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1. EÚ
1.1 Juhozápadná časť EÚ
Portugalsko - ZÚ Lisabon
ZÚ Lisabon pripravoval v roku 2014 návštevu PPV a MiZVa EZ SR v Portugalsku
spojenú s podnikateľskou misiou, ktorá bola odložená na rok 2015. ZÚ sa zúčastnil na
jesennom veľtrhu obchodných príležitostí „Portugal Exportador“, udržiaval pracovné
kontakty so „Start up Lisboa“ a podnikateľskou asociáciou Portugalska v Obchodnej asociácii
Porta, obchodnou a priemyselnou komorou Madeiry a komisiou pre koordináciu a regionálny
rozvoj Algarve.
Obchodno-ekonomická činnosť
 príprava dohody o spolupráci medzi Agentúrou pre investície a zahraničný obchod
Portugalska a SARIO, obchodno-investičný seminár pri príležitosti podpisu dohody
 zorganizovanie spoločného podujatia krajín V4 v rámci predsedníctva SR zameraného
na prezentáciu obchodných a investičných príležitostí a potenciálu V4
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 Portugal Exportador (Lisabon, november 2014)
 obchodno-ekonomické prezentácie v regiónoch Portugalska
 spoločné podujatie krajín V4 zamerané na prezentáciu obchodných a investičných
príležitostí a potenciálu SR
 prezentácia obchodno-ekonomického a turistického potenciálu v portugalských médiách
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 návšteva PPV a MiZVaEZ SR v Portugalsku s podnikateľskou misiou bola odložená

Taliansko - ZÚ Rím
ZÚ Rím, kde pôsobí samostatný ekonomický diplomat, teritoriálne pokrýva okrem
Talianska aj Maltu a San Maríno. Z množstva uskutočnených ekonomických podujatí a aktivít
ZÚ Rím možno spomenúť organizáciu Slovenských dní v Turíne (22. – 23. 9. 2014),
Slovenský deň v Arone (4.7.2014), Slovenský deň na Malte (5. 11. 2014), či spoluúčasť na
organizácii Spoločného slovensko-maltského ekonomického fóra (23.1. 2014). Zvláštnu
pozornosť si zasluhujú aktivity zamerané na propagáciu SR pri príležitosti svetovej výstavy
EXPO Miláno 2015. ZÚ Rím okrem toho v roku 2014 poskytoval v rámci ďalších
ekonomických aktivít a prezentácií v oblasti ekonomiky, vedy, výskumu a cestovného ruchu,
ako aj na odborných fórach, seminároch a konferenciách, informácie o SR smerujúce
k prehlbovaniu vzájomnej ekonomickej spolupráce.
Obchodno-ekonomická činnosť
 spoločnosť Green Way a energetický workshop zameraný na energetickú efektívnosť,
bezpečnosť a obnoviteľné zdroje energie na ZÚ v Ríme
 ekonomicko-investičná prezentácia pre IT firmy v spolupráci so ZU V4 a Obchodnou
komorou v Ríme
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ekonomické fórum na tému „Investičné prostredie na Slovensku“ v spolupráci so SARIO
a SOPK pre IT podnikateľov na Veľvyslanectve SR v Ríme (september 2014)
podpora cestovného ruchu
podpora spoločných vedecko-výskumných projektov
Spoločné slovensko-maltské ekonomické fórum (23.1.2014)

Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 príprava stretnutia predsedov parlamentov v Ríme (L.Boldrini - P.Paška)
 stretnutie polit. riaditeľov MZV, predsedníctvo SR V4 (Rím 3.-4.7.2014)
 GAC/Gymnich (Miláno 28.-30.8.2014)
 EUROGROUP + MiF ASEM / ECOFIN (Miláno 12.-13.9.2014)
 ASEM samit v Miláne, PPV a MiZVaEZ SR (9.-10.9.2014) účasť delegácie SR
na podujatiach organizovaných pri príležitosti 100. výročia začatia 1. svetovej vojny
(Rovereto – september)
 workshop pre talianske firmy, vrátane stretnutí B2B, resp. návšteva IT firiem so záujmom
o spoluprácu (jún 2014)
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 Slovenský deň v Miláne (marec 2014)
 Slovenský deň v Arone (4.7.2014)
 Slovenských dní v Turíne (22.-23.9.2014)
 Slovenský deň na Malte (17.-18.10.2014)
 súčinnosť pri príprave slovenskej účasti na svetovej výstave EXPO 2015 Miláno
Aktivity v rámci EÚ, investičné aktivity
 kooperácia pri spracovaní rádioaktívneho odpadu Sogin a. s., Nucleco a.s., Javys a.s.
(25.10.2013 podpísané memorandum o porozumení pre spoluprácu pri likvidácii
jadrového odpadu, odstraňovania environmentálnych záťaží a vzájomnej výmeny
skúseností, spoločne pripravujú účasti v tendroch)
 výstavba novej linky na výrobu polyetylénu v spoločnosti Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
- Maire Technimont a.s.
 prezentácia o fungovaní spoločnosti F2i SGR SpA a investičnom smerovaní fondov
do oblasti infraštruktúry, energetiky, transfer skúseností, poznatkov, know-how s cieľom
realizovania podobných investičných fondov v SR

Španielsko - ZÚ Madrid
Najvýznamnejším bilaterálnym podujatím bola oficiálna návšteva ministra
zahraničných vecí Andorry Gilberta Saboyu v SR v dňoch 9.-10. 9. 2014. Dôraz návštevy
andorrského ministra bol kladený na rozvoj ekonomickej spolupráce. Návšteva generálneho
tajomníka Svetovej organizácie turizmu UNWTO Taleba Rifaia v SR v dňoch 27.-29.10.2014
nadviazala na aktivity, ktoré boli od začiatku roku 2014 zamerané na posilnenie spolupráce,
a prispela k zvýšeniu prestíže SR.
ZÚ venoval pozornosť rozvíjaniu spolupráce aj s jednotlivými regiónmi Španielska,
o čom svedčia rokovania veľvyslanca s predsedami vlád autonómnych oblastí. Konkrétnym
výsledkom aktivít v ekonomickej oblasti je prekonanie hranice 2 mld. v obchodnom obrate
SR so Španielskom, pričom približne 2/3 predstavuje slovenský vývoz. Viaceré španielske
firmy etablované v SR sa rozhodli rozšíriť svoje investície ako napr. Cortizo Nová Baňa,
Fagor Ederlan Žiar nad Hronom, Arcelor Mittal Gonvarri Senica, ESNASA Slovensko
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Leopoldov a i. ZÚ Madrid sprostredkoval spoluprácu SARIO s niekoľkými španielskymi
firmami z oblasti výroby dielov pre automobilový priemysel a poľnohospodárske stroje, ktoré
sa zaujímali o konkrétne podmienky investovania v SR. Pozornosť bola venovaná aj rozvoju
spolupráce v oblasti cestovného ruchu.
Obchodno-ekonomická činnosť
 súčinnosť pri projekte Železiarní Podbrezová na rozšírení závodov na rúry v Katalánsku
(firma TRANSMESA)
 preverenie možnosti umiestnenia výroby chladičov firmou Ordoňez v SR v spolupráci
so SARIO
 spolupráca pri rozšírení existujúcej investície Aluminios Cortizo (výroba hliníkových
profilov) o novú výrobnú halu na plastovú povrchovú úpravu profilov v Novej Bani
 spolupráca pri rokovaniach investora Fundería Condals s MH SR, SARIO a mestom
Prešov (výroba kovových odliatkov)
 pokračovanie v prezentačných aktivitách ekonomických príležitostí pre obchodnú
a investičnú spoluprácu so SR španielskych regiónoch
 podpora priamych zahraničných investícií v SR (automobilového, strojárskeho
a spotrebného priemyslu, spracovanie dreva, stavebníctva, do sektoru služieb a obchodu,
do vývoja softvéru, vedy a výskumu)
 podporovanie účasti slovenských firiem na vybraných veľtrhoch
 podpora v aktívneho cestovného ruchu a turistiky
 poskytovanie vstupných informácií o ekonomickej situácii SR a kontaktov s príslušnými
inštitúciami v SR
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 seminár o možnostiach obchodnej spolupráce a investovania v SR v AO (Navarra,
6.3.2014), Obchodná komora Pamplona, zvýšenie informovanosti podnikateľskej
verejnosti o SR v AO Navarra, nadviazanie kontaktov s vládou AO Navarra
 návšteva regiónu AO Navarra a rokovania s investormi v SR (AO Navarra, Baskicko
6.-7.3.2014)
 prezentácia slovenskej ekonomiky a možností obchodnej spolupráce a investovania v SR
(Zaragoza 27.3.2014) na 3. medzinárodnom samite MSP a živnostníkov
 zvýšenie informovanosti podnikateľskej verejnosti o SR v AO Aragónsko a nadviazanie
nových kontaktov s vládou AO
 prezentácia Košíc a regiónu v Barcelone pre CK z AO Katalánsko (Barcelona 7. 4. 2014)
SITC – medzinárodný veľtrh cestovného ruchu
 rozvoj parlamentnej diplomacie, rokovanie s predsedom vlády Baskicka, spolupráca
s investormi v SR
 seminár o možnostiach obchodnej spolupráce a investovania v SR (Málaga 6.11.2014),
Obchodná, priemyselná a plavebná komora
 zvýšenie informovanosti podnikateľskej verejnosti o SR v AO Andalúzia a nadviazanie
nových kontaktov s regiónom
 účasť SR na veľtrhu kongresového cestovného ruchu EIBTM (Barcelona
18.-20.11.2014), propagácia SR a príspevok k rozvoju aktívneho cestovného ruchu
 rozvoj spolupráce SR s UNWTO, skvalitnenie cestovného ruchu v SR
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Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 oficiálna návšteva ministra ZV Andorry Gilberta Saboyu v SR (Bratislava 9.-10.9.2014) parafovanie dohody o výmene daňových informácií a diskusia ministrov ZV o
možnostiach rozvoja spolupráce v ekonomickej oblasti
 pracovná návšteva predsedu VEZ NR SR Ľuboša Bláhu sprevádzaného poslancom
M. Čížom v Madride a Baskicku (9.-11.4.2014), spojená s návštevou firiem investujúcich
v SR
 pracovná návšteva ŠTAT MDVaRR SR F. Palka a stretnutia s GT UNWTO, ŠTAT pre
CR Min. priemyslu, energetiky a CR ES (Madrid 25.- 26. 5. 2014)
 pracovná návšteva ministerky zdravotníctva SR Eleny Zvolenskej vo Valencii
(16.- 18.7.2014); rokovania a prehliadka nemocnice vybudovanej v rámci PPP;
 účasť a rokovania GR Sekcie CR MDVaRR SR na medzinárodnom veľtrhu cestovného
ruchu FITUR 2014 a s predstaviteľmi UNWTO (Madrid 22.1. –26.1.2014)
 podnikateľská misia 12 firiem zo ES v SR organizovaná Madridskou obchodnou komorou
SR v spolupráci so ZÚ SR (Bratislava 23.-24.10.2014); priame rokovania B2B prispeli
k nadviazaniu obchodných kontaktov
 pracovná návšteva GT UNWTO Taleba Rifaia v SR (27.-29.10.2014), historicky prvá
návšteva GT UNWTO v SR, posilnenie spolupráce a pozície SR v UNWTO
 pracovná návšteva delegácie mesta Púchov, vedenej jeho primátorom Mariánom
Michalcom v spriatelenom meste Pinto (9.-13.4.2014), zameraná na rozvoj spolupráce na
úrovni miest;
 pracovná návšteva delegácie Národnej siete rozvoja vidieka z Prešovského regiónu
v Katalánsku (12.-16.5.2014)

1.2. Západná časť EÚ
Belgické kráľovstvo - ZÚ Brusel
Za hlavné aktivity v ekonomickej oblasti v roku 2014 ZÚ SR možno považovať
kolokvium „Doing Business in the Heart of Europe“, ktoré sa uskutočnilo 14. mája 2014 v meste
Essen, kde v spolupráci s HK SR v Antverpách a predstaviteľom SARIO boli predstavené
základné informácie o slovenskej ekonomike, makroekonomickom vývoji krajiny a možnostiach
podnikania na SR.
Obchodno-ekonomická činnosť
 prezentácia investičného prostredia SR – investičný seminár v spolupráci s agentúrou
SARIO (Essen 14.5.2014)
 rozvíjanie obchodno-ekonomickej spolupráce, rast obchodnej výmeny po politickej
a hospodárskej kríze
 podpora investičných zámerov belgických firiem
 Podpora vedy, výskumu a inovácií, podujatia, rokovania v oblasti vedy, výskumu a
inovácií na najvyšších úrovniach, oblasť školstva a vzdelávania,
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Francúzsko - ZÚ Paríž
Na ZÚ Paríž pôsobí ekonomický diplomat, ktorý pokrýva Francúzsko, Monako
a Alžírsko, pričom najväčšia pozornosť sa, prirodzene, sústredila na teritórium Francúzska.
Za mimoriadne dôležité možno považovať stretnutie francúzskych investorov s PV SR
a zástupcami ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. marca 2014 na
MZVaEZ SR.
Obchodno-ekonomická činnosť
 v spolupráci s HK v Grenobli príprava stretnutia zástupcov ZSPS (Zväz stavebných
podnikateľov Slovenska), regionálnej obchodnej a priemyselnej komory v Grenobli
a zriaďovateľov stredných odborných škôl (apríl 2014)
 otvorenie HK Bordaux dňa 6. októbra 2014, ktorému predchádzala prezentácia
investičného prostredia na Slovensku zameraná na automobilový, letecký priemysel
a rozvoj vinárstva, pripravená v spolupráci s agentúrou SARIO a Francúzsko slovenskou
obchodnou komorou
 spolupráca v rozširovaní výroby a inovácií v PSA Citroen
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 spolupráca s agentúrou MICE - kongres zameraný na turistiku a cestovné kancelárie,
zamerané na slovenské vinárstvo (október 2014)
 MIDEST, strojársky veľtrh (november 2014), v rámci konania veľtrhu B2B stretnutie
slovenských podnikateľov vystavujúcich na veľtrhu s francúzskymi podnikateľmi
 spolupráca pri účasti slovenských subjektov na medzinárodnom veľtrhu EUROSATORY/
obrana a bezpečnosť (Paríž jún 2014)
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 okrúhly stôl/stretnutie s francúzskymi investormi za účasti PV SR R. Fica
a PPVa MiZVaEZ SR M. Lajčáka (10.3.2014)

Francúzsko - SM SR OECD Paríž
Medzi hlavné priority pôsobenia SM SR pri OECD v roku 2014 patril príspevok: i.) k
podpore konsolidačného úsilia vlády SR; ii.) k podpore štrukturálnych reforiem SR; iii ) k
zvyšovaniu kapacít rozvojovej pomoci SR a iv.) zabezpečovaniu bezpečnosti a efektívnosti
energetickej politiky. Rovnako dôležitú úlohu v minulom roku zohrávala aj otázka aktívnej
angažovanosti SR k formovaniu vonkajších vzťahov OECD. Členstvo SR v OECD prispieva
k formulovaniu, realizácii, ako aj vyhodnocovaniu hospodárskej politiky SR, čoho
potvrdením v roku 2014 bola príprava publikácie OECD Ekonomický prehľad SR – 2014.
Uvedený prehľad bol okrem hodnotenia makroekonomického vývoja v SR, zameraný aj na
efektívnosť verejného sektora a regionálne vyvážený hospodársky rast. Pri príležitosti jeho
zverejnenia sa uskutočnila návšteva generálneho tajomníka OECD A. Gurríu v SR, počas
ktorej sa stretol s najvyššími predstaviteľmi SR. Zároveň bolo podpísané Memorandum o
porozumení o krátkodobých pobytoch expertov vlády SR v OECD, ktoré vytvára systémový
rámec pre zvyšovanie odborného potenciálu a analytických kapacít ústredných orgánov
štátnej správy SR. Prioritou spolupráce SR a OECD bolo v roku 2014 využitie odborného
a znalostného potenciálu OECD v dialógu EÚ a SR v oblasti sektorových politík. V
energetickej politike prostredníctvom Medzinárodnej energetickej agentúry IEA a Agentúry
pre jadrovú energiu NEA - pridružených organizácií OECD sa SR zameriavala na bezpečnosť
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dodávok energie, ktorá predstavuje kľúčovú prioritou energetickej politiky SR do roku 2030.
Aj v priebehu roka 2014 boli zrealizované spoločné projekty SR/OECD, v celkovej hodnote
70 tis. €, ktoré boli následne vykázané ako dobrovoľný príspevok SR do rozpočtu OECD.
Uvedené projekty smerovali do oblasti boja proti daňovým únikom, regionálneho rozvoja SR
a podpory rozvoja konkurencieschopnosti v regióne Eurázie.

