnosť
komisií. V ďalších častiach sú rozoberané skutočnosti, ktoré vyvolali opodstatnenosť
vypracovania tohto materiálu.
Príprava, uzatváranie a realizácia medzivládnych dohôd a medzirezortných
memoránd o hospodárskej spolupráci, na základe ktorých sa odvíja činnosť komisií, zostáva
v gescii MH SR aj po zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2011.
Prínosom pre činnosť komisií je aktívna účasť ďalších rezortov a inštitúcií na podporu
obchodu, investícií a podnikania. Významným aspektom je zapájanie podnikateľských
subjektov do činnosti väčšiny komisií.
Proexportné zameranie komisií je ústredná otázka ich realizácie, pričom zmysluplná je
výhradne organizácia komisií v teritóriách, v ktorých existuje reálny a potvrdený záujem
slovenskej podnikateľskej verejnosti, resp. dominujú hospodársko-strategické záujmy SR.
Otázky formátu, označenia a rámcového teritoriálneho vyhranenia sú vo vzťahu k vyššie
uvedenej otázke účelu sekundárne.
Zefektívnenie prípravy a realizácie komisií spočíva okrem iného v optimalizácii
plánovania zasadnutí komisií a ich vyhodnocovania vrátane implementácie úloh
vyplývajúcich zo záverečných protokolov. V záujme naplnenia tohto zámeru MH SR
zabezpečí vyhodnocovanie protokolov a iných výsledkov zasadnutí komisií prostredníctvom
vypracovania vykonávacích protokolov. MH SR tiež postúpi relevantné informácie
podnikateľskej sfére. Pri zohľadnení vyššie uvedených skutočností bolo do materiálu
zapracovaných 11 konkrétnych opatrení na zvýšenie efektívnosti medzivládnych
a medzirezortných komisií pre hospodársku spoluprácu, ktorých plnenie sa bude každoročne
vyhodnocovať.

Materiál bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie, ktorého
vyhodnotenie je súčasťou materiálu. Na rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu
a investícií je materiál predložený bez rozporov.

NÁVRH
na zefektívnenie medzivládnych a rezortných zmiešaných komisií
(ďalej len „komisie“)

1. Úvod
Medzivládne a rezortné zmiešané komisie pre hospodársku spoluprácu vznikali
v dôsledku integračného procesu Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) do Európskej únie
(ďalej len „EÚ“) ako samostatné bilaterálne nástroje hospodárskej spolupráce a plnia
rovnakú funkciu ako komisie v predchádzajúcom období.
Právnym základom pre vznik komisií sú medzivládne a medzirezortné dohody
o hospodárskej spolupráci (ďalej len „dohody“). Medzivládne dohody o hospodárskej
spolupráci medzi SR a príslušnými krajinami boli uzatvárané od roku 1993 po vzniku
samostatnej SR na základe iniciatívy Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“).
Napriek tomu, že SR niektoré federálne dohody po 1. januári 1993 prevzala, bolo potrebné
uzatvoriť nové dohody o hospodárskej spolupráci, ktoré v danej štruktúre pretrvali do vstupu
SR do EÚ.
V súvislosti so vstupom SR do EÚ bola v máji 2004 uskutočnená harmonizácia
zmluvnej základne SR, v rámci ktorej museli byť dohody zosúladené so zmluvnou základňou
EÚ a jej spoločnou obchodnou politikou. V rámci harmonizácie zmluvnej základne SR boli
niektoré dohody modifikované, niektoré boli vypovedané. V prípade modifikácie sa
zo zmlúv vypustili najmä články o doložke najvyšších výhod a články určujúce úľavy pri
importe exponátov na veľtrhy a výstavy. Za účelom koordinácie spolupráce definovanej
medzivládnymi dohodami boli zriadené medzivládne komisie, zložené z predsedov
a expertov jednotlivých štátnych orgánov.
Zrušené medzivládne dohody boli nahrádzané memorandami o porozumení,
uzatváranými medzi MH SR a príslušnými ministerstvami partnerských krajín.
V memorandách bola zakotvená klauzula o ďalšom pokračovaní komisií, existujúcich
dovtedy na báze medzivládnych dohôd, prípadne o ich transformácii na rezortné zmiešané
komisie. Funkciu predsedu zmiešanej komisie mal minister, štátny tajomník, alebo niektorý
z generálnych riaditeľov sekcií MH SR. S nečlenskými krajinami sa po vstupe SR do EÚ
uzatvárali zväčša modifikované medzivládne dohody o hospodárskej spolupráci.
2. Pôsobenie medzivládnych a rezortných zmiešaných komisií pre hospodársku
spoluprácu
Príprava, uzatváranie a realizácia medzivládnych dohôd a medzirezortných
memoránd o hospodárskej spolupráci bola a zostala v gescii MH SR aj po zmene zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2011. Táto skutočnosť bola potvrdená aj
v Memorande o spolupráci MH SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR (MZVaEZ SR) pri plnení úloh ekonomickej diplomacie v činnosti zahraničnej

služby z 1. augusta 2012, ktoré v článku 4, bod 2 uvádza, že MH SR je ústredným orgánom
štátnej správy pre zahraničný obchod a v tejto súvislosti okrem iného:
• zabezpečuje prípravu a realizáciu medzivládnych a medzirezortných zmiešaných
komisií v oblasti obchodnej a hospodárskej spolupráce v súčinnosti s MZVaEZ
SR a ZÚ SR v zahraničí,
• pripravuje, prerokúva a vykonáva medzivládne rezortné dohody o hospodárskej
spolupráci.
Výnimkou z tejto dohody je gescia MZVaEZ SR pre medzivládne komisie medzi SR
a Ruskou federáciou (z dôvodu recipročného obsadenia predsedov národných častí komisie
na úrovni podpredsedov vlády) a SR a Bavorskom.
Na zozname MH SR je v súčasnosti 46 medzivládnych, zmiešaných a rezortných
dohôd o hospodárskej spolupráci, na základe ktorých sa uskutočňujú zasadnutia komisií
(príloha č. 1). S niektorými krajinami EÚ je uzatvorená nielen medzivládna dohoda, ale aj
memorandum o spolupráci medzi ministerstvami hospodárstva. Najviac komisií bolo doteraz
založených s Ruskou federáciou, v rámci ktorej v dôsledku existencie samostatných dohôd
s niektorými republikami, regionálnymi oblasťami alebo mestami pôsobí celkom 9 komisií.
V rámci krajín EÚ pôsobí 9 komisií. V prípade Nemecka má slovenská strana zmluvne
pokrytú spoluprácu s dvoma spolkovými krajinami, so Saskom a Bavorskom. Ďalšie komisie
sú vytvorené s krajinami Spoločenstva nezávislých štátov (napr. Ukrajina, Bielorusko,
Kazachstan), Balkánu (Chorvátsko, Srbsko, Macedónsko, Moldavsko, Bulharsko,
Rumunsko), z regiónu Blízkeho východu s Tureckom, z oblasti juhovýchodnej Ázie s Indiou,
Indonéziou, Čínou a Vietnamom. Región strednej Ameriky pokrýva jedna komisia
s Mexikom a región Afriky jedna komisia s Juhoafrickou republikou. Rozpracované sú
medzirezortné dohody o hospodárskej spolupráci napríklad s Egyptom, Líbyou, Kuvajtom
a Spojenými arabskými emirátmi. MH SR zaregistrovalo iniciatívy k vzniku komisií
napríklad tiež v relácii Laos, Kambodža, Kolumbia a Mongolsko.
Cieľom zasadnutí komisií je vytvorenie priaznivých podmienok pre posilnenie
hospodárskej spolupráce, najmä vytváraním priaznivých podmienok pre investovanie,
zabezpečením výmeny obchodných a ekonomických informácií, vzájomnou pomocou pri
organizovaní veľtrhov, výstav, sympózií, podnikateľských fór, misií a podporou spolupráce
a aktivít v oblasti cestovného ruchu. Zasadnutia komisií sa konajú buď jedenkrát ročne alebo
ad hoc podľa potreby, na základe odsúhlasenia oboch strán, striedavo v SR a príslušnej
krajine.
Komisie patria medzi významný priamy nástroj proexportnej politiky SR. Prínosom
pre činnosť komisií je aktívna účasť ďalších rezortov a inštitúcií na podporu obchodu,
investícií a podnikania. Na činnosti mnohých komisií participujú najmä MZVaEZ SR,
Ministerstvo financií SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, Ministerstvo obrany SR tiež ďalšie inštitúcie na podporu obchodu a podnikania
ako napríklad EXIMBANKA SR, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
(SARIO), Slovenská agentúra pre cestovných ruch, Slovenská obchodná a priemyselná
komora (SOPK), Úrad pre normalizáciu a metrológiu SR, podnikateľské zväzy a združenia,
a iné inštitúcie.
V poslednom období boli v rámci zasadnutí komisií najviac diskutované otázky
rozvoja spolupráce najmä v oblastiach energetiky, strojárenského, elektrotechnického

