Informácia o priebehu rokovania
mimoriadneho zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky na podporu

exportu a investícií, ktoré sa uskutočnilo 5. júna 2013
Mimoriadne zasadnutie otvoril a viedol Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len „predseda rady“). Na zasadnutí bolo
prítomných 15 zo 16 členov rady s hlasovacím právom a štatutárni zástupcovia štátnych
agentúr SARIO a SACR s poradným hlasom. Rada bola uznášaniaschopná.
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Rada rokovala o jednotlivých bodoch programu s týmito závermi:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.

Schválenie programu rokovania rady vlády 6. mája 2013

Predseda rady M. Lajčák oboznámil prítomných s návrhom programu rady a požiadal
členov rady o prípadné návrhy na doplnenie programu.
Návrh programu bol schválený 15 členmi rady s hlasovacím právom bez pripomienok.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.

Analytické vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej
republiky za rok 2012

Materiál bol uvedený ministrom hospodárstva T. Malatinským. Materiál bol
predrokovaný na predchádzajúcom mimoriadnom zasadnutí rady dňa 6.5.2013, nebola
k nemu žiadna diskusia.

Predložený materiál členovia rady jednomyseľne zobrali na vedomie bez pripomienok
a odporučili ho predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky.
3.

Správa o stave a výsledkoch Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR), budúce
smerovanie, úlohy a právne postavenie agentúry – doplnené znenie

Materiál bol uvedený štátnym tajomníkom ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Viktorom Stromčekom.
V rozprave vystúpili: P. Mihók, SOPK (perspektívy rozvoja cestovného ruchu ako
najvýznamnejšieho vývozného artiklu), T. Gregor, Klub 500 (požiadavka na zníženie DPH,
zavedenie rekreačných poukazov a možnosti podpory služieb Eximbankou v zmysle novely
zákona), I. Lichnovský, Eximbanka SR (systém podpory služieb CR Eximbankou existuje,
nie je potrebné meniť zákon). R. Sivák, EU (doplniť špecifikáciu cieľov cestovného ruchu), Š.
Chudoba, MŠVVa Š SR (zintenzívnenie práce s mladými ľuďmi), T. Malatinský, MH SR
(rozvoj cykloturistiky a vodnej turistiky), E. Kršíková, MK SR (orientácia aj na kultúrne
pamiatky), V. Moric, AZZZ (absencia etiky v cestovnom ruchu), M. Benko, RÚZ (zreálniť
budúce možnosti cestovného ruchu a SACR bez finančných zdrojov eurofondov). M. Lajčák,
MZVaEZ SR (v dokumente nie sú zadefinované tematické a teritoriálne priority na rok 2014,
finančné zabezpečenie, prepojenie SACR na rezorty. Predseda rady navrhol zriadenie
medzirezortného riadiaceho orgánu.). P. Kažimír, MF SR (poukázal na negatívne črty
slovenského cestovného ruchu – nízke platy, čierna práca, daňové úniky. Nesúhlasí so
znížením DPH pri poskytovaní služieb v cestovnom ruchu). M. Kučerová, SACR (informácia
o existujúcom orgáne - Rade SACR, ktorá plní funkciu poradného a kontrolného orgánu
ministra v otázkach týkajúcich sa činností a hospodárenia agentúry). V druhej časti tohto bodu
odzneli príspevky P. Kažimíra, MF SR o záujme čínskych partnerov investovať na Slovensku,
M. Lajčáka, MZVaEZ SR o záujme singapurských investorov participovať na rozvoji
a modernizácii letiska M.R.Štefánika v Bratislave a V. Stromčeka, MDVaRR SR
o pripravovanej modernizácii letiska v Poprade.

-

Po diskusii a jednomyseľnom vzatí materiálu na vedomie:
členovia rady uložili ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v termíne
do 30.6.2013 prijať stanovisko k navrhovanej zmene riadenia SACR vytvorením
spoločného riadiaceho a kontrolného orgánu SACR s účasťou zástupcov vybraných
ústredných orgánov štátnej správy a podnikateľských subjektov v rámci právnej formy
príspevkovej organizácie v pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR.

- ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja uložili na septembrové rokovanie
rady vlády SR na podporu exportu a investícií predložiť „Marketingovú stratégiu
SACR na roky 2014 – 2020“ a „Stratégiu rozvoja cestovného ruchu do roku 2020“.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Správa o stave a výsledkoch Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu
(SARIO), budúce smerovanie, úlohy a právne postavenie agentúry
Materiál bol uvedený ministrom hospodárstva. K materiálu bola rozprava, ktorá sa
týkala ďalšieho postavenia agentúry SARIO a cieľov jej činnosti. Generálny riaditeľ SARIO
R. Šimončič vysvetlil dôvody predloženia materiálu, ako aj budúce smerovanie agentúry.
P. Mihók (SOPK), I. Lichnovský (Eximbanka SR) a Š. Chudoba (MŠVVaŠ SR)
podporili v materiáli navrhované zmeny postavenia SARIO. Š. Adam (MPaRV SR) vyzval na

zaradenie aj poľnohospodárskej agendy do budúcich aktivít SARIO, M. Benko (RÚZ)
odporučil rozšíriť spoluprácu s exportérmi, ZÚ a európskymi inštitúciami v rámci spoločnej
obchodnej politiky EÚ. V. Móric (AZZZ) odporučil, aby v niektorých teritóriách boli
zástupcovia SARIO umiestnení na ZÚ aj bez diplomatického krytia. R. Sivák (EU) pozitívne
hodnotil správu a ponúkol spoluprácu Ekonomickej univerzity Bratislava. T. Malatinský (MH
SR) informoval o nutnosti flexibilného reagovania na potreby podnikateľov napr. vytváraním
zastúpení vo Vietname a v Nemecku (Dusseldorfe). M. Lajčák (MZVaEZ SR) vyzval na
zvýšenie a skvalitnenie spolupráce SARIO so zastupiteľskými úradmi s tým, že pokiaľ bude
SARIO presadzovať otvorenie svojich zahraničných zastúpení je nutné túto snahu realizovať
v súčinnosti s MZVaEZ SR. Zastúpenia SARIO by mali pôsobiť predovšetkým v krajinách,
kde nemá Slovenská republika oficiálne zastúpenie, resp. v mestách, ktoré síce nie sú
hlavnými mestami štátov, ale ktoré majú významné obchodno – ekonomické a finančné
postavenie v rámci štátu alebo regiónu.
Všetci členovia rady s hlasovacím právom jednomyseľne zobrali predložený materiál
na vedomie:
- v termíne do 30. júna 2013 uložili ministrovi hospodárstva realizovať zmenu riadenia
SARIO vytvorením spoločného riadiaceho a kontrolného orgánu SARIO s účasťou
zástupcov vybraných ústredných orgánov štátnej správy a podnikateľských subjektov
v rámci právnej formy príspevkovej organizácie v pôsobnosti Ministerstva
hospodárstva SR.
po uskutočnenej zmene riadenia SARIO v termíne do 9.decembra 2013 iniciovať
odbornú diskusiu o stratégii postavenia SARIO ako podstatného nástroja podpory
exportu a investícií, vrátane zriaďovania zahraničných zastúpení SARIO a spracovanú
stratégiu zamerania činnosti SARIO predložiť na rokovanie Rady vlády SR na
podporu exportu a investícií 9.12.2013.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-

5.

Rôzne

V rámci bodu „rôzne“ bol členom rady odovzdaný materiál „Zastupovanie záujmov
SR v inštitúciách Európskej únie a štruktúra cestovných nákladov“. Iniciatívny materiál
vypracovaný MZVaEZ SR na základe vystúpenia predsedu Klubu 500 V. Sotáka na
ustanovujúcom zasadnutí rady dňa 25.3.2013. Členovia rady zobrali materiál na vedomie bez
ďalšej diskusie.
P. Kažimír (MF SR) na záver rokovania informoval o makroekonomickom výhľade
Slovenskej republiky. Očakáva sa znížený rast ekonomiky s dopadom na rozpočet. Prognóza
oživenia ekonomiky v časovom horizonte do konca tohto roka, resp. na začiatok budúceho
roka. S cieľom získania zahraničných investorov sa pripravujú misie do perspektívnych
teritórií, ako sú Čína (Hongkong a Šanghaj), Singapur, Malajzia, Južná Kórea a Japonsko.
Po informácii o programe nasledujúceho zasadnutia rady, na podnet P. Mihóka
(SOPK), bolo jednomyseľne odsúhlasené, že plánovaný bod č. 4 „Informácia o akčnom pláne
Stratégie inteligentnej špecializácie do roku 2020“, ktorý mal predkladať minister školstva,
vedy, výskumu a športu v súčinnosti s ministrom hospodárstva, podpredsedom vlády pre
investície a predsedom Slovenskej akadémie vied bude kvôli duplicite z programu zasadnutia
rady úplne vypustený.
Nasledujúce zasadnutie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií sa uskutoční
v stredu 11. septembra 2013 o 14.00 hod. na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.