Holandsko - ZÚ Haag
V rámci aktivít ZÚ v oblasti ekonomickej diplomacie významným za rok 2014 bola
organizácia seminára v spolupráci s holandskou software spoločnosťou Davinci pod názvom
“Outsourcing and ICT Strategy in Slovakia”, ktorý bol zameraný na propagáciu Slovenska
ako atraktívneho partnera pre poskytovanie služieb v oblasti outsourcingu a produktového
vývoja. ZÚ aktívne podporil účasť slovenských spoločností na mezinárodných výstavách
napr. na medzinárodnom veľtrhu privátnych značiek PLMA, na ktorom sa zúčastnilo 6
slovenských spoločností v kategórii potravín i nepotravinových výrobkov (záhrada, domáce
potreby). ZÚ spolupracoval s Holandskou obchodnou komorou a so spoločnosťou Lugera na
organizácii obchodného seminára k téme pôdohospodárstvo a potravinárstvo. Jedným z
konkrétnych výsledkov bol záujem holandskej skupiny investovať do produkcie mlieka v SR.
Obchodno-ekonomická činnosť
 organizácia podnikateľských misií, prezentačných a kooperačných podujatí, prezentácie
slovenských spoločností
 podpora investičných zámerov holandských firiem v SR, aktívne vyhľadávanie
a spolupráca s možnými investormi – misia holandských firiem na Slovensko v oblasti
vesmírneho výskumu
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 príprava podnikateľskej misie na Slovensko v oblasti automobilového priemyslu HTC
Automotive
 spolupráca s holandskými inštitúciami v Dunajskej stratégii, v oblasti povodňových
opatrení, vodohospodárskej techniky
 organizácia obchodných seminárov k téme – pôdohospodárstvo, priemysel a ICT
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 návšteva holandských predstaviteľov ministerstva vodných zdrojov v SR v otázke
spolupráce s MŽP SR pre oblasť povodňových opatrení
Aktivity ZÚ v ostatných oblastiach
 nové možnosti spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií - Aktivity, podujatia
(podpora výskumu a inovácií, startupového ekosystému, SME v oblasti vedy, výskumu
a inovácií, realizovanie seminára k vesmírnemu výskumu v SR, podpora vstupu SR do
ESA - „Spolupráca SK-NL-CZ na projektoch ESA-Európskej vesmírnej agentúry“, misia
spoločností aktívnych v programoch ESA (26.11.2014)

Írsko - ZÚ Dublin
ZÚ SR Dublin v priebehu roka 2014 aktívne poskytoval služby podnikateľskej
verejnosti, operatívne reagoval na konkrétne potreby a podnety slovenskej exportnej a
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podnikateľskej komunity, organizoval podujatia na podporu obchodu a cestovného ruchu.
Írski partneri vysoko hodnotili viaceré významné návštevy ekonomického charakteru
v Írsku, najmä ŠTAT1 MH SR a ministra hospodárstva Pavla Pavlisa, ako aj ŠTAT MF SR V.
Hudáka, ktorí v kontexte osláv 10. výročia vstupu SR do EÚ predstavili projekt Slovenského
investičného holdingu a SR ako atraktívnu destináciu pre investície a spoľahlivého partnera
pre hospodársku spoluprácu.
Obchodno-ekonomická činnosť
 poskytnutie súčinnosti pri zriadení základne spoločnosti Ryanair na letisku M.R.Štefánika
s možným vytvorením ďalších leteckých liniek v budúcnosti v ďalších slovenských
mestách (Košice, Poprad, atď.)
 aktivity spoločností Slovak Point a Slavic Trade
 aktívna spolupráca so štátnymi agentúrami (napr. Enterprise Ireland) a podnikateľskými
záujmovými združeniami (napr. i-Cham a AmCham).
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 Web Summit v RDS (4.-6.11.2014), CE Techsummit s Icham a PwC v City Hall Cork
(13.5.2014)
 networkingové podujatie so zástupcami viacero slovenských start-upových firiem
a obchodných spoločností (ZÚ Dublin 4.11.2014)
 účasť na ekonomických podujatiach orientovaných na ekonomický rast a tvorbu nových
pracovných miest (napr. brífing usporiadaný mimovládnymi organizáciami Grant
Thornton z USA a European Movement Ireland k TTIP dňa 11.2.2014)
 aktívna účasť na veľtrhu Food and Bev Live (prezentácia produktov slovenských vín –
Hubert J.E. spol. s r.o. v spolupráci so ZÚ (11.2.2014)
 prezentácia 10. výročia vstupu SR do EÚ (máj 2014), prezentácia slovenských
investičných aktivít v oblasti finančného manažmentu (jún 2014), prezentácia slovenského
cestovného ruchu (Medzinárodná výstava potravín, nápojov, cestovného ruchu
a hotelierstva na veľtrhu Food and Hospitality (september 2014), prezentácia slovenských
výrobkov na trhu ICB (november 2014)
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 pracovná návšteva štátneho tajomníka MF SR V. Hudáka v Írsku (7.4.2014)
 pracovná návšteva ministra hospodárstva SR P. Pavlisa v Írsku (5.-7.5.2014)
 pracovná návšteva štátneho tajomníka MH SR R. Chovanca v Írsku (2.-5.11.2014), účasť
na technologickej konferencii „Web Summit“, na ktorej bolo Slovensko zastúpené
národným stánkom
Aktivity v rámci EÚ, investičné aktivity
 otvorenie 1. bázy na Slovensku (báza číslo 71) v Bratislave v marci 2015 s 2
lietadlami a 16 linkami vrátane 1 novej linky do Madridu (Ryanair investuje v
Bratislave viac ako 200 miliónov dolárov)
 investície írskej firmy Voxpro (v štádiu rokovaní), ako aj investícia írskej firmy
vyrábajúca svietidlá (v štádiu rokovaní)
 preskúmanie možnosti etablovania írskych investorov na Slovensku
 sledovanie a vyhodnocovanie podmienok pre zapojenie slovenských subjektov
do projektov EÚ
 príprava prezentácie o investičnom prostredí na Slovensku
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 Aktivity, podujatia: podpora startupového ekosystému, Dublin samit, Deň SR v oblasti
vedy, výskumu a inovácií (VVaI) a zasielané informácie v oblasti VVaI, realizovanie
programu Hangout InnovatorsConnect

Luxembursko – ZÚ Brusel
V roku 2014 neboli v teritóriu realizované žiadne aktivity v oblasti ekonomickej
diplomacie.

Nemecká spolková republika - ZÚ Berlín
ZÚ SR v Berlíne sa v roku 2014 podieľal na realizácii viacerých odborných
seminárov, jedným z nich je aj „Investičný dialóg” zástupcov štátnej správy
s nemeckými investormi etablovanými na Slovensku predstavujúcom výzvy, ktorým musí
Slovensko ako cieľová krajina investícií čeliť. Podujatia na najvyššej politickej úrovni SR sa
zúčastnil predseda vlády SR, ministri, štátni tajomníci a približne 120 investorov. Akcia sa
stretla s pozitívnym ohlasom podnikateľskej verejnosti. Z realizovaných projektov v oblasti
ekonomickej dimenzie pozitívne hodnotíme konzultácie k problematike e-mobility, duálneho
vzdelávania, start-upov, viaceré podujatia zamerané na výmenu skúseností s implementáciou
energetickej koncepcie a systémom podpory a zavádzania obnoviteľných zdrojov energie.
Obchodno-ekonomická činnosť
 presadzovanie ekonomických záujmov SR v NSR
 aktívna spolupráca s nemeckými investormi a prezentácia SR ako perspektívnej
krajiny pre investície resp. pre rozšírenie existujúcich investícií na Slovensku s dôrazom
na spoločnosť Volkswagen
 pomoc pri aktivitách SARIO, SACR, SOPK a profesijných priemyselných zväzov
 konzultácie k systému prepojenia vedy a výskumu a aplikovaného výskumu a konzultácie
v oblasti energetickej bezpečnosti
 súčinnosť so SARIO pri realizovaní rozpracovaných PZI v SR
 monitorovanie zmien v podnikateľskom prostredí v krajine a iniciácia nových možností
spolupráce
 konzultácie zástupcov SK a DE platformy pre e-mobilitu
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 účasť ministra hospodárstva SR a prezentácia automobilového priemyslu SR na výstave
Automechanika Frankfurt
 príprava a organizácia prezentácií slovenských subjektov, zväzov, združení
na medzinárodných veľtrhoch a výstavách: Hannover Messe, CEBIT Hannover, RDA
Kolín, ITB Berlin, Automechanika Frankfurt, Power Gen Kolín/Rýnom, IWA Norimberg,
Electronica Mníchov
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 oficiálna návšteva prezidenta SR v NSR (február 2014)
 organizovanie aktivít v oblasti ekonomickej a vedecko-výskumnej spolupráce v rámci V4
SK PRES
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Aktivity v rámci EÚ v teritóriu, iné aktivity
 analyzovanie energetickej a klimatickej politiky DE a stanovísk k návrhom EÚ v tejto
oblasti, spravodajská činnosť v oblasti pripravovaných zmien sankčných režimov EÚ
 Podpora VVaI - rokovania v oblasti VVaI na najvyšších úrovniach, rokovania
o spolupráci v oblasti školstva a vzdelávania.

Veľká Británia - ZÚ Londýn
ZÚ sa v hodnotenom období podieľal na spolupráci pri príprave ekonomickej
dimenzie návštev ministrov ZV a hospodárstva v teritóriu, organizovaní proexportných
a proinvestičných podujatí, ako aj na zabezpečení slovenskej účasti na veľtrhu cestovného
ruchu World Travel Market v Londýne. ZÚ sa významne angažoval v oblasti TTIP (najmä
komunikáciu voči verejnosti a konzultácie UK s krajinami V4) ako aj v oblasti energetickej
bezpečnosti a digitálnej agendy, vrátane kybernetickej bezpečnosti.
Obchodno-ekonomická činnosť
 spolupráca pri príprave ekonomickej dimenzie návštev ústavných činiteľov SR v teritóriu
 zintenzívnenie kontaktov s finančnou sférou City of London a posilnenie stykovej
činnosti
 organizovanie proexportného a proinvestičného podujatia v spolupráci s partnermi
v SR a v teritóriu
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 spolupráca so SACR pri zabezpečovaní účasti na Svetovom turistickom veľtrhu
v Londýne (World Travel Market, 3. - 6. 11. 2014)
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 návšteva ministra hospodárstva SR spojená s prípravou obchodno-investičnej
(energetickej) konferencie v Londýne (jún 2014)
Aktivity ZÚ v ostatných oblastiach
 obchodno-investičná konferencia máj/jún 2014 s účasťou predstaviteľov ekonomickej
diplomacie - delegatúry EÚ
 preskúmanie možnosti účasti britských podnikateľských subjektov v slovenských
priemyselných parkoch
 sledovanie a vyhodnocovanie možnosti zapojenia slovenských subjektov do rozvojových
projektov EÚ/UK v tretích krajinách
 nové možnosti spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií
 podpora VVaI, podujatie V4+UK k energetike, výskum a inovácie
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1.3. Stredná časť EÚ
Česká republika - ZÚ Praha
V uplynulom období ZÚ SR Praha aktívne vykonával agendu v oblasti ekonomickej
diplomacie a prispel k prehĺbeniu kontaktov s Ministerstvom priemyslu a obchodu ČR,
štátnymi agentúrami Czechtrade a Czechinvest, EGAP (Exportná garančná a poisťovacia
spoločnosť), ČEB (Česká exportná banka), Zväzom priemyslu a obchodu ČR, Hospodárskou
komorou ČR a Ministerstvom zahraničných vecí ČR. Aktívne podporil účasť slovenských
spoločností na medzinárodných výstavách v ČR a organizoval konzultačné dni pre
podnikateľskú verejnosť. Zabezpečil zahraničné podnikateľské subjekty na Exportné fórum
V4+Rakúsko, ktoré sa konalo 13. novembra 2014 v Bratislave. Vo vzťahu k novým formám
orientácie slovenskej ekonomickej diplomacie bol podporovaný vzájomný rozvoj
vedomostnej ekonomiky, spoluprácu v oblasti vedy, výskumu, transferu technológií
a inovácií. Ďalšie impulzy pre dvojstrannú hospodársku spoluprácu vzišli z oficiálnych
rokovaní prezidentov SR a ČR v Prahe (júl 2014), ako aj predsedov vlád SR a ČR (október
2014).
Obchodno-ekonomická činnosť
 podpora pre slovenské firmy a spolupráca s českými partnermi a inštitúciami
 informačné semináre o možnostiach podnikania v Českej republike
 podpis Memoranda o spolupráci českých a slovenských firiem o vývoji a výrobe 3D
radaru (Pardubice 13.3.2014)
 usporiadanie Konzultačného dňa Slovenská republika (Olomouc 26.3.2014)
 stretnutie prezidentov obchodných a hospodárskych komôr V4 (Praha 12.5.2014)
 Obchodný seminár (Ostrava 26.5.2014)
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 účasť na výstavách a veľtrhoch
 2. festival slovenských vín (ZÚ Praha 10.6.2014)
 56. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu (Brno 29.-3.10.2014)
 XVIII. ročník medzinárodnej konferencie Transport 2014 (Ostrava 4.11.2014)
 Exportné fórum V4+Rakúsko (Bratislava 13.11.2014)
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 oficiálne návštevy prezidenta SR v ČR (júl 2014), ako aj predsedu vlády SR v ČR
(október 2014)
 XX. stretnutie podnikateľov V4 (Ostrava 18.6.2014, účasť ministra hospodárstva SR)
 2. zasadnutie vlád SR – ČR (Skalica apríl 2014)
 Zasadnutie Medzivládnej slovensko-českej komisie pre cezhraničnú spoluprácu (Terchová
november 2014)
 Podnikateľské misie SOPK
Aktivity v rámci EÚ v teritóriu, investičné aktivity
 podpora investičných aktivít
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Maďarsko - ZÚ Budapešť
V uplynulom období ZÚ Budapešť aktívne vykonával agendu v oblasti ekonomickej
diplomacie. Mimoriadna pozornosť bola venovaná podpore pôsobenia slovenských malých
a stredných podnikov na maďarskom trhu, ktorým boli poskytované potrebné informácie a
sprostredkované obchodné kontakty s maďarskými partnermi. ZÚ Budapešť udržiaval
intenzívne kontakty so slovenskými a maďarskými inštitúciami, predovšetkým s regionálnymi
obchodnými komorami, so združeniami podnikateľov a maďarskými štátnymi organizáciami
pôsobiacimi v oblasti investícií a zahraničného obchodu (HIPA, Hungarian Trading House).
V roku 2014 bolo odovzdané Slovensko-maďarské informačné a obchodné centrum
vybudované v meste Törökbálint neďaleko Budapešti, ktoré začalo slúžiť rozvoju kontaktov
malých a stredných podnikateľov a regionálnych obchodných komôr oboch krajín.
V Budapešti bolo odovzdané biznis centrum Váci Corner Offices, ktorého investorom je
slovenská developerská skupina HB Reavis. ZÚ Budapešť zabezpečil zahraničné
podnikateľské subjekty na Exportné fórum V4+Rakúsko, ktoré sa konalo 13. novembra 2014
v Bratislave. Nové impulzy pre dvojstrannú hospodársku spoluprácu vzišli tiež
z uskutočnených oficiálnych rokovaní prezidentov SR a MR, ako aj ministrov zahraničných
vecí SR a MR, na príprave a realizácii ktorých sa ZÚ Budapešť aktívne podieľal.
Obchodno-ekonomická činnosť
 podpora pre slovenské firmy a spolupráca s maďarskými partnermi a inštitúciami
pôsobiacimi v oblasti investícií a zahraničného obchodu
 informačné semináre o možnostiach podnikania v Maďarsku pre podnikateľov
 rokovania so zástupcami regionálnych OPK žúp
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 účasť na veľtrhoch cestovného ruchu (Budapešť, Miškovec), v oblasti stavebníctva
(Construma - Budapešť)
 otvorenie slovensko-maďarského obchodno-informačného centra (Törökbálint apríl 2014)
 Exportné fórum V4 + Rakúsko (Bratislava 13.11.2014)
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 spolupráca pri príprave ekonomickej dimenzie návštev ústavných činiteľov SR v MR
 Podnikateľské misie SOPK (Nyiregyháza, Györ, Törökbalint)
Aktivity v rámci EÚ v teritóriu, investičné aktivity
 investičné aktivity subjektov SR (HB REAVIS – otvorenie biznis centra Váci Corner
Offices v Budapešti)

Poľsko - ZÚ Varšava
V uplynulom období ZÚ Varšava aktívne vykonával agendu v oblasti ekonomickej
diplomacie. Mimoriadna pozornosť bola venovaná podpore pôsobenia slovenských malých
a stredných podnikov na poľskom trhu, boli sprostredkované viaceré obchodné kontakty
s poľskými partnermi. ZÚ Varšava s aktívne zúčastnil na slovensko-poľských hospodárskych
fórach, konferenciách, konzultáciách a výstavách. ZÚ spolupracoval pri vyhľadávaní
zahraničných podnikateľských subjektov na Exportné fórum V4+Rakúsko, ktoré sa konalo
13. novembra 2014 v Bratislave. Nové impulzy pre dvojstrannú hospodársku spoluprácu
vzišli tiež z uskutočnených oficiálnych návštev prezidenta SR v PR, na príprave a realizácii
ktorých sa ZÚ Varšava aktívne podieľal.
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Obchodno-ekonomická činnosť
 podpora pre slovenské firmy a spolupráca s poľskými firmami
 návšteva zástupcov pobočky čínskej banky ICBC vo Varšave na Slovensku
 rokovania s Gassystem EUSTREAM (plynový interkonektor medzi SR a PR)
 stretnutie s „Regionalne przewozy kolejowe“ za účelom naštartovania pravidelnej
železničnej dopravy SR a PR (23.7.2014), spojenie bolo zrealizované 14.12.2014
 zabezpečenie slovenských potravinových výrobcov a sponzorov (Kozí vršok, Urpiner, HB
Reavis, ACCACE) na štátnu recepciu (27.8.2014)
 13. ročník Slovensko-poľského hospodárskeho fóra (Spišská Nová Ves 15.10.2014)
 účasť Varšavskej burzy cenných papierov a Tovarovej burzy s energiami
 účasť na stretnutí SVE16 a Číny (19.11.2014)
 spolupráca s inštitúciami (Poľská agentúra pre rozvoj podnikania, Poľská obchodná
komora KIG, Tovarová burza s energiami)
 výročné stretnutie Burzy cenných papierov s investormi a obchodnými radcami (Varšava
18.12.2014)
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 VI. Európsky hospodársky kongres v Katowiciach (máj 2014)
 Slovenské dni a semináre „Investuj na Slovensku“ (Vroclav jún 2014, Varšava jún 2014,
Krakow október 2014, Rzeszov október 2014)
 Poland Expo Speciality Food – predstavenie slovenských vinárov (10.-11.6.2014)
 IV. Európsky Kongres malých a stredných podnikateľov (september 2014)
 XXIV. Ročník Krynického ekonomického fóra (september 2014)
 Turistický veľtrh vo Varšave (september 2014)
 Exportné fórum V4 + Rakúsko (Bratislava 13.11.2014)
 udeľovanie cien Najlepší zahraničný investor v Poľsku – člen poroty, cenu v oblasti
developerov získala HB Reavis (16.11.2014)
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 návšteva prezidenta SR v PR (4krát)
 XX. stretnutie podnikateľov V4 (Ostrava 18.6.2014, účasť ministra hospodárstva SR)
 pracovná návšteva štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Františka Palka
 Medzivládna slovensko-poľská komisia pre cezhraničnú spoluprácu (4.-5.9.2014)
Aktivity v rámci EÚ v teritóriu, investičné aktivity
 otvorenie budovy Gdański Business Centrum, HB Reavis, účasť prezidenta SR
(17.9.2014)