a automobilového priemyslu, výstavby infraštruktúry, telekomunikácií, obranného priemyslu,
poľnohospodárstva, lesníctva, rybného hospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Pozornosť
bola venovaná aj bilaterálnej spolupráci v oblasti cestovného ruchu, bankového a finančného
sektora, technickej harmonizácie a ochrany spotrebiteľa. Spoločnou témou všetkých komisií
je už dlhodobo spolupráca v oblasti malého a stredného podnikania.
Súčasťou niektorých komisií sú aj dočasné alebo stále pracovné skupiny, v rámci
ktorých sa na expertnej úrovni posudzujú vybrané otázky z oblastí prioritného záujmu
spolupráce medzi SR a príslušnou krajinou. Pracovné skupiny mnohokrát rokujú aj v období
medzi zasadnutiami komisií. Závery rokovaní týchto pracovných skupín sa zapracovávajú
do protokolov zo zasadnutí komisií a priebežne sa vyhodnocujú. Pokiaľ v rámci príslušnej
komisie nie sú zriadené pracovné skupiny, jednotlivé rezorty v rámci svojich kompetencií
spravidla zodpovedajú za prerokovávané otázky a plnenie dohodnutých úloh.
Významným aspektom je zapojenie podnikateľských subjektov do činnosti väčšiny
komisií. Pred samotným zasadnutím komisie, alebo počas jej zasadnutia, sa často konajú
podnikateľské fóra, prezentácie možností podnikania a investovania a bilaterálne rokovania
podnikateľských subjektov. Do prípravy týchto podujatí sú často zapojené aj ďalšie inštitúcie
ako napríklad SOPK, SARIO a iné.
V období 2010 – 2012 sa uskutočnilo spolu 19 zasadnutí komisií, z toho 7 zasadnutí
v roku 2010, 5 zasadnutí v roku 2011 a 7 zasadnutí v roku 2012. V roku 2013 sa uskutoční
10 zasadnutí komisií. (Poznámka: prehľady uskutočnených zasadnutí komisií za jednotlivé
roky a plán zasadnutí komisií pre rok 2014 sú uvedené v prílohách č. 2 a 3).
3. Faktory podmieňujúce zefektívnenie
pre hospodársku spoluprácu

medzivládnych

a

rezortných

komisií

Komisie boli zriaďované za účelom proexportnej podpory slovenských
podnikateľských subjektov a podpory prílevu priamych zahraničných investícií a ako
platforma výmeny skúseností a informácií partnerských strán na úrovni štátnej správy.
Poznatky z posledných rokov ukazujú, že záverečné protokoly v prípade niektorých komisií
(osobitne to platí pre krajiny z regiónu EÚ) sa plnia len formálne, čo do budúcnosti indikuje
ich klesajúci význam ako nástroja na podporu rozvoja bilaterálnych obchodných
a hospodárskych vzťahov v podmienkach spoločného trhu Európskej únie. Jednou z hlavných
príčin tohto stavu je okrem iného nové geopolitické postavenie SR voči tretím krajinám,
vyplývajúce zo začlenenia SR do EÚ, Schengenského priestoru, ako aj do Eurozóny.
MH SR vníma nasledujúce tendencie, ktoré zakladajú potrebu zefektívnenia
realizácie komisií:
A. z prostredia partnerských krajín:
•
•

Niektoré susedné krajiny (členské krajiny EÚ) diplomaticky pripúšťajú utlmenie, resp.
zrušenie inštitútu komisií ako platformy spolupráce štátnej správy, pričom však treba
brať do úvahy pretrvávajúci záujem podnikateľskej sféry o tieto trhy.
Niektoré partnerské krajiny v rámci komisií stanovujú limity pre zapojenie
podnikateľských subjektov do oficiálnych rokovaní pracovných skupín komisií.

•

•

Rokovania podnikateľov sú odsúvané do separátnych rokovaní v rámci sprievodných
podnikateľských misií, biznis fór a podobne.
Partnerské krajiny niekedy preferujú rokovania len na úrovni štátnych orgánov, čo
vyplýva zo skutočnosti, že zamestnanci štátnej správy majú obmedzené právomoci,
kompetencie a skúsenosti vo vzťahu k podnikateľskej sfére v danej krajine a za
svojich partnerov považujú iba štátne inštitúcie.
Osobitným prípadom býva zapájanie podnikateľských subjektov vo vlastníctve štátu
do rokovaní komisií. Niektorí partneri majú snahu, aby o problémoch a požiadavkách
podnikateľských subjektov rokovali predovšetkým štátni zamestnanci a nie
zástupcovia štátnych spoločností, ktorí najlepšie poznajú problematiku, svoje zámery
a možnosti.