Rakúsko - ZÚ Viedeň
Slovenská diplomacia vo Viedni podporila v roku 2014 niekoľko zaujímavých
podujatí, ako napríklad Inconvienna, 4. Danube Region Business Forum, Slovensko-rakúske
ekonomické fórum a pod. Inconvienna poskytla platformu na diskusie o stratégiách Twin city/
Smart, o infraštruktúrnych projektoch v regióne Bratislava-Viedeň, ako aj o inováciách,
modeloch ich financovania a o transformovaní výsledkov vedy a výskumu do praxe.
Slovensko-rakúske ekonomické fórum v Primaciálnom paláci bolo ďalším úspešným
príkladom dobrých bilaterálnych vzťahov s cieľom akcelerovať prípravu a realizovať vybrané
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spoločné projekty spoločného záujmu v ekonomickej oblasti. Fóra sa zúčastnilo 7 ministrov a
takmer 40 vládnych expertov z oboch krajín.
Obchodno-ekonomická činnosť
 posilnenie existujúceho postavenia SR zlepšovaním podmienok prístupu podnikateľov
na rakúsky trh v oblasti stavebníctva, služieb, kreatívnych odvetví (dizajn, reklama,
architektúra), podporou prípravy spoločných infraštruktúrnych projektov v oblasti
dopravy a energetiky, rozšírením exportu poľnohospodárskych a potravinárskych
produktov
 zapájanie slovenských firiem do regionálnych programov a programov cezhraničnej
spolupráce
 podpora slovenských podnikateľov v projektoch verejného obstarávania
 pokračovanie v partnerskej spolupráci s Rakúskou hospodárskou komorou a jej
zahraničným servisom v oblasti internacionalizácie slovenských firiem
 vytvorenie partnerstva SK a krajín V4+AT pre vstup na trhy tretích krajín
 poskytovanie podpory pri iniciovaní takých projektov, ktoré budú prepojené na priority
SR a EÚ vo výskume, vývoji a v inováciách s jasným nadrezortným a medziodborovým
zameraním napr. v oblasti energetiky, zelených technológií, dopravných materiálov
a systémov, biomedicíny, biotechnológií, informatiky, strojárskeho a elektrotechnického
priemyslu
 využitie skúseností Rakúska s rozvinutými inovačnými projektmi so zameraním najmä na
malé a stredné podniky
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 Iconvienna (9.-11.4.2014)
 workshop Europatag der Jugend 2014 (29.4.2014)
 workshop Prezentácia slovenských kúpeľov (2. štvrťrok 2014)
 prezentácia ZBOP SR pre obchodných radcov tretích krajín (október 2014)
 veľtrh Vienna-Tech and Smart Automation Austria (máj 2014)
 Vienna Design Week 2014 (september 2014)
 seminár Cezhraničné poskytovanie služieb (október 2014)
 workshop Práca v Rakúsku (november 2014)
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 Ekonomické fórum SK-AT – 14.10.2014
 Medzinárodná konferencia "4. Danube Region Business Forum" 6.11.2014
 spolupráca na príprave a realizácií pravidelných zahraničných pracovných ciest
ústavných činiteľov v teritóriu
o účasť ústavných činiteľov MF SR, MH SR, MDVaRR SR a SAV na konferencii o
inováciách, inteligentných mestách a infraštruktúre ICONVIENNA 2014 vo Viedni 9. –
11.4.2014
o vystúpenie PPV a ministra ZVaEZ SR na medzinárodnej konferencii "10 rokov po
rozšírení EÚ - úspechy a ďalšie kroky ", Viedeň 24.4.2014
o oficiálna návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Rakúskej republike, 17.7.2014
o trilaterálne stretnutie štátnych tajomníkov MZVaEZ SR SK-CZ-AT vo Viedni,
2.12.2014
Aktivity v rámci EÚ investičné aktivity
 európske infraštruktúrne projekty v oblasti dopravy a energetiky, duálne vzdelávanie,
cezhraničné poskytovanie služieb
 nové možnosti spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií
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podpora VaV, podujatie „SmartCities“, rokovania v oblasti VVaI na najvyšších
úrovniach a spolupráce v oblasti školstva a vzdelávania

Slovinsko - ZÚ Ľubľana
Slovensko-slovinským hospodárskym vzťahom v uplynulom roku dominovala
problematika logistiky a prepravných kapacít slovinskej infraštruktúry, nakoľko prístav Koper
patrí medzi kľúčové logistické centrá mnohých slovenských exportérov. Touto problematikou
sa pravidelne zaoberá SK-SI zmiešaná komisia pre kombinovanú dopravu, ktorá v roku 2014
zasadala dvakrát. V marci 2014 uskutočnil oficiálnu návštevu SR PPV a minister ZV
Slovinska K. Erjavec, ktorého sprevádzala skupina významných slovinských podnikateľov.
Súčasťou programu bolo aj Slovensko-slovinské podnikateľské fórum. V novembri 2014 ZÚ
SR zorganizoval bilaterálne hospodárske konzultácie na úrovni generálnych riaditeľov
MZVaEZ SK a MZVSI zodpovedných za ekonomickú diplomaciu. V novembri realizoval
misiu slovinských podnikateľov z oblasti Automotive Industry a návštevu spoločnosti KIA
Motors Žilina. V spolupráci s agentúrou SARIO ZÚ sa na veľtrhu Celje (september 2014)
uskutočnila prezentácia spojená s bilaterálnymi rokovaniami slovenských a slovinských
partnerov za účasti predstaviteľov Slovinskej hospodárskej komory. Taktiež sa uskutočnili
rokovania s delegáciou slovinského združenia podnikateľov SLO-SLO o možnostiach
spolupráce medzi SK-SI. ZÚ zrealizoval viacero pracovných návštev s cieľom rozšírenia
obchodno-ekonomickej spolupráce (spoločnosti PIVKA d.d., jedného z najväčších výrobcov
potravín v SI; spoločnosti Luka Koper, spojená s prezentáciou spoločnosti a prípravou
obchodnej misie do SK; spoločnosti Kolektor d.d.; spoločnosti KODILA d.o.o, Murska
Sobota a spoločnosti ŽITO d.d. Ľubľana).
Obchodno-ekonomická činnosť
 bilaterálne hospodárske konzultácie medzi MZV SI a MZVaEZ SR na úrovni
generálnych riaditeľov SHSP (november 2014, Bratislava) s misiou SI podnikateľov
 Investičné fórum počas medzinárodného veľtrhu v slovinskom Celje (september 2014)
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 prezentácia agentúry SARIO v spolupráci s partnerskou organizáciou SPIRIT Ľubľana
(november 2014)
 interview VZÚ pre slovinský rozhlas k obchodno-ekonomickej spolupráci medzi SI a SK
a prezentácia obchodno-ekonomických príležitostí na Slovensku v časopise ÚV SI
SINFO (číslo 7-8/2014)
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 návšteva PPV a MiZV SI K. Erjavca v SR, spoločne s misiou podnikateľov z oblasti
informačných a komunikačných technológii, logistiky dopravy a cestovného ruchu SI-SK
podnikateľské fórum, ako sprievodná akcia (Bratislava marec 2014)
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1.4. Juhovýchodná časť EÚ
Bulharsko - ZÚ Sofia
Nestabilná politická situácia v Bulharsku, ktorá nakoniec vyústila do pádu vlády
a predčasných parlamentných volieb sa negatívne odzrkadlila na stykových aktivitách
najvyšších ústavných predstaviteľov – prakticky boli zrušené všetky plánované cesty. V tejto
situácii sa ZÚ svojimi aktivitami snažil zmierniť negatívne dopady na rozvoj bilaterálnych
vzťahov, osobitne v ekonomickej oblasti, rokovaniami priamo na regionálnej úrovni, či
priamo s SK a BG podnikateľskými subjektmi. V informačnej aktivite dominovali
predovšetkým témy energetiky (plynovodné trasy, najmä Južný prúd, jadrová energetika,
elektrická energia a obnoviteľné zdroje energie). ZÚ Sofia zorganizoval v rámci
predsedníctva SR vo V4 za účasti predstaviteľov krajín V4 a Bulharska odbornú konferenciu
zameranú na rozvoj cestovného ruchu. V priestoroch ZÚ sa uskutočnila prezentácia
slovenskej spoločnosti Soitron. ZÚ Sofia zorganizoval rokovania zástupcov MH SR
s Bulharským energetickým holdingom k vytvoreniu energetického holdingu v SR a aktívne
podporil oficiálnu účasť slovenských firiem (Železiarne Podbrezová, Slovarm a.s., IDOPS
družstvo a GGB) na Plovdivskom technickom veľtrhu (október 2014).
Obchodno-ekonomická činnosť
 prezentácie a rokovania so štátnymi inštitúciami a firmami pre USSK (február 2014);
 rokovania expertnej delegácie MH SR s MHE BG a Bulharským energetickým
holdingom (február 2014);
 rokovania s najväčším slovenským investorom v BG so spoločnosťou Grafobal Bulgaria,
ako aj so slovenskými manažérmi veľkých nadnárodných korporácií pôsobiacimi v BG
(Merck, Mondeléz)
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 slovenská účasť na Plovdivskom technickom veľtrhu, účasť slovenských firiem na
vybraných veľtrhoch a tendroch v BG
 prezentácia slovenskej energetiky na konferencii “National Round Table – Balancing
electricity market“ v apríli 2014
 prezentácia vzájomnej obchodnej a investičnej spolupráce v regiónoch BG
 konferencia krajín V4 k cestovnému ruchu – prezentácia bilaterálnych aktivít a možností
rozširovania spolupráce
 prednáška profesora Kassaya na sofijskej Ekonomickej univerzite
 prezentácia SK PRES a V4 na Ekonomickej univerzite
 konferencia krajín V4+ k otázkam investícií
 návšteva regiónov a rokovania s regionálnymi predstaviteľmi (Svoge, Velingrad,
Chaskovo, Varna, Albena)
 účasť na Vianočnom charitatívnom bazáre, kde boli úspešne prezentované aj výrobky
slovenských sponzorských firiem Karloff, Urpiner, R Keramika či IDC Holding
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 návšteva ŠTAT MH SR na zbrojárskom veľtrhu Hemus spojená so zasadnutím MVK
a podnikateľským fórom (28.-31. máj 2014)
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Aktivity v rámci EÚ, investičné aktivity
 podpora VVaI, zabezpečovanie vstupu VVaI SR do programov a projektov BR spolupráca vedecko-výskumných inštitúcií ZÚ podporoval iniciatívu Spoločného
genómového centra, ktoré má veľký záujem na ďalšom rozvoji spolupráce
s partnermi z SK na spoločných projektoch a vytváraní klastrov v prepojení vedy,
výskumu s praxou. Na ponuku SGC reagovali dve slovenské pracoviská Národného
poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (Institute of Farm Animal Genetics and
Reproduction a National Agricultural and Food Center, Research Institute of Animal
Production Nitra, Institute of Nutrition).

Cyprus - ZÚ Nikózia
Cyperská vláda rozhodla (kvôli pretrvávajúcej finančnej kríze na ostrove) až do odvolania
zrušiť všetky druhy štátnych veľtrhov a výstav na území Cyperskej republiky, čo neumožnilo
realizovať plánované aktivity súvisiace s účasťou ZÚ Nikózia na veľtrhoch a výstavách. V marci
2014 bola v Nikózii zriadená Cypersko-slovenská obchodná komora, ktorá pomáha ZÚ SR
v Nikózii pri príprave plánov a aktivít zameraných na zintenzívnenie spolupráce v oblasti
obchodu a investícií. Zástupcovia ZÚ sa zúčastnili na energetickom seminári zorganizovanom
v spolupráci s V4. Ako kľúčové podujatie minulého roka sa plánovalo Slovensko-cyperské
obchodné fórum, ktoré sa malo konať pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta SR A. Kisku
v Cyperskej republike. Na žiadosť cyperskej strany bola prezidentská návšteva, vrátane fóra,
odložená na rok 2015.
Obchodno-ekonomická činnosť
 zriadenie cypersko-slovenskej obchodnej komory (Cyprus-Slovakia Bussiness
Association), ktorá bude fungovať pod Cyperskou obchodnou komorou (marec 2014)
 príprava energetického seminára V4 v Nikózii (máj 2014)
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 17. Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu TAXIDI 2014 (25.-27.4.2014)
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 oficiálna návšteva prezidenta SR bola odložená na rok 2015
Aktivity v rámci EÚ, investičné aktivity
 monitorovanie projektov využitia uhľovodíkových energetických zdrojov Cypru
a prípadnej účasti SK firiem na nich;

Grécko - ZÚ Atény
Z uskutočnených ekonomických podujatí v roku 2014 významným bola organizácia
resp. spolupodieľanie sa ZÚ na podujatiach ekonomického charakteru v jednotlivých
regiónoch Grécka (Patras, Solún, Kréta, Peloponéz). ZÚ zabezpečil organizáciu obchodnej
misie podnikateľov z Kréty v SR (12.-15.9. 2014), v rámci ktorého došlo k podpísaniu
zmluvy o spolupráci medzi Obchodnou a priemyselnou komorou Chania a Trnavskou RK
SOPK. Neuskutočnila sa misia slovenských podnikateľov na Krétu, ktorá bola naplánovaná
na jún 2014.
Plány stanovené na rok 2014 sa z väčšej časti podarilo naplniť. ZÚ sa aktívne
zúčastňoval na medzinárodných veľtrhoch a výstavách, ale aj na ďalších prezentačných
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podujatiach, ako napr. na Ekonomicko-prezentačnej misii krajín V4 na Kréte v dňoch
8.-9.10. 2014, či ekonomickej prezentácii Slovenska na Fakulte ekonomických štúdií
Univerzity Peloponézu v Tripolise dňa 4.11. 2014.
Obchodno-ekonomická činnosť
 prezentácia SR a slovenských podnikateľských subjektov pôsobiacich v oblasti výroby
alternatívnych zdrojov energie a inteligentných systémov vykurovania
 propagácia Slovenska ako turistickej destinácie, zintenzívnenie turistickej a obchodnej
výmeny
 prezentácia Slovenska a slovenských podnikateľských subjektov v oblasti vodného
hospodárstva, odpadového manažmentu, polievacích zariadení; podpora exportu
a ekonomickej spolupráce medzi SR a GR v daných oblastiach, priestor pre propagáciu
slovenských minerálnych vôd
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 proexportný a proinvestičný seminár v spolupráci s členskými krajinami V4 (8. a 9. 10.
2014 vo forme spoločnej prezentácie V4 v Heraklione a Chanii)
 účasť predstaviteľov ZÚ Atény na Medzinárodnom veľtrhu v Solúne (Thessaloniki
International Fair v dňoch 6. - 14. 9. 2014)
 účasť na výstave „Energy - Photovoltaic – Smart Heating“ (10.-13.10.2014)
 prezentačné obchodno-ekonomické podujatie o SR (Lamia, Pireus),
 účasť na veľtrhu „Watertec-Environtec“ (Atény 6.-9.3.2014)
 regionálna výstava cestovného ruchu v západnom Grécku „Activetrip“ (4.-6.4.2014)
 účasť na konferencii „Athens Energy Forum 2014“ (13.3.2014)
 účasť na 1. ročníku potravinárskej výstavy „Food Expo“ v Aténach (16.3.2014)
 účasť na medzinárodnom veľtrhu „HORECA“ v Aténach (9.2.2014)
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 misia gréckych podnikateľov do SR
Aktivity v rámci EÚ investičné aktivity
 spoločná prezentácia krajín V4 v Heraklione a v Chanii (Kréta) v dňoch
8. a 9. 10. 2014 zameraná na podporu exportu, investícií a ekonomickej spolupráce.

Chorvátsko - ZÚ Záhreb
V slovensko-chorvátskych hospodárskych vzťahoch, po vstupe ChR do EÚ, je
badateľný zvýšený záujem slovenských investorov o Chorvátsko. Slovenské PZI v ChR
vzrástli v ostatnom období o 25 mil. EUR. Úsilie ZÚ sa okrem investorov zameriavalo tiež na
pomoc slovenských firmám uchádzajúcim sa o účasť v chorvátskych tendroch a pri ich vstupe
na chorvátsky trh. V rámci slovenského predsedníctva V4 zorganizoval ZÚ Záhreb
v spolupráci s MDVRR SR a Štátnym fondom rozvoja bývania v novembri 2014 odborný
seminár, ktorý sa uskutočnil v Záhrebe v novembri 2014 v súčinnosti s Obchodnou
a priemyselnou komorou ChR. ZÚ tiež zabezpečil firemné workshopy v mestách Požega
(september 2014) a Mirovica Gradinska (november 2014). ZÚ zorganizoval misie
slovenských podnikateľov v Chorvátskej republike (Delnice – február 2014 a Bjelovar marec 2014), slovenských agropodnikateľov (máj 2014) a zúčastnil sa odborného podujatia
JANA š.p. - Transpetrol Slovakia (október 2014). Dňa 21. októbra 2014 sa v Bratislave
uskutočnil investičný seminár pre potenciálnych slovenských investorov pod názvom:
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„Investujte v Chorvátsku.“ Pred samotným podujatím sa uskutočnilo pracovné stretnutie
zástupcov agentúry SARIO a AIK Záhreb, na záver ktorého bolo podpísané Memorandum
o spolupráci medzi agentúrou SARIO Bratislava a AIK Záhreb.
Obchodno-ekonomická činnosť
 propagácia SR ako turistickej a investičnej destinácie v spolupráci s Hrvatska turistička
zajednica, Algatravel Zagreb, Globtour Bratislava, HGK, účasť na organizácii Týždeň
SR v ChR v Baške, Rijeke a Splite
 spolupráca pri realizácii investičných developerských projektov slovenskej spoločnosti
HB Reavis Bratislava v ChR
 spolupráca a pomoc investičnej skupine J&T pri vstupe na chorvátsky bankový trh,
identifikácia nových investičných príležitostí na trhu
 podpora transferu technológií, inovačných politík a spolupráce univerzít (Slovenská
poľnohospodárska univerzita Nitra) oboch krajín, participácia na príprave inovačného
podujatia v Bratislave
 investičný seminár pre potenciálnych slovenských investorov pod názvom: „Investujte
v Chorvátsku“ (Bratislava 21.10.2014)
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 17. jarný medzinárodný veľtrh BJELOVARSKI SAJAM, Gudovac - účasť slovenských
firiem
 GRADITELJSTVO, 38. Medzinárodný veľtrh stavebníctva a materiálov, Záhreb
 OBRTNIŠTVO, 56. Medzinárodný veľtrh živnostníkov a remesiel, Záhreb
 INTERKLIMA, Medzinárodný veľtrh klimatizácie a kúrenia, Záhreb - účasť slov. firiem
 22. Jesenný
medzinárodný veľtrh BJELOVARSKI SAJAM, Gudovac - účasť
slovenských firiem,
 Energetika, Výstavisko Záhreb - s účasťou slovenských firiem (30.9.-3.10.2014)
 ekonomické fórum podnikateľských subjektov krajín V4 v spolupráci s chorvátskou
hospodárskou komorou (Záhreb, 9. november 2014)
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 účasť PPV a MiZVaEZ SR M. Lajčáka na 9. summite Croatia Forum v Dubrovníku
(júl 2014)
 návšteva PP NR SR J. Laššákovej v Rieke (1.-2.12.2014)
 účasť Jána Hudackého, predsedu Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
na Európskej medziparlamentnej konferencii o trvalo udržateľnom turizme organizovanej
Ministerstvom pre turizmus ChR (10.-13.9.2014)
 misie slovenských podnikateľov v Chorvátskej republike (Delnice – február 2014
a Bjelovar - marec 2014), slovenských agropodnikateľov (máj 2014)

Rumunsko - ZÚ Bukurešť
ZÚ sa podieľal na príprave zasadnutia medzivládnej komisie, ktorú sa v priebehu roka
2014 nepodarilo zorganizovať z dôvodu niekoľkých vládnych zmien v RO (viacero výmen na
ministerských postoch), ako aj konania novembrových prezidentských volieb. Taktiež bola
zrušená plánovaná návšteva predsedu vlády RO v SR (27.2. 2014) za účasti ministrov
hospodárstva. Napriek týmto negatívnym faktorom slovensko-rumunská obchodná výmena
naďalej rastie s vysokým pozitívnym saldom pre SR a obrat sa blíži ku dvom miliardám EUR.
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ZÚ Bukurešť sa vo zvýšenej miere venoval priamym hospodárskym kontaktom
podnikateľských subjektov RO a SK a podporoval priamu hospodársku spoluprácu na
regionálnej úrovni. V roku 2014 sa uskutočnila návšteva predsedu SOPK P. Mihóka
v Bukurešti, počas ktorej bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi obchodnými a
priemyselnými komorami SR a RO, ako aj rokovania o vytvorení Spoločnej obchodnej rady
(Joint Business Council), ktorej úlohou bude skúmať možnosti spolupráce medzi SR a RO v
investíciách, obchode, priemyselnej a ekonomickej oblasti, vrátane spolupráce s tretími
krajinami.
Obchodno-ekonomická činnosť
 Regionálna obchodná slovensko-rumunská misia v Banskej Bystrici - B2B rokovania,
podpis memoranda o spolupráci medzi SOPK RK BB a OPK Bihor (30.3. - 1.4.2014)
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 návšteva predsedu SOPK P. Mihóka v Bukurešti (10.-12.9. 2014)
 medzinárodný poľnohospodársky ministerský summit Čína + 16 krajín SVE za účasti
ministra poľnohospodárstva Ľ. Jahnátka (30.10. 2014)

1.5. Severná časť EÚ a Pobaltie
Dánsko - ZÚ Kodaň
V sledovanom období ZÚ Kodaň aktívne vykonával agendu v oblasti ekonomickej
diplomacie. Pozitívne bola hodnotená realizácia podujatia Inovačného dňa Slovenska
v Dánsku „Budujeme inovačné a vedecké mosty medzi Dánskom a Slovenskom“, ktorého
cieľom bola podpora a zintenzívnenie vzájomnej spolupráce v oblastiach inovácií, výskumu a
udržateľného rozvoja; seminár pre slovenské podnikateľské subjekty, zameraný na podporu
zapájania sa slovenských firiem do výberových konaní na dodávky materiálov a služieb pre
organizácie OSN v Bratislave a „Investičný deň Slovenska“ v Kodani. ZÚ Kodaň organizačne
zabezpečil návštevu zástupcu generálneho riaditeľa Konfederácie dánskeho priemyslu v
Bratislave, ako i účasť slovenského „start-up-u“ EFEOS na prestížnej medzinárodnej súťaži
zameranej na invenciu a kreativitu podnikateľských „start-up-ov“ „Creative Business Cup“ v
Kodani. Za účasti významných dánskych investorov v krajinách EÚ sa dňa 07. mája 2014
uskutočnil na ZÚ Investičný deň Slovenska v Kodani, za účasti slovenských podnikateľských
subjektov a SARIO (B2B rokovania).
Obchodno-ekonomická činnosť
 Investičný deň Slovenska v Kodani: v oblastiach inovácií a priemyselných aplikácií
spojených s výskumom a vývojom, Kodaň, 07. máj 2014
 Seminár OSN o obstarávaní tovarov a služieb pre OSN v Bratislave: výberové konania
medzinárodných organizácií OSN v Bratislave na generovanie účasti slovenských
podnikateľských subjektov vo výberových konaniach organizácií a agentúr OSN,
Bratislava, 06. - 07. máj 2014
 „Euroscience Open Forum 2014“ (ESOF), Kodaň, 21. - 26. jún 2014
 Slovensko - severské výskumné a inovačné fórum, Bratislava, 05. jún 2014
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Inovačný deň Slovenska v Dánsku - „Budujeme inovačné a vedecké mosty medzi
Dánskom a Slovenskom“, Kodaň, 04. december 2014
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 pracovná návšteva v SR T. Bustrupa, zástupcu GR Konfederácie DK priemyslu (DI),
Bratislava, 29. - 30. január 2014
 účasť Š. Harabina, predsedu NS SR na 26. Kongrese medzinárodnej federácie európskeho
práva (FIDE), Kodaň, 28. - 31. máj 2014
 účasť delegácie vedenej I. Rovným, Hlavným hygienikom SR, na zasadnutí Regionálneho
výboru WHO, Kodaň, 13. - 18. september 2014
 návšteva V. Kováčika, ŠTAT MŠVVaŠ SR v Dánsku a účasť na Inovačnom dni
Slovenska v Dánsku - „Budujeme inovačné a vedecké mosty medzi Dánskom a
Slovenskom“, Kodaň, 04. december 2014
 účasť predstaviteľov slovenských podnikateľských subjektov na Inovačnom dni
Slovenska v Dánsku - „Budujeme inovačné a vedecké mosty medzi Dánskom
a Slovenskom“, Kodaň, 04. december 2014
 návšteva Kima Jørgensena, ŠTAT MZV Dánska, Bratislava, 10. november 2014
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 prezentácia Slovenska na veľtrhu cestovného ruchu v Kodani ako súčasť projektu ZÚ
„Invest and Visit Slovakia“ 2014, Kodaň, 17. - 19. január 2014
 prezentácia Slovenska na ZÚ Kodaň ako súčasť projektu ZÚ „Invest and Visit Slovakia“
2014, Kodaň, 07. máj 2014
 účasť na „Euroscience Open Forum 2014“ (ESOF), Kodaň, 21. - 26. jún 2014
 účasť na veľtrhu „Energy Europe 2014“, zameraného výrobu a distribúciu el. energie,
Kodaň, 26. - 27. november 2014
 účasť slovenského „start-up-u“ EFEOS na „Creative Business Cup 2014“, prestížnej
medzinárodnej súťaži zameranej na invenciu a kreativitu podnikateľských „start-up-ov“,
Kodaň, 17. - 19. november 2014
 účasť na veľtrhu „Agromek 2014“, zameranom na poľnohospodársku výrobu (najväčší
poľnohospodársky veľtrh v uvedenej oblasti v Severnej Európe, Kodaň, 25. - 28.
november 2014
 zorganizovanie Inovačného dňa Slovenska v Dánsku - „Budujeme inovačné a vedecké
mosty medzi Dánskom a Slovenskom“, Kodaň, 04. december 2014
Aktivity v rámci EÚ a investičné aktivity
 multilaterálna vedecká spolupráca: zapojenie slovenských subjektov v 33 projektoch
s dánskymi partnerskými inštitúciami prostredníctvom pracovísk SAV
 Unomedical Michalovce (rozšírenie výroby), Nissens Slovakia, Čachtice (nové pracovné
miesta), Team Freight A/S (založenie logistickej firmy v Košiciach), DKI Plast
(ukončenie presunu výroby z Dánska na Slovensko)
 ďalšie investičné zámery s reálnou možnosťou tvorby pracovných miest: Linak (výroba
elektrických lineárnych pohonov, Župčany pri Prešove), Obton A/S (nákup fotovoltaickej
elektrárne v SR)
 v priebehu návštevy V. Kováčika, ŠTAT MŠVVaŠ SR v Dánsku, Kodaň, 04. december
2014, sa uskutočnili rokovania s J. Morganom, riaditeľom dánskej spoločnosti ConvaTec
so sídlom v Deeside (Spojené kráľovstvo): investičný zámer na Východnom Slovensku
v hodnote 41,00 mil. EUR a vytvorenie cca 250 nových pracovných miest
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 návšteva Martina Glváča, ministra obrany SR, v Nórsku, 22. – 23. máj 2014
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návšteva Pavla Pašku, predsedu NR SR, v Nórsku pri príležitosti Európskej konferencie
predsedov parlamentov, Oslo, 11. - 12. september 2014
 návšteva Petra Buriana, štátneho tajomníka MZVaEZ, v Nórsku
 podnikateľské misie v regiónoch honorárnych konzulátov: Trondheim, Bergen
a Drammen
 podnikateľská misia na Islande
Aktivity v rámci EÚ a investičné aktivity
 realizácia preddefinovaných projektov v rámci Finančného mechanizmu EHP
a Nórskeho finančného mechanizmu
 realizácia aktivít v rámci slovensko-nórskeho bilaterálneho fondu
 nové možnosti spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií
 Podpora VVaI - napr. SR severské inovačné fórum , predovšetkým Deň SR vedy,
techniky a inovácií v Kodani – „Budujeme inovačné vedecké mosty medzi SR
a Dánskom“ (4.dec.2014), realizovanie programu Hangout InnovatorsConnect

Estónsko - ZÚ Helsinky
ZÚ Helsinki podporoval spoluprácu v oblasti vedomostnej ekonomiky, vedy,
výskumu, transferu technológií a inovácií a vytváral podmienky na zvýšenie prílevu investícií
do SR. V Estónsku zorganizoval viacero podujatí ekonomického zamerania, zúčastňoval sa
odborných konferencií a seminárov. ZÚ sa zameriaval na spoluprácu slovenských
a estónskych startupových firiem a spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
energetiky, IT riešení ako aj propagáciu slovenského vinárskeho priemyslu v Estónsku. Vývoj
vzájomného obchodu je dlhodobo pozitívny v prospech SR.
Obchodno-ekonomická činnosť
 vyhľadávanie slovenských firiem, ktoré majú záujem obchodovať alebo investovať
v Estónsku a estónskych firiem so záujmom obchodovania a investovania na Slovensku
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 Deň Európy v centre Tallinnu (1.5. 2014) – účasť zastupiteľských úradov SR, ČR,
Maďarska a Poľska v spoločnom stánku krajín V4 - prezentácia možností spolupráce SR
s Estónskom v hospodárskej a kultúrnej oblasti
 prezentácia slovenského ekonomického prostredia a možností podnikania v SR (hotel Spa
Tallinn 3.11.2014)
 degustácia slovenských vín v Tallinne (hotel Spa Tallinn 4.12.2014)
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 - NB8 v Narva za účasti PPV SR
a MiZVaEZ SR M. Lajčáka (6.- 7.3. 2014)

Fínsko - ZÚ Helsinki
V
sledovanom
období
ZÚ
Helsinki
aktívne
vykonával
agendu
v oblasti ekonomickej diplomacie. Vzhľadom na zloženie a potreby hospodárstva Fínska, ako
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aj na otvorenosť ekonomiky krajiny, nepredpokladali sa a ani do budúcnosti sa
nepredpokladajú výrazné zmeny v oblasti komoditnej štruktúry obchodnej výmeny medzi
Slovenskom a Fínskom. Z tohto dôvodu sa kladie väčší dôraz na iné formy spolupráce vrátane
podpory spolupráce vo vede a výskume, výmeny skúsenosti a poznatkov v oblasti budovania
a podpory proinovačného prostredia, ako aj vytváranie podmienok na zvýšenie prílevu
investícií na Slovensko. V hospodárskych vzťahoch medzi SR a Fínskom sa prioritou
z dlhodobého pohľadu stáva výmena skúseností v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu
a inovácií vrátane podpory rozvoja kontaktov a spolupráce príslušných inštitúcií
a podnikateľských subjektov. ZÚ Helsinki napomáhal komunikácii fínskych expertov so
zástupcami vedeckých parkov v SR za účelom za účelom preberania fínskych skúsenosti pri
ich riadení.
Obchodno-ekonomická činnosť
 organizovanie proexportných a proinvestičných podujatí v mestách Kuopio, Vaasa,
Kokkola, Oulu, Tampere, Turku, Pori, Jyväskylä;
 spolupráca s regiónmi Fínska v rámci projektu Team Finland
 stretnutie s fínskymi firmami pôsobiacimi v SR na ZÚ SR Helsinki
 degustácia slovenských vín a destilátov na ZÚ SR Helsinki, 09. apríl 2014
 stretnutie s fínskymi firmami, pôsobiacimi v krajinách V4 (spoločná akcia ZÚ V4
v Helsinkách)
 inštitucionalizovaná podpora slovenských start-upov v inkubátoroch a inovačných
centrách vo Fínsku
 podpora transferu technológií, inovačných politík a stratégií: rozpracovanie projektov
spolupráce medzi výskumnými ústavmi SR a Fínska, transfer fínskych skúseností a knowhow z oblasti podpory projektov výskumu a budovania vedeckých parkov.
 Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 účasť na veľtrhu cestovného ruchu MATKA
 video konferencia Google Hangout - možnosti iniciovania záujmu fínskych „business
angels“ investovať na Slovensku
 10. výročie členstva SR v EÚ - plagátová výstava v Jyväskyla a v Tampere
 seminár na tému zakladania vedeckých parkov v Bratislave
 subkontraktačný veľtrh v Tampere
 10th European Congress on Intelligent Transport Systems and Services (ITS)
 z podnetu ZÚ sa začala spolupráca miest Tampere – Žilina (VTT, Technická univerzita
Tampere, mesto Tampere a Žilinská univerzita, CEIT a mesto Žilina). ZÚ pracuje na
nadviazaní spolupráce aj ďalších miest a regiónov (Joensuu-Zvolen, Oulu-Košice,
Helsinki/Turku-Bratislava a pod.), na budovanie „smart cities“ a na spoluprácu v oblasti
vedy, výskumu, inovácií a školstva.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 návšteva K. Kiuru, ministerka pre vzdelanie a vedu školstva Fínska na Slovensku
(spolupráca v oblasti vedy, výskumu a inovácií), Bratislva, 30. - 31. január 2014
 misia fínskych podnikateľov a podnikateliek na Slovensku: bola presunutá na 10/2014,
avšak z dôvodu malého počtu záujemcov z fínskej strany bola odložená na rok 2015,
termín 28. - 29. apríl 2014
 Slovensko - severské výskumné a inovačné fórum, Bratislava, 05. jún 2014
Aktivity v rámci EÚ a investičné aktivity
 dodávka a výstavba 10 MW veterného parku na severe Fínska - Posio (realizátor:
E-Group, Bratislava)
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prestavba bratislavského pivovaru Stein na byty a kancelárie (realizátor: YIT Reading,
fínska developersko-stavebná spoločnosť)
projekty výstavby bytových jednotiek: Tarjanne, Villinki, Kivikko a Tammi v Bratislave
a Gala Residence v Galante (realizátor: YIT Reding, fínska developersko-stavebná
spoločnosť)
spoločné výskumné projekty SAV a partnerského fínskeho technického a výskumného
centra VTT v rámci výziev Horizont 2020 (realizátor: SAV+VTT)
Podpora VVaI, podujatia-napr. SR severské inovačné fórum, realizovanie programu
Hangout InnovatorsConnect

Lotyšsko, Litva - ZÚ Riga
Pre pomerne malý trh nie je vzájomná obchodná výmena SR s Lotyšskom a Litvou
vysoká, ale ich význam rastie prepojením na severské krajiny. Osobitnou oblasťou spolupráce
ZÚ s lotyšskou a litevskou stranou bola výmena informácií v oblasti energetiky
a alternatívnych zdrojov energie vzhľadom na potrebu diverzifikovania energetických zdrojov
a prepravných trás, zvyšovanie podielu domácich obnoviteľných zdrojov energie a
zvyšovanie energetickej efektívnosti.
Obchodno-ekonomická činnosť
 aktívna podpora slovenským exportérom, pokračovanie v kontaktoch s miestnymi
obchodnými komorami a podpora etablovaných investorov
 využívanie možnosti prezentácie cestovného ruchu v miestnych médiách v spolupráci
s konkrétnymi podnikateľskými subjektmi na Slovensku
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 podpora cestovného ruchu účasťou na Balttour (február 2014)
 seminár vykurovacej techniky producentov zo SR (Riga marec 2014)
 účasť na veľtrhu Riga Food (septembri 2014)