B. z vnútorného inštitucionálneho prostredia SR:
•

•
•
•

•

•

•

Počas pracovných ciest vysokých predstaviteľov SR v zahraničí často dochádza
k iniciovaniu vzniku komisií v nových teritóriách, ich uvedenie do života je však
podmienené reálnymi potrebami slovenského hospodárstva, čo však v týchto
prípadoch mnohokrát nie je plnohodnotne zohľadnené.
Počas rokovaní predstaviteľov iných rezortov v zahraničí sa stáva, že partnerská strana
iniciuje vznik, resp. zasadnutia komisií, pričom na tento podnet sa spravidla nedá
odmietavo reagovať.
MH SR má v zmysle svojich kompetencií záujem komunikovať priamo s partnerskými
rezortmi a iniciáciu nových komisií je schopné pokryť samostatne a v súčinnosti
s MZVaEZ SR.
Slovenská podnikateľská verejnosť má záujem ťažiť z potenciálu bilaterálnych
komisií. MH SR má v zmysle svojich kompetencií záujem komunikovať priamo
(i prostredníctvom SARIO) s podnikateľskou verejnosťou, pričom už v súčasnosti je
bežnou praxou priame zapájanie podnikateľských subjektov do zasadnutí komisií tak,
aby podnikateľské subjekty rokovali s partnermi danej krajiny priamo, a nie
prostredníctvom štátnych úradníkov. Výnimkou sú prípady, keď podnikateľské
subjekty potrebujú rokovať s predstaviteľmi ministerstiev, napr. k legislatíve
upravujúcej ich oblasť podnikania v danej krajine, k regulácii, vydávaniu licencií
a pod.
Iné rezorty nemajú v ostatnej dobe intenzívny záujem o inštitucionalizované rokovania
v rámci komisií, no aktívne (a v mnohých prípadoch pravidelne) sa zúčastňujú
na zahraničných pracovných cestách predstaviteľov MH SR (vrátane ich účasti
na zasadnutiach komisií, kooperačných podujatiach, veľtrhoch a výstavách), ako aj
na zasadnutiach komisií v SR.
Jednotlivé rezorty majú vytvorené aj vlastné pracovné skupiny so zahraničnými
partnermi na úrovni expertov a ich prioritou sú nezávislé rokovania v rámci týchto
pracovných skupín, pričom na zasadnutiach komisií sa mnohokrát zúčastňujú iba
prostredníctvom svojich podriadených inštitúcií.
Rozpočtové možnosti realizácie zasadnutí komisií závisia od dynamiky rozvoja
slovenského hospodárstva a vedú v súčasnej dobe k úsporným opatreniam ako na MH
SR, tak i na ďalších participujúcich rezortoch, čo stanovuje limity pre samotnú
organizáciu komisií.

Pre partnerské krajiny aj Slovensko platí okrem vyššie uvedených aj spoločný faktor,
ktorý vo všeobecnosti ovplyvňuje organizovanie komisií:

•

Kapacitné možnosti organizátora/gestora komisií sú v priebehu roka limitované
veľkým počtom a frekvenciou iniciovaných a realizovaných zasadnutí komisií, ktoré
spolu s inými aktivitami kladú značné časové nároky na ministra a štátnych
tajomníkov, osobitne v rezorte s tak rozsiahlymi kompetenciami a záberom, akým je
MH SR. Táto skutočnosť vyžaduje racionalizáciu a prioritizáciu procesu iniciovania
a organizácie komisií (napr. v roku 2013 MH SR registruje iniciáciu, resp. prípravu
23 komisií, z ktorých, k 8. októbru 2013, bolo realizovaných 8 komisií).

4. Komisie ako významný funkčný nástroj podpory exportu
Stratégia vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020 (ďalej len
stratégia VEV) je z pohľadu organizácie komisií určujúcim vládnym dokumentom, osobitne
vo vzťahu k ich zameraniu. Stratégia VEV, ktorá je v procese schvaľovania do konca roka
2013, považuje medzivládne a rezortné zmiešané komisie, spoločne so zahraničnými
pracovnými cestami vysokých predstaviteľov hospodárskych rezortov (za účelom
realizácie bilaterálnych hospodárskych rokovaní) za významné proexportné nástroje,
osobitne v prípade ich kombinácie s účasťou predstaviteľov podnikateľskej sféry (resp.
s podnikateľskými misiami). Z hľadiska konečného efektu rovnakú funkciu plnia i oficiálne
prezentácie na veľtrhoch a výstavách v zahraničí v prípade ich spojenia s pracovnou cestou
vysokého predstaviteľa hospodárskeho rezortu (napr. v prípade prezentácie na veľtrhu
v Brne).
Uvedené 4 druhy proexportných nástrojov (3 kooperačné a 1 propagačný) tvoria
samostatne, či vo vzájomnej kombinácii, základnú platformu pre podporu prieniku
podnikateľských subjektov na zahraničné trhy formou lobbyingu, resp. zastrešenia
podnikateľských záujmov formátom bilaterálnej spolupráce štátnej správy. Z pohľadu
podnikateľskej sféry plnia identickú funkciu, bez ohľadu na svoje pomenovanie,
charakter, či bilaterálnu úroveň (medzivládnu či medzirezortnú), ktorá závisí o. i. aj
od záujmu, resp. inštitucionálnej tradície partnera (druhej krajiny).
Z pohľadu stratégie VEV sú definované teritoriálne priority na obdobie 2014 - 2016
(do vypracovania Bielej knihy proexportnej politiky ako strednodobej revízie v roku 2017)
funkčných nástrojov nasledovne: Európska únia, krajiny západného Balkánu, krajiny
Spoločenstva nezávislých štátov (osobitne regióny Ruskej federácie), krajiny juhovýchodnej
Ázie (osobitne regióny Číny, Vietnam, Indonézia), India, USA, Brazília. Mnohé z týchto
teritórií boli zakomponované už do zamerania Proexportnej politiky SR na roky 2007 - 2013,
čím stratégia VEV vo vzťahu k funkčným nástrojom (vrátane komisií) zabezpečuje predbežne
kontinuitu v ich aplikácií.
Stratégia VEV kladie za cieľ teritoriálne zosúladenie prezentačných a kooperačných
nástrojov v tomto strednodobom horizonte s výhľadom na potenciálne zvýšenie intenzity
prieniku na vybrané trhy, ktoré budú definované Bielou knihou. Teritoriálne priority na roky
2014 - 2016 stanovujú odporúčaný rámec pre realizáciu komisií (spoločne s ďalšími dvomi
vyššie uvedenými nástrojmi) v uvedenom medziobdobí, pričom MH SR zohľadní pri
prioritizácii komisií vyhodnotenie doterajšej praxe v už prebiehajúcej inventarizácii, ako
aj záujmy podnikateľskej sféry (odzrkadľuje sa už v pláne zasadnutí komisií na rok 2014 a aj
v schválenej podpore veľtrhov a výstav).