Švédsko - ZÚ Štokholm
V sledovanom období ZÚ Štokholm aktívne vykonával agendu v oblasti ekonomickej
diplomacie. Osobitne sa venoval sledovaniu energetickej politiky a spracovaniu analytických
materiálov z tejto oblasti.
Obchodno-ekonomická činnosť
 využitie potenciálu existujúcich honorárnych konzulátov v Göteborgu a Malmö spolu
s novým HK v Luleå pre sever krajiny (spolupráca s Volvo Truck, spolupráca pri
využívaní spaľovania odpadu), využíva sa priebežne pri organizovaní podujatí v týchto
oblastiach
 predstavenie slovenských vín vo Švédsku pre potencionálnych odberateľov vín v krajine,
Štokholm, september 2014: podujatie bolo presunuté na jún 2015
 pracovná cesta do Malmö: 28. máj 2014
 rozširovanie existujúcej spolupráce univerzít o ďalšie spoločné projekty v oblasti vedy
a výskumu: misia zástupcov akademických kruhov do Uppsaly, október 2014
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pracovná cesta do Kiruny, 26. - 27. november 2014
spolupráca so švédskymi krajskými komorami a novozaloženou Švédskou obchodnou
komorou na Slovensku: ZÚ s uvedenými subjektmi priebežne spolupracuje pri
zabezpečovaní úloh v oblasti obchodno-ekonomickej činnosti
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 účasť švédskych podnikateľských subjektov na kooperačných burzách v SR
organizovaných SARIO, pozvánka poslaná cca 500 subjektom z podnikateľských kruhov
za aktívnej spolupráce KÚ Göteborg, Luleå a Malmö
 cielené prezentácie slovenských výrobkov, ktoré majú reálnu možnosť preniknúť
na švédsky trh - ZÚ aktívne zabezpečoval účasť slovenských podnikateľských subjektov
na medzinárodných veľtrhoch v krajine: prezentácia ekologickej toalety z produkcie
slovensko-švédskej firmy European Environmental Products, Nitra;
 propagácia aktívneho cestovného ruchu s predstavením potenciálu Slovenska v uvedenej
oblasti: „CR TUR 2014“, Göteborg, 20. - 23. marec 2014 v spolupráci so SACR
a slovenskými cestovnými kanceláriami
 zabezpečovanie účasti slovenských firiem na vybraných veľtrhoch a výstavách, ktoré sú
vhodným miestom na predstavenie slovenských výrobkov a služieb: ZÚ aktívne
zabezpečoval účasť slovenských podnikateľských subjektov na medzinárodných
veľtrhoch v krajine.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 návšteva F. Palka, ŠTAT MDVaRR SR a účasť na medzinárodnom veľtrhu „CR TUR
2014“, Göteborg, 20. - 23. marec 2014
 účasť predstaviteľov slovenských podnikateľských kruhov (cestovné kancelárie)
a zástupcov SCAR na medzinárodnom veľtrhu „CR TUR 2014“, Göteborg, 20. - 23.
marec 2014
 obchodná misia slovenských subjektov a účasť na subkontraktačnom veľtrhu ELMIA
SUBCONTRACTOR: veda, výskum a inovácie, Jönköping, 11. - 14. november 2014 oficiálna účasť bola zrušená zo strany MH SR
 misia na Univerzitu v Uppsale (zástupcovia MH SR a Inovačná agentúra), Uppsala,
september 2014 - podujatie bolo presunuté na rok 2015
 Slovensko - severské výskumné a inovačné fórum, Bratislava, 05. jún 2014
Aktivity v rámci EÚ, investičné aktivity
 veterná farma energetika (DSD Group AB)
 výstavba elektrárne energetika (ROEZ)
 výroba elektroniky - pohon priemyselných brán (ASSA-ABLOY)
 výroba elektroniky - elektrotechnický priemysel (CG Drives & Automation)
 inštalácia ohrievača vetra v oceliarňach - hutnícky priemysel (SSAB EMEA AB Luleå)
 spolupráca pri vývoju softvéru (Tieto Sweden AB Stockholm)
 spolupráca pri bezpečnostnom kamerovom systéme (AJTY, s.r.o. - Kentima AB)
 Podpora VVaI, podujatia napr. SR severské inovačné fórum ,
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2. EZVO
Lichtenštajnsko - ZÚ Bern
Dňa 13. novembra 2014 sa v Lichtenštajnskom hlavnom mete Vaduz uskutočnilo
slávnostné otvorenie konzulárneho úradu SR vedeného honorárnym konzulárnym úradníkom,
ktorým sa stal Fabian Frick, jeden z výkonných riaditeľov firmy Hoval AG, investujúcej v SR,
odkiaľ riadi odbyt svojich výrobkov v regióne strednej východnej Európy. Jednou z úloh
honorárnemu konzulátu by malo byť aj úsilie o posilnenie ekonomických vzťahov medzi SR
a Lichtenštajnskom.

Nórsko/Island - ZÚ Oslo
ZÚ Oslo v roku 2014 aktívne participoval na príprave Slovensko - severského
inovačného fóra so zameraním na problematiku vedecko-technologických parkov, klastrov,
internetovej ekonomiky a start-upov ako dôležitých prvkov inovačného ekosystému a
predpokladov rozvoja konkurencieschopnosti. ZÚ Oslo sa vo svojej činnosti orientoval aj na
spoluprácu vysokých škôl.
Obchodno-ekonomická činnosť
 spoločná návšteva VZÚ Oslo spolu s veľvyslankyňou Nórska na Slovensku v Martine a v
Košiciach v rámci projektu bilaterálnej slovensko-nórskej spolupráce v oblasti
vzdelávania
 účasť na medzinárodnej výstave vojenskej techniky IDEB a na medzinárodnej konferencii
GLOBSEC s nórskymi partnermi v SR
 podnikateľská misia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR v Oslo
 Slovensko-severské inovačné fórum
 spolupráca pri príprave projektu výroby elektrických vozidiel na Slovensku
 organizovanie proexportných a proinvestičných podujatí v spolupráci so Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou SR a Nórskou obchodnou komorou
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 účasť na Medzinárodnom veľtrhu vzdelávania, Oslo (prezentácia Jesseniovej lekárskej
fakulty Univerzity Komenského)
 pracovné návštevy vybraných univerzít Trondheim a Bodø, ktoré spolupracujú
so vzdelávacími inštitúciami v Martine a Košiciach
 spolupráca s predstaviteľmi Nórskeho Barentsovho sekretariátu k problematike
spoločných ekonomických projektov (Kirkenes)
 účasť na podnikateľskom seminári v Bergene organizovanom Bergenskou obchodnou
komorou
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie i
 návšteva Martina Glváča, ministra obrany SR, v Nórsku
 návšteva Pavla Pašku, predsedu NR SR, v Nórsku pri príležitosti Európskej konferencie
predsedov parlamentov
 návšteva Petra Buriana, štátneho tajomníka MZVaEZ, v Nórsku
 podnikateľské misie v regiónoch honorárnych konzulátov: Trondheim, Bergen
a Drammen
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 podnikateľská misia na Islande
Aktivity v rámci EÚ a investičné aktivity
 realizácia preddefinovaných projektov v rámci Finančného mechanizmu
a Nórskeho finančného mechanizmu
 realizácia aktivít v rámci slovensko-nórskeho bilaterálneho fondu
 nové možnosti spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií
 podpora VVaI, podujatia napr. SR severské inovačné fórum.

EHP

Švajčiarsko - ZÚ Bern
Za najdôležitejšiu aktivitu ZÚ v roku 2014 možno pokladať decembrovú oficiálnu
návštevu prezidenta Švajčiarskej konfederácie Didier Burkhaltera v SR, ktorý zastáva v rámci
federálnej vlády aj post ministra zahraničných vecí. Švajčiarsky prezident otvoril
v priestoroch MZVaEZ SR spoločne s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom
Inovačné fórum Swissness 2014 a následne absolvoval niekoľko bilaterálnych rokovaní.
Obchodno-ekonomická činnosť
 možnosti spolupráce a vstupu investícií do oblasti kúpeľníctva a CR na Slovensku
 Slovensko-švajčiarske inovačné fórum (Bratislava november 2014)
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 prezentácia slovenského kúpeľníctva, Baťovho kanálu a cestovného ruchu SR zameraná
na možnosti spolupráce a vstupu investícií do oblasti kúpeľníctva a cestovného ruchu
na Slovensku
 stretnutie slovenských vedcov pôsobiacich vo Švajčiarsku
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 návšteva švajčiarskeho prezidenta a ministra zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie
na Slovensku
 spolupráca pri príprave oficiálnych návštev vedúceho ZÚ SR v Berne v kantónoch Vaud
a Apenzell
Aktivity, podujatia, podpora výskumu a inovácií, startupového ekosystému
 medzinárodné inovačné fórum na najvyššej úrovni (prezidenti SR+CH, dec.2014)
SWISSNESS 2014 v BA – „Rastieme vďaka inováciám“

3.Východná Európa
Bielorusko - ZÚ Minsk
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 participovanie pri realizovaní projektov v oblasti „modernizácie“ ekonomiky – v tejto
oblasti významnú úlohu na bieloruskom trhu zohráva spoločnosť Konštrukta Industry a.s.
Trenčín, ktorá v roku 2014 začala rokovania so závodom BELAZ a spoločným
bielorusko-čínskym podnikom na výrobu automobilov BELGEE v Borisove o dodávkach
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technologickej linky na výrobu kompletizujúcich častí pre čínske automobily GEELY
vyrábané v BY.


V oblasti energetiky ZÚ poskytol aktívnu podporu aktivitám slovenských energetických
spoločností SES Tlmače, Istroenergo Levice a konzorcia SES-Škoda Praha v účasti
na tendroch na modernizáciu tepelných elektrárni a hydroelektrárni v Minsku a Gomeli.
 V sfére stavebníctva sa úspešne rozvíjala spolupráca slovenských spoločnosti Celox a.s.
Viničné s bieloruskou spoločnosťou KTM-2000 v oblasti kooperácie a dodávok
stavebných kovových profilov na trhu EU, ako aj Colnej Únii.
 V oblasti modernizácie potravinárskeho priemyslu BY sa uskutočnila dodávka a montáž
technologických zariadení zo SR (firma Vzduchotorg a Milking) na výrobu sušeného
mlieka pre bieloruské mliekarne.
 V oblasti dopravy sa uskutočnili rokovania, sprostredkované cez ZÚ, medzi slovenskou
spoločnosťou Tomark a.s. Prešov a Minským závodom civilného letectva o predaji
a spoločnej výrobe ultra ľahkých lietadiel Viper SD-4 v Bielorusku, štátoch Euroázijskej
únie a SNŠ.
 Podpora incomingového cestovného ruchu - ZÚ v spolupráci so SACR zorganizoval
„Prezentáciu cestovného ruchu V- 4“, v súlade so závermi 11. Zasadnutia Zmiešanej
komisie „Deň slovenského turizmu“ vo Vitebsku v rámci festivalu kultúry a umenia
„Slaviansky bazár 2014“. Na prezentácii sa zúčastnili zástupcovia SACR, kúpeľov
Lúčky, Dudiniec, Bardejova, Rajeckých Teplíc, Piešťany a regiónu Oravy. V oblasti
cestovného ruchu sa ZÚ SR zúčastnilo takisto na jarnej medzinárodnej výstave „Oddych2014“ v Minsku (9.-12.4.2014) a jesennej výstave „Tourbiznis-2014“ v Minsku (22.24.10. 2014). V letnej turistickej sezóne významne narástol počet bieloruských
tranzitných turistov v SR pri ich návšteve južných prímorských destinácií (Bulharsko,
Rumunsko, Chorvátsko) z dôvodu nestabilnej politickej a ekonomickej situácie
v Ukrajine. Výrazne sa zvýšil aj počet záujemcov o kúpeľňu liečbu s SR.
 Konzultácie v oblasti ekonomickej diplomacie na úrovni GRS.
V dňoch 18.-20.9.2014 sa uskutočnila pracovná návšteva GR SHSP D. Repčekovej v
Minsku a Vitebsku. Cieľom návštevy bolo zdynamizovať dvojstrannú obchodnú
a ekonomickú spoluprácu medzi SR a Bieloruskom, prerokovať plnenie záverov 11.
zasadnutia slovensko-bieloruskej Zmiešanej komisie, ako aj podnikateľského fóra, ktoré
sa uskutočnilo 3.6.2014 v Minsku a posúdiť nové oblasti spolupráce v súvislosti so
súčasným ekonomickým vývojom v Colnej Únii a štátoch SNŠ (Ukrajina, RF). GR SHSP
sa zúčastnila aj na slávnostnom otvorení prvého honorárneho konzulátu SR vo Vitebsku
v Bieloruskej republike.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Prezentácia SR na VII. Medzinárodnom Mogilevskom investičnom fóre.
prezentáciaZÚ v Mogileve na fóre “Mogilevská oblasť – cesta k úspechu dňa
6.11.2014 a predstavenie slovenských spoločností (Konštrukta Trenčín a.s., Vzduchotorg a.s.
Nové Mesto n.Váhom, Milking s.r.o. Bratislava, Celox a.s. Viničné) v danom regióne.
Slovenské spoločnosti sa aktívne zúčastnili na medzinárodných výstavách Oddych-2014,
Worldof metal, organizovanej MH SR a Belpromenergo-2014.

Stretnutie spolupredsedov Zmiešaných komisií so sprievodnou podnikateľskou misiou
ZÚ SR v Minsku sa aktívne zúčastnil na príprave a organizácii návštevy predsedu slovenskej
časti Zmiešanej komisie a vtedajšieho štátneho tajomníka MH SR P. Pavlisa v sprievode
štátnych tajomníkov MPaRV SR Š. Adama a MDVaRR SR F. Palka do Minska v dňoch 2.- 4.
júna 2014. Návšteva sa uskutočnila v rámci plnenia záverov 11. zasadnutia Slovenskobieloruskej Zmiešanej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu. Delegáciu
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ministra hospodárstva SR P. Pavlisa sprevádzala 33 členná delegácia z jednotlivých rezortov,
ako aj 48 slovenských podnikateľov. V rámci návštevy sa uskutočnili rokovania s vysokými
štátnymi predstaviteľmi Bieloruska. V rámci návštevy SR delegácie sa uskutočnilo
„Slovensko-bieloruské podnikateľské fórum“, zamerané na realizáciu už dohodnutých
spoločných projektov a na realizáciu nových výrobných a obchodných projektov, hlavne
v oblasti strojárskeho, drevárskeho priemyslu, energetiky, poľnohospodárstva potravinárstva,
IT technológií, stavebníctva, cestovného ruchu a bankovníctva.
 Stretnutie zástupcov národných Akadémii vied – neuskutočnilo sa z dôvodu
neodsúhlasenia textu „Memoranda o spolupráci v oblasti vedecko-technickej spolupráci
medzi SR a Bieloruskom zo strany Ministerstva školstva SR. V rámci rozvoja
vzájomných vzťahov v oblasti vedecko-technickej spolupráce sa uskutočnilo rokovanie
VZU Minsk s ministrom - predsedom Štátneho výboru pre vedu a technológie
Alexandrom Šumilinom dňa 2.5.2014.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Súčinnosť pri podpore a organizovaní regionálnej spolupráce na úrovni VUC s regiónmi
BY: v dňoch 2. - 6. 6. 2014 sa uskutočnila návšteva delegácie mesta Púchov vedená
primátorom mesta M. Michalcom do Bobrujska (Mogilevská oblasť). Delegácia
poslancov mestského zastupiteľstva a podnikateľov Púchova sa zúčastnila osláv
družobného mesta Bobrujska. Takisto sa pripravuje sa na podpis „Memorandum
o porozumení medzi Vitebskou oblasťou a mestom Košice“. Uskutočnila sa misia
podnikateľov Gomeľskej oblasti do Žilinského a Trnavského VUC (11.-12.11.2015).
Slovenské spoločnosti sa aktívne zúčastňovali na regionálnych ekonomických
a investičných fórach v Breste, Mogilove, Mozíre, Grodne a Vitebsku.
 Rozvoj spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií, transferu technológií
a výmenných pobytov vedeckých pracovníkov - v dňoch 22.-24.10.2014 sa uskutočnila
návšteva „Asociácie lekárov Bieloruska“ na Slovensku. Delegácia vedená predsedom
asociácie a poslancom D. Ševcovom uskutočnila rokovania s Lekárskym zväzom SR,
výborom pre zdravotníctvo NR SR, vedením Zdravotníckej univerzity SR a navštívila
kúpele R. Teplice.
 Sledovanie plnenia záverov Protokolu 11. zasadnutia ZK pre obchodno-ekonomickú a
vedecko-technickú spoluprácu.
 V rámci plnenia záverov 11. zasadnutia sa v dňoch 13.-14.10.2014 sa uskutočnila
pracovná návšteva prezidenta „Belarusbank“ S. Pisarenka na Slovensko. Počas návštevy
bolo podpísané „Memorandum o spolupráci medzi Eximbankou SR a Belarusbankou“ a
uskutočnilo sa rokovanie s MiH SR P. Pavlisom a predsedom ústavnoprávneho výboru
NR SR R. Madejom.
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 Možnosti spolupráce s Bieloruskom sú limitované v politickej rovine požiadavkami EÚ
k tejto krajine pri realizovaní politiky režimu so zameraním na dodržiavanie ľudských
práv a demokratických princípov, ktoré zostávajú prioritou EÚ. Z uvedených dôvodov
zatiaľ nebol priestor pre SR spoločnosti zapojiť sa do projektov EÚ.

Gruzínsko - ZÚ Tbilisi (ZÚ SR Tbilisi bol zriadený 1. 4. 2014)
ZÚ SR bol nápomocný niektorým podnikateľským subjektom SR snažiacich sa nájsť
v krajine svojich obchodných partnerov. Väčšia časť aktivít ZÚ bola zameraná na
organizačno-technické otázky, spojené so zriadením ZÚ.
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Moldavsko - ZÚ Kišiňov
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Zabezpečenie podpory slovenských firiem v tendroch moldavských železníc
napr.tender na automatizáciu 20 železničných priecestí v MD, predaj strojov na údržbu
a opravu železničných tratí, možnosti predaja malých dieselových súprav pre osobnú
dopravu a pod.).
 Spolupráca na podpore realizácie obchodných a investičných zámerov slovenských firiem
v MD v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, dodávky potravinárskych
technológií, zariadení pre pivovary, baliacej techniky: viaceré projekty sú v rôznom
štádiu rozpracovanosti. V súvislosti s konaním parlamentných volieb 30. 11. 2014 boli
viaceré ekonomické projekty (privatizácia veľkých štátnych podnikov, viaceré tendre)
pozastavené, resp. odložené čo malo dopad aj na aktivity niektorých slovenských firiem
(tender na automatizáciu 20 železničných priecestí v Moldavsku s účasťou slovenských
firiem Castor Castor & Pollux, a. s., Bratislava Betamont s r. o. Zvolen a AŽD Slovakia,
a. s., Bratislava). ZÚ Kišiňov aktívne podporoval a participoval na realizácií investičných
zámerov slovenských podnikateľských subjektov V oblasti potravinárskeho priemyslu
bol podporený projekt spoločnosti PSS a.s. Svidník na dodávku výrobných technológií
malému pivovaru spoločnosti Šerif Tiraspoľ (predpoklad spustenia linky je 2.polrok
2015).
 Vyhľadávanie príležitostí v perspektívnych oblastiach: modernizácia meteorologických
staníc, energetika, čističky odpadových vôd. ZÚ Kišiňov sprostredkoval viacerým
spoločnostiam projekty v oblasti stavebníctva na výstavbu multifunkčného športového
komplexu v Kišiňove a menších športových hál v Balti a Cahule pre Moldavskú
basketbalovú federáciu, resp. tender na výstavbu novej väznice pri Kišiňove
 Realizovanie projektov rozvojovej pomoci v krajine.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 ZÚ Kišiňov v spolupráci s honorárnym konzulom SR v Moldavsku I. Popovicim
zorganizoval účasť slovenskej podnikateľskej misie vinárov (Matyšák, Chateau
Topoľčianky, Ostrožovič) na Veľtrhu vinárstva EXPOVIN MOLDOVA 2014.
 Spolupráca na prezentácii vybraných slovenských kúpeľných miest a hotelov na veľtrhu
cestovného ruchu „Tourism, Leisure, Hotels 2014 (10. – 13. 4. 2014)“. Účasť bola
spojená s podnikateľskou misiou a uzavretím družobnej spolupráce medzi mestami Stará
Ľubovňa a Balti.
 Zviditeľnenie projektov rozvojovej pomoci SR v MD na podporu rozvoja hospodárskej
spolupráce - napr. propagácia spoločného projektu SlovakAid s UNDP na podporu
budovania kapacít Kongresu miestnych samospráv Moldavska, realizovaného ZMOS.
Dňa 27. 2. 2014 bola v Bratislave podpísaná Zmluva o bilaterálnej spolupráci medzi
Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Kongresom miestnych samospráv
Moldavska (CALM) na nasledujúcich päť rokov.
 Podpora družobnej spolupráce medzi mestami Stará Ľubovňa a Balti - v roku 2014 boli
podpísané dohody o družobnej spolupráci medzi mestami Stará Ľubovňa a Balti a medzi
Veľkým Grobom a Cojusnou.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Participácia na zasadnutí spoločnej konzultačnej skupiny pre hospodársku spoluprácu
(podľa Memoranda o spolupráci medzi MH SR a MH MD z r. 2008) a na slovensko33

moldavskom podnikateľskom fóre v oblasti energetiky (apríl 2014 Bratislava) - na
žiadosť moldavskej strany bolo z kapacitných dôvodov na moldavskej strane zasadnutie
odložené.
 Nad rámec plánu činnosti boli v roku 2014 uzavreté bilaterálne zmluvné dokumenty
v ekonomickej oblasti, resp. s vplyvom na plnenie úloh ekonomickej diplomacie vo
vzťahu k Moldavsku:
1. Memorandum medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskej integrácie
Moldavskej republiky o spolupráci v oblasti ekonomickej diplomacie (Kišiňov, 3. 10.
2014) – podpísané počas pracovnej návštevy štátneho tajomníka MZVaEZ SR Petra
Buriana v Moldavskej republike.
2. Dohoda o spolupráci medzi Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a Radou
pre hospodársku súťaž Moldavskej republiky (Bratislava, 20. 11. 2014)
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 ZÚ Kišiňov aktívne informoval a participoval analýzami v súvislosti s podpisom
Asociačnej dohody EÚ s Moldavskom, vrátane prehĺbenej dohody o voľnom
obchode (DCFTA), ktorá bola podpísaná v Bruseli 27. 6. 2014.
 V súvislosti s nadobudnutím platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky
a vládou Moldavskej republiky o rozvojovej spolupráci dňa 22. 5. 2014 (podpísaná
v Bratislave dňa 16. 10. 2013) boli rozpracované start-up projekty v oblasti
potravinárstva s možnosťou využitia finančných prostriedkov SlovakAid ako napr.
vybudovanie manufaktúry (s 20 zamestnancami) na homogenizáciu medu v Moldavsku
firmou Medas a.s., Spišská n. Ves a vybudovanie pečivárne v Sarateni Vechi (spoločný
podnik pre 30 zamestnancov) firmou LunaS Veľký Šariš, s.r.o..

Ruská federácia
ZÚ Moskva
Rok 2014 bol v oblasti ekonomickej spolupráce medzi SR a RF výrazným spôsobom
poznačený vzájomnými sankciami medzi EÚ a RF, čo sa negatívne odzrkadlilo aj na
bilaterálne obchodnej výmene. Napriek pomerne nepriaznivej situácie ZÚ Moskva aktívne
ponúkal investičné projekty v SR a prezentoval investičné prostredie SR pri rôznych
príležitostiach (semináre, okrúhle stoly atď.) napr. na medzinárodných ekonomických fórach
v Soči, Jekaterinburgu.
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Iniciovanie misií podnikateľov do regiónov RF - v oblasti organizovania podnikateľských
misií do regiónov RF bolo pozorované evidentné oslabenie záujmov slovenských
podnikateľských subjektov, resp. zvolenie vyčkávacej pozície. Napriek tomu boli
organizované individuálne cesty a rokovania v Tatarstane a rokovania so zástupcami
Čuvašskej republiky (Specmontáž). Ich zástupcovia absolvovali dvakrát cestu do SR
a rokovali s Bioenergy, Ferrmont, Dron, atď. ZÚ poskytlo súčinnosť pri individuálnych
rokovania v Nižnom Novgorode, v Krasnojarsku, Rostove na Donu, Jaroslavli, atď.
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Príprava Ekonomického fóra v spolupráci MMBA a OPK Moskva – 3.Q/2014 z rozhodnutia ruskej strany sa neuskutočnilo. Gestori podujatia nepredložili programovoorganizačné zabezpečenie a nepotvrdili predbežný termín.
 Vyhľadávanie príležitostí pre subdodávky slovenských firiem v perspektívnych
oblastiach gumárenských technológií, čističiek odpadových vôd, recyklácie pneumatík
atď.
 Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie)
- výstava MITT – cestovný ruch
marec 2014
SACR,
- výstava Elektro
máj 2014
národný stánok SR,
- výstava Metaloobrabotka
jún 2014
národný stánok SR,
- výstava Dentál – stomatológia
apríl a sept. 2014 slovenskí vystavovatelia,
- výstava ODDYCH - cestovný ruch
september 2014 SACR.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Poskytnutie súčinnosti pri doriešení otázky Cyklotrónového centra – ZÚ Moskva v súlade
s rozhodnutiami a uznesením vlády SR vykonávalo všetky nevyhnutné kroky o ktoré bolo
požiadané zodpovednými orgánmi a inštitúciami (MŠ VVaŠ SR, UNMS) pri riešení
dlhoročnej problematickej otázky CC SR.
 Podieľanie sa na realizácií projektov vyplývajúcich z Protokolu 16. zasadnutia MVK –
ZÚ Moskva priebežne poskytuje súčinnosť pri plnení úloh vyplývajúcich zo 16.
zasadnutia MVK. Je potrebné konštatovať, že v roku 2014 sa plánované 17. zasadnutie
nekonalo z dôvodu uplatňovania sankcií medzi EÚ a RF.
 Ďalšie aktivity v oblasti modernizácie ekonomík boli pozastavené na multilaterálnej
úrovni medzi EÚ a RF a z toho vyplynulo aj zmrazenie aktivít na bilaterálnej úrovni.
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 Spolupráca s DEL EÚ v RF pri formovaní postojov k otázkam dodržiavania
predvstupových záväzkov RF do WTO ako napr. recyklačné poplatky na dovoz vozidiel
do RF, diverzifikácia dovozu a tranzitu energonosičov, jadrová energetika atď.
 ZÚ SR realizoval pravidelne monitoring integračných procesov v rámci Euroázijskej
ekonomickej únii vrátane procesov v Colnej únii.
 ZÚ SR monitoroval aktivity RF v otázke európskej energetickej bezpečnosti s dôrazom
na plynovú krízu a dodávky ropy a ich dopady na vývoj ruskej ekonomiky.

GK Sankt Peterburg
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Rozvoj spolupráce s peterburgskými partnermi pre slovenské spoločnosti: stretnutie
s predsedom výboru pre podporu obchodu a cestovného ruchu mesta S. Peterburg,
Prezentácia slov. firiem v spolupráci so Sanktpeterburgskou obchodno-priemyselnou
komorou, Stretnutie VGK s riaditeľom spol. Vodokanal S.Peterburg, Stretnutie
a prezentácia slov. obchodných spoločností vo výbore pre rozvoj obchodu a cestovného
ruchu Leningradskej oblasti, Stretnutie predstaviteľov Železiarni Podbrezová
s gubernátorom S. Peterburgu a predstaviteľmi výboru na podporu obchodu a CR mesta
S. Peterburg.

35

Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Zabezpečenie účasti slovenského subjektu na XVIII. ročníku medzinárodnej výstavy
Interfood s predstavením slovenského nealkoholického nápoja, Za SR sa výstavy
zúčastnili 3 spoločnosti.
 Účasť SR na XXII. medzinárodnému veľtrhu cestovného ruchu INWETEX – CIS Travel
Market s účasťou slovenských podnikateľských subjektov z oblasti CR, Za SR 9
cestovných spoločností a predstavitelia SR kúpeľov.
 Zorganizovanie seminára Podnikanie na Slovensku v spolupráci so Sanktpeterburgskou
obchodno-priemyselnou komorou - seminár sa uskutočnil v máji 2014.
 Zorganizovanie infocesty touroperátorov Sankt Peterburgu na Slovensko - Infocesta
touroperátorov sa neukutočnila. GK zorganizoval infocestu pre predstaviteľov
S.Peterburgských hotelov (Hotel: SanktPeterburg, Oktyaberskaya, Sputnik, Olgino.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 14. zasadnutie Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú,
kultúrnu a humanitárnu spoluprácu medzi MH SR a vládou mesta Sankt Peterburg –
neuskutočnilo sa.
 Poskytnutie súčinnosti pri príprave cesty gubernátora Sankt Peterburgu na Slovensko cesta sa uskutočnila v mesiaci jún 2014 – na úrovni vice-gubernátora SPB.
 Venovanie pozornosti XVII. ročníku Sanktpeterburgského medzinárodného
ekonomického fóra (SR mala za posledné roky zastúpenie na úrovni členov vlády).
Účasť za SR bola zabezpečená na úrovni veľvyslanca.
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
- Zabezpečoval ZÚ SR Moskva.

Ukrajina
ZÚ Kyjev
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Podpora investičných projektov vývozu slovenského kapitálu na Ukrajinu a priame
zahraničné investície na Slovensko - v štádiu prípravy a realizácie sú nasledovné
projekty: prevádzkovanie moderných medicínskych diagnostických centier spoločnosti
Hemomedika Košice v Charkove a Sverdlovsku, rekonštrukcia kotolne v Drahobyči
firmy GGE UA či príprava projektu Nafta a.s. na ťažbu a prieskum ropných nálezísk na
Ukrajine. ZÚ Kyjev aktívne podporovalo aj projekty ďalších spoločností ako INTECH
Slovakia, Minerfin a.s., SES Tlmače, IPESOFT s.r.o. Žilina, Kolbe Energy, MSP,
Lieharenský podnik a.s. Nitra, ILD s.r.o. Košice, Kerametal, Chemosvit a.s.., Sana Clis
s.r.o. Ukrajina, Bioenergetická spoločnosť Koľany.
ZU Kyjev iniciovalo a podporilo priame zahraničné investície na Slovensko: iniciatíva
zriadenia outsoucingovych centier v Košiciach a Bratislave spoločnosťou Miratech Kyjev
v spolupráci s IT Valley Košice. ZÚ Kyjev takisto podporil zámer spoločnosti Stolitsa
Group na realizáciu objektu na chov rýb a rekonštrukciu hotelu v Skalke. Medzi
iniciované investičné zámery patril projekt na výrobu kovových profilov, sendvičových
panelov a strešnej krytiny na SR firmy Inteco Group Kyjev.
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Podporovať etablovanie slovenských výrobkov, služieb a značky Slovenska
na ukrajinskom trhu - aktívna činnosť ZÚ Kyjev v oblasti rozvoja obchodnoekonomických vzťahov napomohla úspešnému etablovaniu a pokračovaniu
obchodných aktivít na ukrajinskom trhu u mnohých slovenských firiem: KIA Motors
Slovakia s.r.o., U. S. Steel Košice s.r.o., SMZ - REVIMEX a.s. Revúca; TERICHEM,
a.s.; Foxconn Slovakia, spol. s.r.o.; Embraco Slovakia s.r.o.; Continental Matador
Rubber, s.r.o.; PROTHERM PRODUCTION s.r.o. a ďalších.
 Spolupracovať v aktivitách slovenských subjektov na modernizácii výrobnej základne
UA, zavádzaní nových technológií prakticky vo všetkých odvetviach národného
hospodárstva UA (energetika, energetická efektívnosť, ťažba surovín, hutníctvo a výroba
kovov, ťažké strojárenstvo, chemický priemysel, poľnohospodárstvo a výroba potravín),
Mnohé slovenské podnikateľské subjekty sa podieľali na modernizácii výrobnej
základne Ukrajiny zavádzaním nových technológií vo výrobných odvetviach
národného hospodárstva (energetika, energetická efektívnosť, ťažba surovín, hutníctvo,
ťažké strojárenstvo, chemický priemysel): INTECH s.r.o. Slovakia Košice, Národná
energetická a.s. Košice, GGE, Nafta a.s., Minerfin a.s., SES Tlmače, IPESOFT s.r.o.
Žilina, Kolbe Energy, ILD s.r.o. Košice, Vukov Extra a.s., Kerametal a.s., Chemosvit a.s.,
S.WaV s.r.o. Košice, Mecom Humenné, AZC a.s. Bratislava, URSO SR, , Sitno Holding
Group, Chemkostav a.s., Meditrade, Ferrit s.r.o.
 Vyhľadávať príležitosti pre perspektívne oblasti spolupráce: modernizácia systémov
zásobovania teplom a vodou, úspora energií, recyklácia odpadov, stavebníctvo- v roku
2014 sa aktivity ekonomickej diplomacie ZÚ Kyjev zamerali aj na vyhľadávanie
príležitostí v perspektívnych oblastiach (modernizácia systémov a zásobovania teplom
a vodou, úspora energií či recyklácia odpadov), ktorá bola dosiahnutá so
spoločnosťami INTECH, GGE, S.WaV s.r.o. Košice, Bioenergetickou spoločnosťou
Koľany, ILD s.r.o. Košice a Kolbe Energy.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Orientovať sa na organizáciu podnikateľských misií, prezentačných a kooperačných
podujatí, prezentácie slovenských spoločností v jednotlivých regiónoch (subjektoch)
Ukrajiny v rámci výjazdových zasadnutí Trade clubu Ukrajina, semináre a prezentácie
slovenských tovarov a služieb, presadenie „značky Slovenska“ na špecializovaných
výstavách Ukrajiny, podporu investičných projektov a medzinárodnej spolupráce
v oblasti vedy, výskumu a inovácií - ZÚ Kyjev napĺňal tieto úlohy na niekoľkých
úrovniach. Úspešne sprostredkoval a zorganizoval niekoľko podnikateľských misií
slovenských podnikateľov na Ukrajinu s cieľom networkingu podnikateľov a prezentácii
možností obchodnej spolupráce (seminár „Energetický sektor Ukrajiny“ za účasti
slovenských podnikateľských subjektov alebo spoločné zasadnutie Kyjevskej obchodnopriemyselnej komory a slovenských podnikateľov za účelom posúdenia možností
bilaterálnej spolupráce SR-Ukrajiny). Podieľal sa na organizácií podujatí s prezentáciou
investičného potenciálu Slovenska pre ukrajinské subjekty (Investičný seminár
„Slovensko – centrum Európy a biznisu“ o možnostiach podnikania a investovania na
Slovensku). V neposlednom rade ZÚ Kyjev vyvíjal prínosné aktivity na prezentáciu
potenciálu SR v oblasti cestovného ruchu ( prezentácia zimného turizmu na ZU Kyjev s
tlačovou konferenciou SACR k 27. ročníku Svetovej zimnej univerziády v SR a
prezentácia kúpeľov a medicínskeho turizmu SR v stánku ZU Kyjev na III. ročníku
medicínskeho turizmu „SPA &Wellness – Healthcare Travel Expo“)
Plánované aktivity obchodno-ekonomického charakteru však boli niekoľkokrát narušené
kvôli nestabilnej bezpečnostnej situácii na Ukrajine (napr. SACR zrušila účasť na výstave
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cestovného ruchu v „UITT Kyjev“ marci 2014 a MH SR účasť na Medzinárodnom
priemyselnom fóre v novembri 2014).
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Podieľať sa na realizácií projektov vyplývajúcich z Protokolu 4. zasadnutia MVK SR
a UA. Podľa vývoja situácie pripraviť 5. rokovanie MVK SR – UA - vzhľadom na to, že
ukrajinská strana v priebehu roku 2014 nevymenovala spolupredsedu slovenskoukrajinskej MVK pre hospodársku, priemyselnú a vedecko-technickú spoluprácu, sa
plánované 5. zasadnutie MVK neuskutočnilo a zrejme sa uskutoční v r.2015.
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 podpora účasti slovenských subjektov v projektoch realizovaných v rámci nástrojov
vonkajšej finančnej pomoci EÚ
 sledovať proces rokovaní smerujúci k podpisu AA/DCFTA s UA
 sledovať aktivity UA v iniciatíve EÚ „Stratégia EÚ pre krajiny povodia Dunaja“
 zabezpečovať ďalšie úlohy v oblasti energetickej bezpečnosti SR.
V priebehu roka 2014 sa ZÚ Kyjev 2-krát mesačne účastnil na zasadnutiach Európskej
biznis asociácie či v rámci Správnej rady medzinárodného obchodného klubu Ukrajiny.
Mesačne sa ekonomický diplomat zúčastňoval na zasadnutiach obchodných radcov
Delegácie EÚ. Iniciatívne zasielal analýzy dopadov podpisu Asociačnej Dohody (vrátane
DCFTA) medzi Ukrajinou a EÚ (ZÚ Kyjev dokonca organizoval seminár obchodných
radcov a zástupcov Delegície EÚ na Ukrajine s povereným vedením Ministerstva
ekonomického rozvoja a obchodu UA V. Pjatnickým na ZU Kyjev o problematike
AA/DCFTA).
GK Užhorod
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Podpora účasti slovenských podnikateľských subjektov a zástupcov verejnej správy
(transfer skúseností z integrácie a reforiem) v projektoch realizovaných v rámci nástrojov
vonkajšej finančnej pomoci EÚ.
 Monitoring municipálnych, súkromných aj štátnych tendrov v UA s cieľom podpory
účasti slovenských firiem v nich; osobitné zameranie sa na tendre financované
medzinárodnými finančnými inštitúciami EBRD, Svetovou bankou, EIB.
GK SR v Užhorode v roku 2014 podporilo účasť slovenských subjektov v projektoch
realizovaných v západnej a strednej UA pri využití vonkajšej finančnej pomoci EU,
Vyšehradského fondu a SlovakAid. Medzi podporené aktivity patrili projekty rozvoja
spolupráce Trenčianskej a Košickej regionálnej regionálnej komory SOPK so
Zakarpatskou obchodnou a priemyselnou komorou; projekt Bioenergia Karpát Agentúry
na podporu regionálneho rozvoja Košice alebo prezentácia Technickej univerzity Košice
o možnostiach využitia programu Horizont 2020.
GK SR v Užhorode v roku 2014 monitoroval municipálne, súkromné aj štátne tendre na
Ukrajine s osobitným zameraním na tendre financované medzinárodnými finančnými
inštitúciami. Aktívnou činnosťou GK Užhorod bola podporená účasť KHT, s.r.o. Poprad
na tendri na dodávku bioplynovej stanice pre čističku odpadových vôd v IvanoFrankivsku, účasť slovenskej firmy ILD SK, s.r.o. Brezno na tendri na modernizáciu
tepelného hospodárstva mesta Ternopoľ, realizácia tendra ŽOS Zvolen, s.r.o. v oblasti
rekonštrukcie lokomotív pre štátne železnice Ukrajiny Ukrzaliznyca či podpora účasti
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slovenskej firmy Kolbe, s.r.o. Košice v tendri na výstavbu kotolne na biomasu pre
materskú škôlku v meste Chust Zakarpatskej oblasti.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Organizovať prezentačné podujatia s cieľom prezentovať možnosti účasti slovenských
firiem na nevyhnutnej komplexnej modernizácii ekonomiky UA a prezentácie
investičného prostredia SR s cieľom podpory prílevu ukrajinského kapitálu do SR - GK
SR v Užhorode aktívne organizoval v roku 2014 prezentačné podujatia ekonomického
a investičného potenciálu SR na západnej a strednej UA s cieľom podporiť účasť
slovenských subjektov na modernizácii ekonomiky UA ako aj prílev ukrajinského
kapitálu do SR.
 Pokračovať v aktivitách zameraných na podporu cezhraničnej rozvojovej pomoci
a výmeny skúseností SR-UA a zapojenie subjektov SR a UA do Nórskeho finančného
mechanizmu, Vyšehradského fondu, SlovakAid a pod.,
 Aktívne vykonávať prezentácie možností aktívneho zahraničného cestovného ruchu SR
v UA - organizácia konferencie o cestovnom ruchu SR-UA v Užhorode dňa 11.3.2014,
alebo spoluorganizovanej medzinárodnej konferencie o rozvoji bilaterálnych vzťahov
SR-UA dňa 30.6.2014 v Košiciach.
 ZÚ prezentoval príležitostí obchodnej spolupráce so SR na mnohých ekonomických
podujatiach, najmä Ľvovskom medzinárodnom ekonomickom fóre 27.-28.11.2014, na
zasadnutí Západoukrajinského podnikateľského klubu dňa 12.9.2014 vo Ľvove,
podnikateľských fór v Černivcach, Lucku a Ivano-Frankovsku.
 Ekonomický diplomat v roku 2014 taktiež aktívne podporoval účasť a networking
slovenských firiem na obchodných misiách slovenských firiem v Zakarpatskej oblasti,
Užhorode a Lucku. Dodatočne sa zúčastnil aj podujatí organizovaných na území
Slovenska ako Konferencie o možnostiach podnikania na Ukrajine dňa 24. 11. 2014
v Prešove.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, MVK - v náplni ZÚ Kyjev.