Ciele stratégie VEV (v časti všeobecné ciele) definujú ako jednu z priorít teritoriálnu
diverzifikáciu exportu na mimoeurópske trhy, čím je v rámci vyššie uvedenej skupiny
cieľových teritórií pre funkčné nástroje zúžený (nie bezvýhradne) priestor pre aplikáciu
komisií ako proexportného nástroja. Ďalším všeobecným cieľom stratégie VEV je strategický
cieľ v oblasti zabezpečenia stabilných dodávok strategických tovarov. Realizácia komisií už
v súčasnosti zohľadňuje a v budúcnosti bude naďalej zohľadňovať i tento strategický aspekt
vonkajších ekonomických vzťahov SR (napr. komisie s RF a Ukrajinou). Špecifické ciele
stratégie VEV tiež vymedzujú priority pre podporu veľkých exportných projektov (nástroj
bude vymedzený v priebehu roka 2014), podporu MSP (v rozsahu ich schopnosti prieniku
na mimoeurópske trhy) a podporu exportu služieb, ktoré budú premietnuté do realizácie
komisií od roku 2014.
Zefektívnenie funkčných nástrojov z krátkodobého hľadiska je v zmysle stratégie
VEV definované ako zefektívnenie informačných tokov, zvýšená koordinácia nástrojov
(vrátane teritoriálnej koordinácie) a adaptácia na nové podmienky, ktoré sú z pohľadu
organizácie komisií definované ich striktnou proexportnou orientáciou. Pre zvýšenie
efektívnosti realizácie komisií bude rozpracovaný mechanizmus kontroly plnenia záverov
z protokolov, za ktorú budú zodpovední tajomníci komisií. Vykonateľnosť kontroly bude
zabezpečená v súlade so zákonom o štátnej službe.
MH SR považuje otázku účelu (proexportného zamerania) komisií za ústrednú
otázku ich realizácie, pričom za zmysluplnú považuje výhradne organizáciu komisií
v teritóriách, v ktorých existuje reálny a potvrdený záujem slovenskej podnikateľskej
verejnosti, resp. dominujú hospodársko-strategické záujmy SR. Otázky formátu,
označenia a rámcového teritoriálneho vyhranenia považuje MH SR za sekundárne vo vzťahu
k vyššie uvedenej otázke účelu. Účelové spájanie viacerých rezortných komisií pod jednu
medzivládnu je jednou z možností ďalšieho postupu, no je striktne podmienené faktorom
efektívnosti v danom teritóriu z pohľadu podpory exportu, ako i záujmom partnerskej strany.
MH SR pri organizácií komisií vo vybraných teritóriách prekonzultuje túto možnosť pri
najbližších zasadnutiach komisií s partnerskou stranou, predovšetkým však s podnikateľskou
verejnosťou tak, aby nebola marginalizovaná otázka proexportného účelu organizácie komisií
extenzívnym dôrazom na čo najširšiu (a potenciálne kontraproduktívnu) spoluprácu štátnej
správy.
5. Organizácia komisií
Činnosť komisií zahŕňa prípravu a realizáciu ich zasadnutí, vyhodnocovanie
a sledovanie implementácie aktivít vyplývajúcich zo záverov protokolov zo zasadnutí.
Súčasťou prípravy zasadnutí komisií sú konzultácie s partnerskou stranu, ostatnými rezortmi
a podnikateľskou sférou. V prípravnej fáze organizácie komisií je zefektívnenie obsiahnuté
v procese výberu partnerských krajín a tvorbe ročného plánu ich zasadnutí. V organizačnej
fáze je možné vyššiu efektívnosť dosiahnuť intenzívnejšou komunikáciou a koordináciou
participujúcich inštitúcií.
Zefektívnenie procesnej stránky spočíva predovšetkým vo vyhodnocovaní
zasadnutí komisií a implementácii úloh vyplývajúcich zo záverečných protokolov
a iných aktivít. V záujme naplnenia tohto zámeru MH SR zabezpečí vyhodnotenie
protokolov a iných výsledkov zasadnutí komisií (napr. vo vzťahu k podnikateľskej sfére)
do jedného mesiaca po zasadnutí komisie (v nadväznosti na vzatie informácie o priebehu

a výsledkoch zasadnutia komisie na vedomie vo vláde SR) prostredníctvom vypracovania
vykonávacích protokolov. Vykonávacie protokoly MH SR odkonzultuje s ostatnými rezortmi
vrátane odsúhlasenia ďalšieho (spoločného) postupu pri sledovaní a vyhodnocovaní
implementácie aktivít vyplývajúcich zo záverečných protokolov a iných záverov zasadnutí
komisií. MH SR tiež postúpi relevantné informácie podnikateľskej sfére.
6. Opatrenia na zvýšenie efektívnosti medzivládnych a rezortných komisií pre
hospodársku spoluprácu.
1. Pokračovať v posilňovaní proexportného charakteru organizácie komisií v spolupráci
s relevantnými rezortmi a podnikateľskou verejnosťou.
2. Spracovať ročný plán zasadnutí komisií v súčinnosti s ostatnými rezortmi,
podnikateľskou verejnosťou a partnerskými krajinami v súlade s ich očakávaným
ekonomickým prínosom a stanovenými rozpočtovými limitmi. Ročný plán zasadnutí
komisií premietnuť do plánu prioritných medzinárodných ekonomických aktivít na
príslušný rok, schvaľovaného Radou vlády SR na podporu exportu a investícií.
3. Usmerniť teritoriálne zameranie organizácie komisií v súlade s prijatou Stratégiou
vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020.
4. Iniciatívne návrhy tretích strán na vznik nových komisií predkladať vždy MH SR ako
vecne príslušnému ministerstvu.
5. V spolupráci
s podnikateľskou
verejnosťou
zabezpečovať
organizáciu
podnikateľských fór a spoločných podnikateľských rád ako sprievodných aktivít počas
zasadnutí komisií.
6. Pokračovať v prizývaní zástupcov ostatných relevantných rezortov a ďalších inštitúcií
k príprave a organizácii komisií.
7. V súčinnosti s MZVaEZ SR pokračovať s partnerskými krajinami v spoločnom
dohľade orgánov štátnej správy nad implementáciou záverov protokolov a
nad rozvojom plánovaných a rozpracovaných projektov.
8. Predkladať informácie o výsledkoch zasadnutí komisií vrátane vykonávacích
protokolov na rokovania Rady vlády SR na podporu exportu a investícií a pokračovať
v prekladaní informácií o priebehu a výsledkoch zasadnutí komisií do vlády SR.
9. Zabezpečiť zefektívnenie procesnej stránky prípravy, organizácie a vyhodnocovania
zasadnutí komisií, osobitne prostredníctvom vypracovania vykonávacích protokolov
k protokolom zo zasadnutí komisií.
10. Informovať podnikateľskú verejnosť o pláne zasadnutí komisií na príslušný rok,
výsledkoch rokovaní komisií a možnostiach zapájania sa podnikateľskej verejnosti do
činnosti komisií a sprievodných podnikateľských akcií prostredníctvom webových
sídiel MH SR a MZVaEZ SR, ako aj zasielaním relevantných informácií SOPK a
reprezentatívnym zamestnávateľským združeniam.

11. Pri organizácií nasledujúcich zasadnutí komisií vo vybraných teritóriách konzultovať
s partnerskou stranou a s podnikateľskou verejnosťou možnosť účelového spájania
viacerých rezortných komisií pod jednu medzivládnu komisiu.

Príloha č. 1

ZOZNAM
uzavretých medzivládnych a rezortných dohôd o hospodárskej spolupráci,
na základe ktorých sa odvíja aj činnosť zmiešaných komisií

Č.

Krajina

1.

Spolková republika
Nemecko

2.

Bielorusko

3.

Čína

4.

Ruská federácia vláda mesta Sankt
Peterburg

5.

Ruská federácia vláda
mesta
Moskvy
Ruská federácia Baškirská
republika

6.

7.

Ruská federácia Tatárska republika

8.

Ruská federácia Sverdlovská oblasť

9.