4. Západný Balkán
Srbsko - ZÚ Belehrad
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Vyhľadávanie príležitosti pre účasť slovenských firiem v privatizačných projektoch
Srbska.
 Podpora vytvárania spoločných podnikov v Srbsku, kde sa realizujú viaceré významné
projekty najmä v oblasti energetiky (osobitne perspektívne vodné elektrárne), dopravnej
infraštruktúry a životného prostredia - ZÚ vyvinul aktivity, v rámci ktorých boli
realizované dva významné investičné projekty v Srbsku – otvorenie fotovoltaickej
elektrárne v hodnote 1,8 mil. € v Beočine a akvizícia spoločnosti IPESOF v oblasti
energetických IT technológii.
 Monitorovanie spoluprácu Srbska a Číny v rámci formátu spolupráce SVE16 + CN
a zabezpečenie plnohodnotnej účasti na summite PV tohto formátu v Belehrade. Summit
PV 16+CN sa konal 16-17.12.2014, ktorému predchádzalo stretnutie Národných
koordinátorov 14.11.2014 – príprava PC GR SHSP, NK SR. Sprievodným podujatím
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bolo biznis fórum a B2B rokovania, ktorého sa zúčastnili okrem predseda vlády SR,
zástupca MZVaEZ SR ako aj 29 podnikateľov.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Predstavenie možnosti rozvoja slovenského exportu v oblasti poľnohospodárstva najmä
dovoz moderných poľnohospodárskych strojov, dodávky efektívnejších technológií,
hnojív a vylepšených pesticídov k ochrane plodín, krmív a baliace zariadenia, ZÚ počas
roka prezentoval možnosti spolupráce v oblasti poľnohospodárskych technológii najmä
v AO Vojvodina.
 V spolupráci so Žilinskou regionálnou komorou SOPK a Hospodárskou komorou
Leskovac sa plánovalo zorganizovanie Medzinárodnej hospodárskej konferencie „Srbsko
- nové možnosti pre obchod, spoluprácu a investície“ počas prvého polroku 2014 – táto
aktivita nebola realizovaná a posunutá na neskorší termín.
 V treťom a štvrtom štvrťroku 2014 v spolupráci so Slovensko-srbskou obchodnou
komorou bola naplánovaná organizácia dvoch workshopov na témy: Aktuálne investičné
príležitosti v oblasti energetiky a životného prostredia a Možnosti zapojenia slovenských
spoločností do modernizácie srbskej infraštruktúry. Predmetné aktivity neboli realizované
z dôvodu, že pozícia ED na ZÚ nebola obsadená do 1. júla 2014 do 1. septembra 2014,
čím došlo k zníženiu intenzity výkonu ekonomicko-obchodnej diplomacie a kontaktov s
predstaviteľmi hospodárskej sféry Srbskej republiky.
 V rámci propagácie podnikateľského a investičného prostredia zabezpečil ZÚ Belehrad v
spolupráci s denníkmi a týždenníkmi Privredni Pregled, Dnevnik, Rusko slovo vydanie
vstupov o hospodárskej situácii v SR v septembri, októbri a decembri 2014 pod názvami
„Otázka za milión dolárov ako vyjsť z krízy“, „Dane sa musia platiť“, „Úspešne
spolupracujeme“.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 ZÚ aktívne spolupracoval pri príprave 6. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi
Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu v Bratislave.
Súčasťou komisie bolo aj biznis fórum.
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 Podpora účasti slovenských subjektov na projektoch realizovaných EÚ (osobitne v rámci
nástroja IPA). Táto úloha je priebežne v plnení. Už boli uskutočnené rokovania ZÚ s GR
Kancelárie pre európsku integráciu o možnostiach zapojenia slovenských podnikateľov a
organizácií do programovania IPA II.
 Vyhľadávanie možnosti účasti SK podnikov na projektoch obnovy technológií
a zariadení poškodených povodňami v roku 2014. Identifikovaný prijímateľ pomoci
SlovakAid (tepelná elektráreň Obrenovac - TENT) pre povodňami postihnutú oblasť. Bol
vypracovaný návrh MoU medzi ZÚ Belehrad a TENT Obrenovac. Následne bolo v
Belehrade dňa 22.04.2015 podpísané Memorandum o porozumení, ktorého výsledkom je
odovzdanie finančných prostriedkov, určených na posthumanitárnu pomoc Srbsku
z rozpočtu ODA vo výške 200 000 eur.
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Čierna Hora - ZÚ Podgorica
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Pokračovanie v aktívnej podpore Istroenergo Group, a.s. a SES Tlmače, a.s.
pri uchádzaní sa o výstavbu novej termoelektrárne v Pljevlji - ZÚ poskytoval
permanentnú a všestrannú pomoc konzorciu Škoda Praha a.s. & SES Tlmače, a.s, ktoré
sa nachádza vo finálnej fáze vyhodnocovania ponúk (Pozn: Istroenergo Group vypadla z
hry a SES Tlmače vytvorilo konzorcium so Škodou Praha).
 Podpora slovenských podnikateľských subjektov pri presadzovaní v oblasti, energetiky,
životného prostredia, infraštruktúry a turistiky. Počas roka poskytoval slovenských
firmám požadované informácie a primeranú podporu pri presadzovaní a realizácii ich
podnikateľských zámerov (Napr. projekt výstavby TE Pljevlja konzorciom Škoda Praha
a.s. & SES Tlmače, a.s; projekt výstavby malých vodných elektrární Raštak 1 a Raštak 2
firmou Kolenergy; kompletné interiérové vybavenie nového hotela Budva v budve firmou
Minimalic z Trnavy).
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK.
 Participácia a účasť na 1. zasadnutí MVK medzi SR-ČH pre hospodársku spoluprácuúloha nebola splnená z dôvodu, že Parlament ČH neratifikoval Dohodu o hospodárskej
spolupráci. Zasadnutie MVK sa presúva na rok 2015.
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 Pravidelná účasť na stretnutiach pre ekonomických diplomatov na Delegatúre EÚ,
vzájomné poskytovanie a výmena informácií.

Bosna a Hercegovina - ZÚ Sarajevo
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 podpora zapojenia slovenských exportérov do nasledovných sektorov:
- stavebníctvo (obnova priemyselných objektov a dopravnej infraštruktúry),
- energetika a banský priemysel (banské zariadenia, subdodávky pre stavby tepelných
elektrární),
- železničná a cestná infraštruktúra a MHD,
- poľnohospodárstvo (najmä plemenárstvo a chov hospodárskych zvierat vrátane
veterinárstva, podpora malých poľnohospodárskych fariem, podpora malých
potravinárskych výrob, vodné a odpadové hospodárstvo, lesné hospodárstvo,
veterinárny dohľad),
- vzdelávanie, školenie, transfer know-how,
- ochrana životného prostredia - vodné a odpadové hospodárstvo.
ZÚ Sarajevo podporoval jednotlivé slovenské podnikateľské subjekty (slovenských
exportérov) pri ich zapájaní sa do projektov v jednotlivých sektoroch ekonomiky BaH.
Okrem toho ZÚ Sarajevo bol partnerom regionálnej výstavy a regionálnej investičnej
konferencie v Čelinci (september 2014) a takisto sa aktívne podieľal na Exportom fóre
organizovanom SARIOm v novembri 2014 v Bratislave.
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Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Participácia a účasť na 1. zasadnutí MVK medzi SR-BaH pre hospodársku a vedeckotechnickú spoluprácu, 24. - 25. 4. 2014 v Bratislave.

Macedónsko - ZÚ Skopje
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Poskytovanie súčinnosti pre slovenské subjekty etablované na trhu MK – najmä v oblasti
stavebníctva (Chemkostav Michalovce), strojárenstva (ŽOS Trnava) a obchodu (Matador
Continental).
 Podpora zapojenia slovenských exportérov do oblastí:
- železničná a cestná infraštruktúra,
- stavebníctvo,
- vodné a odpadové hospodárstvo, ochrana životného prostredia,
- energetika,
- poľnohospodárstvo,
- transfer know-how.
V rámci ZÚ bola poskytovaná súčinnosť slovenským subjektom pôsobiacim na trhu MK. Aj
vďaka úsiliu ZÚ sa podarilo eliminovať podstatnú časť dlhu MF MK voči firme Chemkostav
Michalovce, ktorá vykonáva stavebné a rekonštrukčné práce v objekte najväčšieho MK
väzenia v Idrizove. ZÚ tiež poskytoval logistickú súčinnosť (pri komunikácii s miestnymi
orgánmi) firme BMS Bojnanský Nitra, ktorá bude ako subdodávateľ ruského Strojtransgasu
participovať na výstavbe regionálneho plynovodu Klečovce – Štip. ZÚ bol nápomocný firme
Tatralift Kežmarok, ktorá má záujem o účasť vo viacerých verejných tendroch na výstavbu
lyžiarskych stredísk resp. infraštruktúry lanovej dopravy osôb (Jablanica, Galičica, Ponikva,
Vodno);
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Revitalizácia málo aktívneho Macedónsko-slovenského spolku pre kultúrnu
a hospodársku spoluprácu – v rámci tejto právnickej osoby vytvorenie „SK/MK biznis
klubu“ ako miesto prvého kontaktu s informačným, legislatívnym, prekladateľským
a advokátskym servisom pre podnikateľov oboch krajín - ZÚ sa nepodarilo revitalizovať
Macedónsko-slovenský spolok pre hospodársku a kultúrnu spoluprácu (a v rámci neho
vytvoriť SK/MK biznis klub) kvôli pretrvávajúcej pasivite vedenia spolku.
 ZÚ využíval pracovné návštevy miestnych samospráv v MK (Tetovo, Kumanovo,
Gostivar, Vrapčište, Ochrid, Strumica, Probištip, Kriva Palanka) na propagáciu
ekonomického a investičného prostredia SR, ako aj mechanizmov nadviazania priamych
výrobno-kooperačných a obchodných vzťahov s partnermi v SR. V 2. polroku 2014,
počas PRES vo V4, boli tiež propagované možnosti, ktoré podnikateľom ponúka MVF;
 VZÚ poskytol niekoľko interview pre mienkotvorné médiá (denník Utrinski Vesnik,
spravodajskú televíziu 24VESTI), v ktorých predstavil úspešný model hospodárskej
transformácie v SR a výhody plynúce z nášho členstva v OECD, EÚ a eurozóne;
 ZÚ sa formou národného stánku zúčastnil medzinárodného veľtrhu kariéry a vzdelávania,
ktorý prebiehal paralelne s medzinárodným veľtrhom cestovného ruchu. Na veľtrhu ZÚ
propagoval možnosti štúdia, podnikania a zamestnania v SR, ako aj potenciál CR SR;
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ZÚ inicioval a aktívne participoval na vydaní prvého turistického sprievodcu po Ochride
v slovenskom jazyku a jeho následnej distribúcii v SR. Ide o nástroj na podporu
religiózneho turizmu, kultúrnej výmeny a občianskej mobility.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Participácia
na
príprave
1. zasadnutia
slovensko-macedónskej
komisie
pre hospodársku spoluprácu, 3. štvrťrok 2014 - ZÚ sa nepodarilo realizovať 1. zasadnutie
ZK pre obchodno-hospodársku spoluprácu a B2B fórum, keďže sa usiloval o spojenie
týchto aktivít s návštevou predsedu vlády SR v MK, ktorá bola niekoľkokrát odložená,
naposledy kvôli skomplikovaniu vnútropolitickej situácie v MK. 1. zasadnutie ZK a B2B
fórum za účasti ŠTAT MH SR je plánované v októbri 2015.
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 Aktívna podpora presadzovania sa ďalších firiem, najmä účastníkov tendrov na dodávky
služieb a potenciálnych investorov v rámci projektov vonkajšej pomoci EÚ
v komunikácii s ekonomickým expertom na Delegatúre EÚ - v komunikácii
s ekonomickým expertom SR pôsobiacim na Delegácii EÚ ZÚ sledoval a informoval
o pripravovaných tendroch v rámci projektov vonkajšej pomoci EÚ (IPA).
 Vernisáž výstavy k 10. výročiu členstva SR v EÚ v priestoroch Delegatúry EÚ.
 V priestoroch Delegácie EÚ predstavil ZÚ panelové výstavy k 10. výročiu členstva SR
v EÚ, 5. výročiu členstva v eurozóne a 25. výročiu Nežnej revolúcie a začiatku
transformácie hospodárskeho systému SR.