Spolková republika
Nemecko

10. Belgické

kráľovstvo

11. Moldavská
republika

12. Česká republika
13. India

Názov dohody

Dátum

Dohoda o spolupráci medzi SR a
27. 1. 1991
spolkovou krajinou Slobodný štát
Bavorsko
Dohoda medzi vládou SR a vládou
10. 2. 1994
Bieloruska o obchodno-hospodárskej
a vedecko-technickej spolupráci
Dohoda o obchodnej a ekonomickej
1. 5. 1994
spolupráci medzi vládami SR a ČĽR
Dohoda medzi MH SR a vládou
16. 6. 1994
mesta
Sankt.
Peter-burg
o hospodárskych,
vedeckotechnic.
a humanitárnych vzťahoch
Dohoda medzi MH SR a vládou
2. 2. 1995
mesta Moskvy o hosp. a vedeckotechnickej spolupráci
Dohoda medzi MH SR a Min.
25. 6. 1996
vonkajších vzťahov
Republiky
Baškortostan o obchodno-hospodár.
a vedecko-technickej spolupráci
Dohoda
o obchodno-hospodárskej 23. 11. 1996
a vedecko-technickej
spolupráci
medzi MH SR a Ministerstvom
obchodu a zahranično-hospodárskej
spolupráce Tatárskej republiky
Dohoda medzi MH SR a vládou 19. 10. 1997
Sverdlovskej oblasti RF o obchodnoekon. a vedecko-technic. spolupráci
Memorandum
o dobrých 21. 11. 2001
partnerských vzťahoch a priateľskej
spolupráci medzi vládami Saska a SR
Dohoda o spolupráci medzi vládou
30. 5. 2002
SR a vládou Flámska
Dohoda medzi vládou SR a vládou 10. 10. 2002
Moldavskej republiky o obchodnej a modifikovaná
hospodárskej spolupráci
v roku 2004
Dohoda o spolupráci medzi MH SR
16. 4. 2004
a Ministerstvom
priemyslu
a
obchodu ČR
Dohoda o ekon. spolupráci medzi 10. 12. 2004

Zmiešaná
komisia
Slovenskobavorská komisia
medzivládna
medzivládna
medzirezortná

medzirezortná
medzirezortná

medzirezortná

medzirezortná
Slovensko - saské
hospodárske
fórum
medzivládna
medzivládna
medzirezortná
konzultačná
komisia
medzirezortná

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

MH SR a ministerstvom obchodu
a priemyslu Indie
Ruská federácia
Dohoda medzi vládou Slovenskej
republiky a vládou Ruskej federácie
o hospodárskej a vedecko-technickej
spolupráci
Juhoafrická
Memorandum o porozumení medzi
republika
MH SR a Ministerstvom obchodu a
priemyslu JAR o zriadení Spoločnej
rady pre hospodársku spoluprácu
medzi SR a JAR
Ukrajina
Dohoda medzi vládou SR a Ukrajiny
o hospod. a vedeckotech.spolupráci
Srbská republika
Dohoda medzi vládou SR a Radou
ministrov Srbskej republiky a Čiernej
Hory o hospodárskej spolupráci
Srbská republika
Memorandum o porozumení medzi
MH SR a Min. pre ekon. vzťahy so
zahraničím Srbskej rep. o intenzifik.
bilateral. ekonomic. vzťahov
Chorvátska
Memorandum o spolupráci medzi
republika
MH
SR
a Ministerstvom
hospodárstva, práce a podnikania
Chorvátskej republiky
Indonézia
Dohoda o ekonomickej spolupráci
medzi vládami SR a Indonézie
Spojené
štáty Memorandum o porozumení medzi
mexické (SŠM)
MH
SR
a Ministerstvom
hospodárstva
SŠM
o zriadení
zmiešanej komisie
Vietnamská
Dohoda medzi vládou SR a vládou
socialistická
VSR o hospodárskej spolupráci
republika
Ruská federácia - Memorandum o spolupráci medzi
Omská oblasť
MH SR a MH Omskej oblasti
Turecká republika
Dohoda medzi vládou SR a vládou
Tureckej republiky o hospodárskej
spolupráci
Kazašská republika Dohoda medzi vládou SR a vládou
Kazašskej republiky o hospodárskej
a vedecko-technickej spolupráci
Rumunsko
Memorandum o spolupráci medzi
MH SR a Ministerstvom hospod.
a obchodu Rumunska
Bulharská
Memorandum o spolupráci medzi
republika
MH SR a MH a energetiky
Bulharskej republiky
Slovinská
Memorandum o spolupráci medzi
republika
MH SR a MH Slovinskej republiky
Kirgizsko
Memorandum o spolupráci v hospod.
oblasti
medzi
MH
SR
a ministerstvom hospod. rozvoja
a obchodu Kirgizskej republiky
Bosna a
Dohoda medzi vládou SR a Radou

25. 2. 2005

medzivládna

14. 6. 2005

medzirezortná

24. 11. 2005

medzivládna

5. 10. 2005

medzivládna

28. 3. 2006

medzirezortná

28. 3. 2006

medzirezortná

2. 5. 2006

medzivládna

13. 5. 2006

medzirezortná

16. 10. 2006

medzivládna

8. 11. 2006

medzirezortná

16. 3. 2007

medzivládna

11. 6. 2007

medzivládna

1. 9. 2007

medzirezortná

21. 11. 2007

medzirezortná

11. 12. 2007

medzirezortná

4. 4. 2008

medzirezortná

2. 6. 2008

medzivládna

Hercegovina

ministrov BaH o hosp. spolupráci
Memorandum o spolupráci medzi
MH SR a MH Litovskej republiky
Vietnamská soc.
Memorandum o porozumení. medzi
republika
MH SR a MH VSR
Tadžická republika Memorandum medzi MH SR a
Ministerstvom ekonom. rozvoja a
obchodu Tadžickej republiky o
hospodárskej spolupráci
Francúzsko
Dohoda medzi vládou SR
a Francúzka o strategic. partnerstve
s cieľom zintenzívniť dvojstrannú
spoluprácu
Moldavská
Memorandum o spolupráci medzi
republika
MH SR
a MH a obchodu
Moldavskej republiky
Uzbecká republika Memorandum medzi MH SR
a MZEV I a O UZ o hospodárskej
a vedeckotechnickej spolupráci
Brazílska
Memorandum o porozumení medzi
federatívna
MH SR a Ministerstvom rozvoja,
republika (BFR)
priemyslu a zahraničného obchodu
BRF o podpore obchodu a investícií
Argentínska
Dohoda medzi vládou SR a vládou
republika
AR o hospodárskej spolupráci
Albánska republika Memorandum o porozumení o
hospodárskej spolupráci medzi MH
SR a MH, obchodu a energetiky
Albánskej republiky
Talianska republika Memorandum
o porozumení
v
oblasti hospodárskej a energetickej
spolupráce
medzi
MH
SR
a Ministerstvom hospodár. rozvoja
Talianskej republiky
Maďarská
Slovensko-maďarská
zmiešaná
republika
komisia pre otázky hospodárskej
spolupráce

31. Litovská republika

10. 6. 2008

medzirezortná

32.

1. 10. 2008

medzirezortná

15. 9. 2008

medzirezortná

17. 9. 2008

medzivládna
medzirezort. prac.
skupina zatiaľ
nebola vytvorená

33.

34.

35.
36.

24. 11. 2008
13. 7. 2009

medzirezortná

18. 11. 2009

medzirezortná

23. 11. 2009

medzivládna

27. 5. 2010

medzirezortná

28. 1. 2011

medzirezortná

23. 5. 2012

medzirezortná

42. Ruská federácia - Protokol o hospodárskej spolupráci

19. 7. 2012

medzirezortná

Memorandum o spolupráci medzi
MH
SR
a MH
Macedónskej
republiky
Memorandum o porozumení medzi
44. Kubánska
republika
MH SR a MZO a ZI Kuby o rozvoji
vzájomnej obchodnej a hospodárskej
spolupráce
o obchodno-hospodárskej
45. Ruská federácia- Dohoda
Kemerovská oblasť a vedecko-technickej
spolupráci
medzi MH SR a Administráciou
Kemerovskej oblasti
Egypt
Memorandum medzi MH SR
46.
a Ministerstvom obchodu EAR

podpis
19. 11. 2012

medzirezortná

podpis v
novembri
2012

medzirezortná

37.

38.
39.

40.

41.

Astrachánska
oblasť
43. Macedónska
republika

medzi MH SR a Vládou AO RF

medzirezortná

pripravuje sa
medzirezortná

Príloha č. 2

P R E H Ľ A D
zasadnutí medzivládnych a rezortných zmiešaných komisií,
ktoré sa v gescii MH SR
uskutočnili v SR, alebo partnerských krajinách v období 2010 - 2013
ROK 2010
Krajina
Čína
Maďarsko
Indonézia
Česká republika
Ukrajina
Bulharsko

Mexiko

Názov komisie

Termín

9. zasadnutie MVK medzi MH SR
2. 2.
a Ministerstvom obchodu ČĽR
5.
zasadnutie
Medzivládnej
slovensko-maďarskej zmiešanej
24. 3.
komisie pre hosp. spoluprácu
2. zasadnutie Spoločnej komisie
pre hosp. spoluprácu medzi
29. 4.
vládou SR a vládou Indonézie
4. zasadnutie Medzirezortnej
konzultačnej komisie medzi MH
16. 9.
SR a MPaO ČR
2. zasadnutie Slovensko-ukrajin.
ZK pre hosp. priemyselnú
28. 9.
a vedecko-technickú spoluprácu
1.
zasadnutie
Konzultačnej
komisie pre hosp. spoluprácu 30. 9 - 1.10.
medzi MH SR a Min. hosp.,
energetiky a CR Bulharskej rep.
2.
zasadnutie
Spoločnej 4. - 5. 11.
hospodárskej komisie

Úroveň

Miesto

GR SOaOS

Bratislava

štátny tajomník Budapešť
GR SOaOS

Bratislava

minister

Brno

minister

Bratislava

štátny tajomník

Sofia

GR SOaOS

Mexiko

Úroveň

Miesto

minister

Bratislava

ROK 2011
Krajina
Ruská federácia
Chorvátsko
Srbská republika
Ukrajina
Bielorusko

Názov komisie

Termín

15. zasadnutie Medzivládnej
komisie pre hosp. a vedecko- 17. - 18. 3.
technickú spol. medzi SR a RF
2.
zasadnutie
Konzultačnej
komisie MH SR a Min. hosp.,
7. - 8. 4.
práce a podnikania Chorvat. rep.
4. zasadnutie ZK medzi SR
a Srbskom pre hosp. spoluprácu
23. - 24.6.
3.
zasadnutie
Slovenskoukrajinskej
ZK
pre
hosp. 29. - 30. 9 .
priemysel a VTS spoluprácu.
10.
zasadnutie
Slovenskobieloruskej ZK pre hosp. a VTS
10. 11.

štátny tajomník Bratislava
minister

Bratislava

minister

Užhorod

GR SOaOS

Minsk

ROK 2012
Krajina

Názov komisie

Bulharská republika 2. zasadnutie zmiešanej komisie
medzi MH SR a MHEaCR BR
Juhoafrická
4. zasadnutie Spoločnej rady pre
republika
hospodársku spoluprácu
Astrachánska oblasť 1. zasadnutie ZK medzi MH SR
Ruskej federácie
a Astrachánskou oblasťou RF
Spolková republika 19.
zasadnutie
SlovenskoNemecko/ Bavorsko bavorskej komisie
2. zasadnutie MVK medzi MH SR
Turecko
a MH Turecka
Spolková republika 7. Slovensko - saské hosp. fórum
Nemecko /Sasko
Vláda mesta Sankt 13. zasadnutie ZK pre hosp.
Peterburg
vedecko-technic. a humanitárnu
spoluprácu medzi MH SR
a vládou Sankt Peterburg

Termín

Úroveň

Miesto

25. - 26. 6.

štátny tajomník Bratislava

25. - 26. 9.

štátny tajomník Bratislava

12. -13. 10.

štátny tajomník Astrachán

24. - 26. 10.

RO/HŠR

Mníchov

minister

Ankara

6. - 7. 11.
27. - 28. 11

RO

Bratislava

27. - 29. 11.

štátny tajomník

Sankt
Peterburg

Termín

Úroveň

Miesto

minister

Bratislava

štátny tajomník

Hanoj

minister

Belehrad

štátny tajomník

Astana

ROK 2013
Krajina
Ruská federácia
Vietnam
Srbská republika
Kazachstan
India
Ukrajina
Čína
Česká republika
Maďarsko

Bielorusko
Indonézia

Názov komisie

16. zasadnutie MVK SR - RF
4. - 5. 3.
1.zasad. Zmiešanej slovenskovietnamskej komisie pre hospod. 10. - 12. 4.
spoluprácu
5. zasadnutie MVK pre
hospodársku spoluprácu medzi SR 10. - 11.6.
a Srbskou republikou
6. zasad. medzivládnej slovenskokazašskej komisie pre hosp. 11. - 12. 6 .
a VTS
7. zasadnutie ZK na základe
dohody medzi MH SR a Min.
11. 7.
obchodu a priemyslu Indie
4. zasadnutie ZK SR-UA
2.- 3. 9.
10. zasadnutie MVK
25. - 26. 9.
5. zasadnutie Medzirezortnej
8. 10.
konzultačnej komisie
1.
zasadnutie
Zmiešanej
30.10.
slovensko-maďarskej komisie pre
otázky hosp. spolupráce medzi
MH SR a MH Maďarska
11. zasadnutie MVK pre hosp. 25. - 26. 11.
a VTS SR a Bieloruska
3. zasadnutie MVK
2. - 3. 12.

štátny tajomník Bratislava
minister
Bratislava
štátny tajomník
Peking
minister
Brno
štátny tajomník Bratislava
štátny tajomník Bratislava
minister

Jakarta

Príloha č. 3

PLÁN
zasadnutí medzivládnych a rezortných zmiešaných komisií,
ktoré sa v gescii MH SR uskutočnia v SR, alebo partnerských krajinách
v roku 2014

Krajina

Predpokladaný
termín

Miesto konania

Ostatné zasadnutie

Ruská federácia*
Uzbecká republika
Bosna a Hercegovina
Srbská republika
Čierna Hora
Macedónsko
Sankt Peterburg
Omská oblasť
Brazília
Spojené štáty mexické
Kazašská republika
Ukrajina
Astrachánska oblasť
Vláda Moskvy
Maďarsko
Slobodný štát Sasko
Slobodný štát Bavorsko*
Česká republika
Turecká republika
Indická republika
Chorvátska republika
Bulharská republika
Rumunsko

1. polrok
1. polrok
1. polrok
1. polrok
1. polrok
1. polrok
1. polrok
1. polrok
1. polrok
1. polrok
2. polrok
2. polrok
2. polrok
2. polrok
2. polrok
2. polrok
2. polrok
2. polrok
2. polrok
2. polrok
nie je určený
nie je určený
nie je určený

Slovensko
Uzbekistan
Bosna a Hercegovina
Slovensko
Čierna Hora
Macedónsko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Slovensko
Ukrajina
Slovensko
Slovensko
Maďarsko
Sasko
Slovensko
Česká republika
Slovensko
India
nie je určené
nie je určené
nie je určené

marec 2013
jún 2011
ešte nebolo žiadne
ešte nebolo žiadne
november 2012
apríl 2005
november 2010
jún 2013
september 2013
október 2012
december 2008
október 2013
november 2012
október 2012
október 2013
november 2012
júl 2013
apríl 2011
október 2010
február 2007

Poznámky:
Pri zasadnutiach zmiešaných komisií uvedených v písme „bold“ je vysoká pravdepodobnosť ich
uskutočnenia, ktorá je podložená aj výsledkami predbežných rokovaní s príslušnými partnerskými
krajinami, resp. oblasťami.

*

Zasadnutia komisií v takto označených krajinách sú v gescii MZVaEZ SR.

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu:
Návrh na zefektívnenie zasadnutí medzivládnych a rezortných zmiešaných komisií
Termín začatia a ukončenia MPK: 24.10. - 30. 10. 2013
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*

Žiadne*

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

X

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
– dochádza k zvýšeniu regulačného
zaťaženia?

X

3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie
obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť
a vplyvy na zamestnanosť

X

4. Vplyvy na životné prostredie

X

5. Vplyvy na informatizáciu
spoločnosti

X

Negatívne*

* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania
vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie
vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv
v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.

A.3. Poznámky

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

VYHODNOTENIE MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
Návrh na zefektívnenie medzivládnych a rezortných zmiešaných komisií

Spôsob pripomienkového konania
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných
Počet vyhodnotených pripomienok

Skrátený postup pripomienkového konania
26/1
26

Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných

22/1
0/0
4/0

Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)
Počet odstránených pripomienok
Počet neodstránených pripomienok
Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Národný bezpečnostný úrad
KM
SPOLU

Pripomienky
do termínu

Pripomienky
po termíne

Nemali
pripomienky

Vôbec
nezaslali
x

3 (3o)
3 (3o)
x
10 (1z, 9o)
2 (2o)
x
x
x
x
x
x
x
x
26 (1z, 25o)

x
8

2

Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.
Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná

A – akceptovaná

Z – zásadná

N – neakceptovaná
ČA – čiastočne akceptovaná

Subjekt
MZVaEZ SR

MZVaEZ SR

MZVaEZ SR

MZVaEZ SR

Pripomienka
Časť 3. B
Žiadame vyčiarknuť druhú odrážku na str. 4 a pôvodný text uvedený v
úvodzovkách "Predstavitelia iných rezortov rokujú v mnohých prípadoch o
závažných otázkach týkajúcich sa vzniku a prípravy zasadnutí komisií bez
predchádzajúcich konzultácií s MH SR." nahradiť nasledovným znením:
Počas rokovaní predstaviteľov iných rezortov v cudzine sa stáva, že
partnerská strana iniciuje vznik, resp. zasadnutia komisií, pričom na tento
podnet sa spravidla nedá odmietavo reagovať.
Zdôvodnenie: pôvodne navrhovaný text je zavádzajúci, pretože o príprave
komisií rokujú obvykle len zástupcovia ZÚ na podnet MH SR (alebo
MZVaEZ SR v prípade MVK SR-RF) a podnety na vznik komisií spravidla
iniciuje partnerská strana cudzieho štátu. Nie je tiež jasné, aké závažné
otázky sa týkajú vzniku a prípravy zasadnutí komisií. Pripomienku
považujeme za zásadnú.
Úvod
Žiadame doplniť text na konci úvodu o vedení medzivládnych komisií
medzi SR a RF a SR a Bavorskom Ministerstvom zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR.
Časť 2. Pôsobenie medzivládnych a rezortných zmiešaných komisií pre
hospodársku spoluprácu
Žiadame doplniť text na druhej strane po oboch odrážkach textom:
Výnimkou z tejto dohody je gescia MZVaEZ v dvoch medzivládnych
komisiách – s Ruskou federáciou (z dôvodu recipročného obsadenia
predsedov národných častí komisie) a s Bavorskom.
Časť č. 6. vlastného materiálu „Opatrenia na zvýšenie efektívnosti
medzivládnych a rezortných komisií pre hospodársku spoluprácu“,
Bod 2.
Bod 2. žiadame upraviť nasledovne: Spracovať ročný plán zasadnutí
komisií v súčinnosti s podnikateľskou verejnosťou a partnerskými

Typ

Vyh.

Z

A

O

N

O

A

Spôsob vyhodnotenia
Zásadná pripomienka akceptovaná, navrhnutý text bol
zapracovaný do materiálu

Zaradenie textu do úvodu nebolo akceptované
z dôvodu duplicity, nakoľko gescia MZVaEZ SR
v relácii RF a Bavorsko bola zapracovaná do časti 2
materiálu v zmysle požiadavky MZVaEZ SR
Navrhnutý text bol doplnený do príslušnej časti
materiálu.

Bod 2 návrhu opatrení bol upravený podľa
predloženého návrhu
O

A

MZVaEZ SR

MZVaEZ SR

MZVaEZ SR

MZVaEZ SR

MZVaEZ SR

krajinami v súlade s cieľmi ich očakávaného ekonomického prínosu a
stanovenými rozpočtovými limitmi. Ročný plán zasadnutí komisií
premietnuť do plánu prioritných medzinárodných ekonomických aktivít na
príslušný rok, schvaľovaného Radou vlády SR na podporu exportu a
investícií.
Časť č. 6. vlastného materiálu „Opatrenia na zvýšenie efektívnosti
medzivládnych a rezortných komisií pre hospodársku spoluprácu“,
Bod 4.
Bod 4. žiadame upraviť nasledovne: Iniciatívne návrhy tretích strán na
vznik nových komisií predkladať vždy MH SR ako vecne príslušnému
ministerstvu.
Časť č. 6. vlastného materiálu „Opatrenia na zvýšenie efektívnosti
medzivládnych a rezortných komisií pre hospodársku spoluprácu“,
Bod 5.
Bod 5. odporúčame zmeniť slovosled nasledovne: V spolupráci s
podnikateľskou verejnosťou zabezpečovať organizáciu podnikateľských fór
a spoločných podnikateľských rád ako sprievodných aktivít počas zasadnutí
komisií.
Čast č. 6. vlastného materiálu „Opatrenia na zvýšenie efektívnosti
medzivládnych a rezortných komisií pre hospodársku spoluprácu“,
Bod 7.
Bod 7. žiadame upraviť nasledovne: V súčinnosti s MZVaEZ SR
pokračovať s partnerskými krajinami v spoločnom dohľade orgánov štátnej
správy nad implementáciou záverov protokolov a nad rozvojom
plánovaných a rozpracovaných projektov.
Zdôvodnenie: plnenie protokolov v partnerských krajinách nezisťuje MH
SR v týchto krajinách priamo, ale prostredníctvom zastupiteľských úradov
SR.
Časť č. 6. vlastného materiálu „Opatrenia na zvýšenie efektívnosti
medzivládnych a rezortných komisií pre hospodársku spoluprácu“,
Bod 8.
Bod 8. odporúčame doplniť a upraviť nasledovne: Predkladať informácie o
výsledkoch zasadnutí komisií vrátane vykonávacích protokolov na
rokovania Rady vlády SR na podporu exportu a investícií a pokračovať v
prekladaní informácií o priebehu a výsledkoch zasadnutí komisií na
rokovania vlády Slovenskej republiky.
Časť č. 6. vlastného materiálu „Opatrenia na zvýšenie efektívnosti
medzivládnych a rezortných komisií pre hospodársku spoluprácu“,
Bod 9.
Bod 9. žiadame upraviť nasledovne: Zabezpečiť zefektívnenie procesnej

Bod 6 návrhu opatrení bol upravený podľa
predloženého návrhu
O

A

Bod 5 návrhu opatrení bol upravený podľa
predloženého návrhu
O

A

Bod 7 návrhu opatrení bol upravený podľa
predloženého návrhu

O

A

Bod 8 návrhu opatrení bol upravený podľa
predloženého návrhu
O

O

A

A

Bod 9 návrhu opatrení bol upravený podľa
predloženého návrhu

MZVaEZ SR

MDVaRR SR
MDVaRR SR

MDVaRR SR

MF SR

stránky prípravy, organizácie a vyhodnocovania zasadnutí komisií, osobitne
prostredníctvom vypracovania vykonávacích protokolov k protokolom zo
zasadnutí komisií.
Časť č. 6. vlastného materiálu „Opatrenia na zvýšenie efektívnosti
medzivládnych a rezortných komisií pre hospodársku spoluprácu“,
Bod 10.
Bod 10. žiadame upraviť nasledovne: Informovať podnikateľskú verejnosť
o pláne zasadnutí komisií na príslušný rok, výsledkoch rokovaní komisií a
možnostiach zapájania sa podnikateľskej verejnosti do činnosti komisií a
sprievodných podnikateľských akcií prostredníctvom webových sídiel MH
SR a MZVaEZ SR, ako aj zasielaním relevantných informácií SOPK a
príslušným zamestnávateľským združeniam.
Vo vlastnom materiáli str. 7 v opatrení č. 2 žiadame doplniť:
"Spracovať ročný plán zasadnutí komisií v súčinnosti s ostatnými rezortmi,
podnikateľskou verejnosťou..." z dôvodu koordinácie činnosti komisií.
Vo vlastnom materiáli str. 7 v opatrení č. 9 žiadame vypustiť text
"osobitne prostredníctvom vypracovania vykonávacích protokolov" z
dôvodu duplicity, závery protokolov všeobecne špecifikujú úlohy, ktoré
majú príslušné rezorty plniť.
Pre zefektívnenie činnosti komisií za oblasť cestovného ruchu
upozorňujeme, že
1. Oblasť cestovného ruchu, rovnako ako iné odvetvia národného
hospodárstva, má svoje princípy a zákonitosti fungovania, svoje primárne
teritóriá záujmu, a preto nie je možné reagovať na všetky podnety
spolupráce.
2. Za reálnu a opodstatnenú považujeme spoluprácu len s tými krajinami,
do ktorých smeruje skutočný záujem slovenskej podnikateľskej sféry z
oblasti cestovného ruchu, pretože len v týchto oblastiach dokážeme
komisie, protokoly a dohody o spolupráci naplniť reálnymi aktivitami. Ide
predovšetkým o susedné krajiny (osobitne spolupráca krajín V4), ďalej
Nemecká spolková republika a Ruská federácia. Pre úplnosť uvádzame, že
samostatnú pracovnú skupinu pre cestovný ruch má Slovensko s Českom,
Poľskom, Chorvátskom, Srbskom a Rakúskom.
3. Vzhľadom na skutočnosť, že oblasť cestovného ruchu je v prevažnej
miere tvorená malými a strednými podnikmi, pre ktorých účasť na
komisiách je finančne aj personálne náročná záležitosť, je potrebné, aby sa
záujem o zaradenie témy na zasadnutie komisie oznámil s dostatočným
časovým predstihom v záujme kvalitnej a vecnej prípravy obsahu zasadnutí
a v neposlednej miere aj obsahov protokolov a dohôd.
Odoslané bez pripomienok

Bod 10 návrhu opatrení bol upravený podľa
predloženého návrhu
O

A

O

A

Doplnenie textu bolo zapracované.

O

N

Pripomienka nebola akceptovaná, nakoľko zmyslom
vykonávacích protokoly bude práve konkretizácia
všeobecne formulovaných úloh z protokolov komisií
Predložené upozornenia boli vzaté na vedomie a budú
sa zohľadňovať pri príprave organizácie komisií vo
vzťahu k jednotlivým krajinám.

O

A

O

A

MF SR

MF SR
MO SR

MO SR

Odoslané bez pripomienok
k vlastnému materiálu
Prípadné výdavky spojené s realizáciou opatrení na zvýšenie efektívnosti
medzivládnych a rezortných komisií pre hospodársku spoluprácu musia byť
zabezpečené v rámci vládou
uzneseniu vlády
Pri predkladaní materiálu na rokovanie vlády SR je potrebné doplniť
uznesenie vlády.
vlastný materiál
v bode č. 2., strana 2, odsek 4, zaradiť medzi organizácie participujúce na
činnosti komisií Ministerstvo obrany SR, vzhľadom na jeho aktívnu účasť
na rokovaniach komisií a tiež s ohľadom na oblasť obranného priemyslu
citovanú v odseku 5 toho istého bodu.
vlastný materiál
v závere dokumentu, v časti „opatrenia na zvýšenie efektívnosti
medzivládnych a rezortných komisií pre hospodársku spoluprácu“, v rámci
opatrenia č. 4 a č. 9 je žiaduce rozpracovať nástroje / spôsoby dosahovania
stanoveného cieľa/.

O

A

O

N

Výdaje spojené s realizáciou komisií budú pokryté
v rámci vládou schválených limitov výdavkov
dotknutých kapitol na príslušný rozpočtový rok.
Materiál nebude predložený na rokovanie vlády SR
a preto neobsahuje návrh uznesenia.
MO SR bolo zaradené medzi organizácie participujúce
na činnosti komisií.

O

O

A

N

Bod 4 - Na návrh MZVaEZ SR bol tento bod
prepracovaný a predkladanie iniciatívnych návrhov
tretích strán na vznik nových komisií na MH SR, ako
vecne príslušnému ministerstvu, zabráni
nekoordinovanému formovaniu nových komisií.
Bod 9 - Zvýšenie efektívnosti komisií bude podporené
vykonávacími protokolmi, ktoré majú slúžiť ako
nástroj na konkretizáciu všeobecne formulovaných
úloh z protokolov komisií.

MŽP SR
MK SR
MPRV SR
MPSVR SR
MS SR
MŠVVaŠ SR
KM
MZ SR

Odoslané bez pripomienok
Odoslané bez pripomienok
Odoslané bez pripomienok
Odoslané bez pripomienok
Odoslané bez pripomienok
Odoslané bez pripomienok
Odoslané bez pripomienok
Odoslané bez pripomienok
Odoslané bez pripomienok
Odoslané bez pripomienok
Odoslané bez pripomienok
Odoslané bez pripomienok
Odoslané bez pripomienok
Odoslané bez pripomienok
Odoslané bez pripomienok
Odoslané bez pripomienok

O

A

O

A

O

A

O

A

O

A

O

A

O

A

O

A