Albánsko - ZÚ Tirana
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Hľadanie možnosti zapojenia slovenských podnikateľov do projektov v oblasti budovania
infraštruktúry, poľnohospodárstva, energetiky, cestovného ruchu, životného prostredia a
spracovania odpadov - ZÚ úlohu priebežne plnil. Podnikateľské subjekty SR boli
podporované pri vyhľadávaní partnerov na albánskom trhu. V roku 2015 sa predpokladá
zahájenie výstavby TAP (Trans-adriatický plynovod). ZÚ v roku 2014 zaslalo informácie
o zahájení tendrov.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Výstava zameraná na 10 rokov členstva SR v EÚ v rámci recepcie - ZÚ v rámci recepcie
prezentoval výstavu Slovensko v obrazoch. Plánovanú výstavu zameranú na 10 rokov
členstvo SR v EÚ bol nútený ZÚ zrušiť z finančných dôvodov.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK.
 Príprava a realizácia 1. zasadnutia konzultačnej komisie medzi ministerstvami
hospodárstva oboch krajín v Albánsku, spojenej s podnikateľskou misiou v 2. polroku
2014 - 1. zasadnutie konzultačnej komisie medzi ministerstvami hospodárstva ALB a SR
bolo odložené na základe interného rozhodnutia MH SR;
 ZU sa podieľal na v roku 2014 na príprave a realizácii návštevy ministra hospodárstva
Albánska A. Ahmetaja s delegáciou v Bratislave 3. – 4.4.2014.
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 Monitoring požiadaviek albánskej strany na ekonomické poradenstvo SR s využitím CETIR.
Po vyčerpaní prostriedkov CETIR v roku 2014 albánska strana neavizovala
ďalšie požiadavky v rámci ekonomického poradenstva.
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5. Subsaharská Afrika
Nigéria - ZÚ Abuja
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Hľadanie možnosti zapojenia slovenských podnikateľov do projektov v oblasti
energetiky, výstavby infraštruktúry, poľnohospodárstva, spracovaní kovového
a komunálneho odpadu, úpravy pitnej vody a čističky odpadových vôd, zdravotníckej
techniky. Energetický sektor zostal naďalej najdôležitejšou prioritou ekonomickej
diplomacie SR V Nigérii. V oblasti energetiky ZÚ pokračoval v aktívnej podpore
Istroenergo Group, a.s. pri uchádzaní sa o výstavbu nových elektrární v Nigérii, ktorej
výsledkom bolo získanie projektov Obajana II a Ibese II. Keďže sa už podarilo
zabezpečiť projekty na výstavbu elektrárenských komplexov ZÚ sa zameral na subjekty
pôsobiace v sfére budovania distribučných elektrických sietí. Rozvoj energetických
kapacít s inštalovaným výkonom 10 tis. MW vytvára ďalší priestor pre slovenské
subjekty pôsobiace v energetike. Komplexný a intenzívny rozvoj nigérijskej energetiky
ponúka dlhodobú perspektívu pôsobenia v regióne.
Sledovanie príležitosti ďalšieho zapojenia sa slovenských podnikateľských subjektov do
energetických projektov so zameraním na výstavbu elektrárenských komplexov,
budovania distribučných sietí a transformátorov, využívanie obnoviteľných zdrojov el.
energie (solárne panely, biomasa) a aj v priakreditovaných krajinách. Prostredníctvom
spoločnosti Antik Technology, s.r.o. Košice sa dodávkami setopboxov pre internetové
technológie podarilo vstúpiť do IT sektora Nigérie.
 Bola preverená možnosti na dodávky špeciálnej techniky. V roku 2014 sa výraznou mierou
podarilo zabezpečiť presadenie slovenských subjektov v oblasti dodávok špeciálu. Aktivity
boli osobitne zamerané na prioritné krajiny: Nigériu, Senegal a Ghanu. ZÚ Abuja sa
aktívne snaží zamerať sa na Nigériu, Senegal a Ghanu v obchodno-ekonomickej oblasti
s cieľom podpory exportu SR. ZÚ využíva na túto činnosť aj sieť KÚ SR v teritóriu.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Presadenie možnosti rozvoja slovenského exportu v oblasti poľnohospodárstva najmä
dovoz moderných poľnohospodárskych strojov, dodávky efektívnejších technológií,
hnojív a vylepšených pesticídov k ochrane plodín, krmív a baliace zariadenia v dodávkach poľnohospodárskej techniky a hotových produktov v oblasti hnojív sa podarilo
presadiť slovenskú spoločnosť Rokosan. Nigérii boli ponúknuté patentovo chránené kvalitné
technológie na ich výrobu a predstavená možnosť vybudovať kapacity na výrobu
poľnohospodárskych hnojív, ktoré samotná Nigéria potrebuje v obrovských objemoch
(pritom je bohatá na suroviny pre ich výrobu a v celej západnej Afrike takéto zariadenie
neexistuje).
 V hodnotenom období úspešne pokračovali do Nigérie dodávky automobilovej produkcie
KIA Slovakia a traktorov Danmar Tractors, s.r.o.
 V spolupráci so SARIO sa bude pripraviť program podnikateľskej misie, ktorá bola
presunutá na rok 2015.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Príprava oficiálnej návštevy MiZV pri príležitosti spustenia elektrárne v Ibese (2. polrok
2014) - bola presunutá na rok 2015.
44

Aktivity v rámci EÚ, iné aktivity
 ZÚ preverovalo možnosť zapojenia sa do projektov EBRD v oblasti budovania
infraštruktúry aj formou subkontraktov.
 ZÚ preverilo možnosti zapojenia sa do projektov rozvojovej pomoci EÚ a projektov Aid
for Trade. ZÚ Abuja uskutočnil stretnutia s vedúcim oddelenia rozvojovej pomoci
Delegácie EÚ, získané informácie o možnostiach zapojenia sa slovenských firiem do
projektov Aid for Trade boli zaslané podnikateľským subjektom.
 ZÚ priebežne sledoval vývoj prípravy a implementácie „Economic Partnership
Agreement with Western Africa“.
 ZÚ Abuja sledoval iniciatívu „Spoločný kooperačný rámec krajín Afriky, Karibiku
a Pacifiku (ACP) s EÚ pre rozvoj súkromného sektoru v krajinách ACP. Následný krok
zo strany Bruselu bude dokončenie ACP rozvojovej stratégie súkromného sektora.

Etiópia - ZÚ Addis Abeba
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 ZÚ priebežne rešeršoval možnosti zapojenia sa slovenských firiem do projektu
LAPSSET (Lamu Port South Sudan Ethiopia Transport Corridor) aj formou subdodávok,
 ZÚ riešil možnosti zapojenia sa slovenských podnikateľov do projektov v oblasti
energetiky, výstavby infraštruktúry, poľnohospodárstva, spracovania kovového
a komunálneho odpadu, úpravy pitnej vody a čističiek odpadových vôd, zdravotníckej
techniky – vedúci ZÚ SR v Addis Abebe rokoval s ministrom a ďalšími predstaviteľmi
Ministerstva energetiky, vody a zavlažovania Etiópie o možnosti spolupráce slovenských
firiem v oblasti vodných čističiek a alternatívnych zdrojov energie nakoľko ZÚ obdržal
požiadavky slovenských podnikateľských subjektov z tejto oblasti, ktoré prejavili záujem
o spoluprácu s etiópskymi partnermi.
 ZÚ priebežne preveroval možnosti dodávok špeciálnej techniky pre Etiópiu a Africkú
Úniu.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Preverenie možnosti realizácie podnikateľskej misie v spolupráci so SARIO - ZÚ sa
usiloval o zorganizovanie misie slovenských podnikateľov do Etiópie v druhej polovici
roka 2014. V tejto súvislosti VZÚ rokoval v Bratislave s Bratislavskou regionálnou
obchodnou a priemyselnou komorou o možnosti realizácie tejto misie. Slovenská strana
odložila realizáciu uvedenej misie na rok 2015.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Príprava oficiálnej návštevy ŠTAT1 a/alebo MiZV SR v Etiópii - nakoľko PPV
a minister ZVaEZ SR M. Lajčák plánoval návštevu Etiópie v r. 2015, ZÚ zvažuje
prípravu spoločnej návštevy Etiópie slovenských podnikateľov, ktorá by mohla byť
v rámci spolupráce obchodných komôr Bratislavy a Addis Abeby alebo zvlášť
slovenských záujemcov – slovenských podnikateľských subjektov, ktorí by doprevádzali
p. ministra na jeho návšteve v Etiópii. Návšteva by sa mohla uskutočniť v novembri,
kedy by mohol p. minister podpísať aj Dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia. Pri tejto
príležitosti by ZÚ v spolupráci s etiópskymi partnermi zorganizoval workshop pre
etiópskych a slovenských podnikateľov. V prípade, že sa zmení program p. ministra
navrhovali by sme, aby túto cestu uskutočnil ŠTAT 1.
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Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 Preskúmať možnosti zapojenia sa do rozvojových projektov EÚ a projektov Aid for
Trade. ZÚ Addis Abeba inicioval stretnutia s vedúcim oddelenia rozvojovej pomoci na
Delegácii EÚ a získal určité informácie o možnostiach zapojenia sa slovenských firiem
do projektov Aid for Trade.
 Preverenie iniciatívy „Spoločný kooperačný rámec krajín Afriky, Karibiku a Pacifiku
(ACP) s EÚ pre rozvoj súkromného sektoru v krajinách ACP“ a možnosti čerpania
financií pre malé a stredné podniky. ZÚ bude naďalej sledovať vývoj predmetnej
iniciatívy.
 Preveriť možnosť účasti SK podnikov na projektoch, financovaných arabskými
rozvojovými fondmi. ZÚ Addis Abeba absolvoval rokovania s etiópskymi autoritami s
cieľom podpory zapojenia podnikateľských subjektov zo SR do projektov, ktoré sú
financované arabskými rozvojovými fondmi - ZÚ Addis Abeba však nemá zatiaľ žiadne
informácie o záujme podnikateľských subjektov zo SR do týchto projektov.
 V roku 2014 ZÚ usiloval o podpísanie dvoch základných ekonomických dohôd a to
Dohody o zamedzení dvojitého zdanenia a Dohody o vzájomnej ochrane investícii.
Vzájomné cizelovanie obidvoch dohôd sa posunulo do roku 2015. Dohoda o zamedzení
dvojitého zdanenia by mohla byť podpísaná do konca roku 2015. Dohoda o vzájomnej
ochrane investícií bola z etiópskej strany spripomienkovaná a jej podpisa sa očakáva
v roku 2015.
 ZÚ taktiež rokoval s honorárnym konzulom SR v Addis Abebe Felekem Bekelem
o možnostiach spolupráce so slovenskými partnermi v oblasti recyklácie starého papiera.

Keňa - ZÚ Nairobi
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Podpora realizácie rozpracovaných prípadov slovenského exportu, najmä malej
poľnohospodárskej techniky, zariadení na úpravu vody, špeciálnej techniky a realizáciu
výstavbu ciest. ZÚ zorganizoval 5 predvádzacích akcií na sady malej poľnohospodárskej
techniky a 2 akcie na zariadenia na úpravu vody. Pravidelne zabezpečuje overovanie
certifikátov konečného spotrebiteľa na vývoz špeciálnej techniky do krajín akreditácie
(Keňa, Uganda, Somálsko, Tanzánia). Pri stretnutiach s vysokými predstaviteľmi a s
podnikateľmi vždy prezentuje slovenské výrobky s cieľom podpory ich vývozu, na
úrovni centrálnych inštitúcií (vláda, obchodná komora), ako aj na regionálnej úrovni
(novovytvorené samosprávne kraje).
 Spájanie rozvojovej pomoci s podnikaním v programových a projektových krajinách
oficiálnej rozvojovej pomoci SR. ZÚ podporil pridelenie prostriedkov z rozvojovej
pomoci na start-up projekt na dodávky slovenského softvéru do Kene a pripravuje
individuálne stretnutia za účelom nadviazania konkrétnej spolupráce v tejto oblasti
(ministerstvo informatiky, obchodná komora, banky, poisťovne, samosprávne kraje).
Slovenský podnikateľský subjekt uskutočnil svoju 1. návštevu v Keni v marci 2015.
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Pomoc a asistencia slovenským podnikateľom pri realizácií projektov v Južnom Sudáne súčasná bezpečnostná a ekonomická situácia nedovoľuje realizovať žiadne dodávky,
ktoré by neboli hradené z prostriedkov humanitárnej pomoci tretích krajín, preto bola táto
úloha z objektívnych dôvodov nesplnená. ZÚ však aktívne pôsobí smerom k ďalším
krajinám svojej akreditácie (Uganda, Tanzánia, Rwanda, Seychely). Najlepšie to možno
dokumentovať realizáciou úspešnej historicky prvej oficiálnej návštevy predsedu
Národného zhromaždenia Seychelskej republiky Dr. Patricka Herminieho v SR
v novembri 2014 z iniciatívy ZÚ so zmeraním aj na obchodno-ekonomické témy
(energetika, infraštruktúra, poľnohospodárstvo, voda, ICT, turistika).
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Pokračovať v rokovaniach s cieľom zabezpečiť podpis Memoranda o porozumení
o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky so SR a následne pripraviť plán podujatí v tejto
oblasti. Memorandum o porozumení medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom energetiky
a ropného priemyslu Kenskej republiky o vzájomnej spolupráci vo výskume, vzdelávaní
a budovaní kapacít v oblasti jadrovej vedy a techniky bolo podpísané počas oficiálnej
návštevy podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Miroslava Lajčáka s ministerkou zahraničných vecí a medzinárodného obchodu KR A.
Mohamed dňa 26.11.2014. STU v Bratislave pripravuje k tomu zodpovedajúce študijné
programy. ZÚ v spolupráci s MŠVVaŠ SR a s MERP KR pripravilo konkretizáciu
a implementáciu projektov.
 Príprava misie slovenských podnikateľov - follow-up podnikateľskej misie pri príležitosti
GSSD Expo 2013. Hlavné zameranie na infraštruktúrne projekty, úpravu vody
a poľnohospodársku techniku - misia slovenských podnikateľov nebola zrealizovaná
z dôvodu odloženia plánovanej pracovnej návštevy ŠTAT1 MZVaEZ SR P. Buriana
(október 2014). Návšteva sa uskutočňuje v máji 2015 (Seychely, Tanzánia, Rwanda) a v
júni 2015 (Keňa – spoločne so ŠTAT MH SR R. Chovancom a v spojení s návštevou
JAR). V priebehu r. 2014 však Keňu v koordinácii so ZÚ individuálne navštívilo viacero
slovenských podnikateľov so zameraním sa na vodu, poľnohospodársku techniku, špeciál
a infraštruktúru.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Návšteva predsedu Národného zhromaždenia Kenskej republiky v SR (2. polrok 2014)
v sprievode kenských podnikateľov bola zrušená krátko pred jej realizáciou z dôvodov na
slovenskej strane. Druhá podnikateľská misia Kenskej národnej obchodnej a priemyselnej
komory do Bratislavy sa uskutočnila v novembri 2014.
 Oficiálna návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Miroslava Lajčáka do Kene sa uskutočnila v dňoch 24.-26.11.2014 a
priniesla viaceré impulzy na rozvoj obchodno-ekonomickej spolupráce s Keňou
(rokovania s ministerkou ZV a medzinárodného obchodu a ministerkou obrany, prijatia
u prezidenta a viceprezidenta, rokovania s predsedom Národného zhromaždenia KR
a guvernérom mestského samosprávneho kraja Nairobi). Súčasťou programu návštevy
boli aj pracovné raňajky s kenskými podnikateľmi zorganizované Kenskou národnou
obchodnou a priemyselnou komorou (KNCCI).
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 Organizácia obchodného a investičného fóra EÚ – Keňa v máji 2014 sa zúčastnil
zástupca slovenskej firmy Aqua Solutions, ktorý propagoval zariadenia na úpravu vody.
 Preskúmanie možnosti zapojenia sa do rozvojových projektov EÚ a projektov Aid for
Trade. - zatiaľ nebol identifikovaný projekt EÚ, do ktorého by sa mohli zapojiť slovenské
firmy. ZÚ uskutočnil konzultácie a rokovania s Delegáciou EÚ v Nairobi (november
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2014 na úrovni riaditeľa odboru rozvojovej pomoci MZVaEZ SR, v marci 2015 na
úrovni slovenského podnikateľského subjektu, ktorý získal finančnú podporu Slovak Aid
na start-up).
Preverenie iniciatívy „Spoločný kooperačný rámec krajín Afriky, Karibiku a Pacifiku
(ACP) s EÚ pre rozvoj súkromného sektoru v krajinách ACP“ a možnosti čerpania
financií pre malé a stredné podniky. ZÚ uskutočnil konzultácie a rokovania s Delegáciou
EÚ v Nairobi (november 2014 na úrovni riaditeľa odboru rozvojovej pomoci, v marci
2015 na úrovni slovenského podnikateľského subjektu, ktorý získal finančnú podporu
Slovak Aid na start-up).

JAR - ZÚ Pretória
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Preskúmanie možnosti zapojenia slovenských podnikateľov do projektov v oblasti
energetiky, poľnohospodárstva, úpravy pitnej vody a čističiek odpadových vôd,
zdravotníctva ZÚ Pretória zorganizoval niekoľko stretnutí s juhoafrickým
ministerstvom pre energetiku, ministerstvom obchodu a priemyslu a obchodnými
a priemyselnými komorami a agentúrami na podporu obchodu a investícií ohľadom
obchodných a investičných príležitostí v JAR v oblasti energetiky. Rovnako
spolupracoval s ministerstvom pre energetiku ohľadom uzatvorenie bilaterálnej zmluvy
medzi SR a JAR v oblasti vzájomnej spolupráce v energetike. V oblasti
poľnohospodárstva ZÚ Pretória
zorganizoval v spolupráci s HK JAR Milanom
Lopašovským poľnohospodársku misiu do JAR (8 predstaviteľov z oblasti
poľnohospodárstva a poľnohospodárskeho výskumu). V oblasti čističiek odpadových vôd
a zdravotníctva JAR spolupracoval najmä s provinčnou agentúrou Trade and Investment
Kwa-Zulu Natal a so slovensko-juhoafrickou business network pri presadzovaní
slovenských firiem na juhoafrickom trhu.
 Sledovanie vývoja ekonomickej spolupráce krajín BRICS - ZÚ Pretoria aktívne sledoval
vývoj v krajinách BRICS, najmä kreovanie Novej rozvojovej banky BRICS a jej
budúcich projektov. V roku 2014 spracoval o BRICS niekoľko informácií, tá
najkomplexnejšia pod názvom Analýza vývoja BRICS bola zaslaná 11. novembra 2014.
 Aktivity osobitne zamerať na prioritné krajiny: JAR a Botswanu - ZÚ Pretória sa v roku
2014 zameral na budovanie kontaktov v JAR nad rámec štátnych inštitúcií, a to na rôzne
priemyselné a podnikateľské asociácie, konzultačné spoločnosti, daňových a právnych
poradcov, a pod. V Botswane sa snažil o vybudovanie kontaktov najmä s najaktívnejšou
organizáciou v tejto oblasti – Botswana Investment and Trade Centre (BITC). Z iniciatívy
ZÚ Pretória boli zorganizované dve stretnutia s najvyššími predstaviteľmi BITC, jedno
v Pretórii, JAR a jedno v Gaborone, Botswana.
 Zameranie prezentačných aktivít na JAR a Botswanu – ZU v r.2014 zorganizoval šesť
prezentačných podujatí v JAR a jedno v Botswane.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Zameranie sa na spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti vedy, výskumu, transferu
technológií, IT a energetiku (aj jadrovú a obnoviteľné zdroje) - ZÚ Pretória sa počas
podnikateľských fór a iných prezentačných aktivít v r.2014 zameral aj na prezentáciu
možností spolupráce v oblasti vedy, výskumu, transferu technológií, IT a energetiku.
V oblasti vedy a výskumu tiež inicioval nadviazanie kontaktov medzi Durban University
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of Technology a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. ZÚ sa aktívne zapájal
do prepájania slovenských firiem v energetickej oblasti s juhoafrickými firmami
a univerzitami (napr. spolupráca slovenskej firmy GeoModel Solar s juhoafrickou
energetickou spoločnosťou Eskom a Univerzitou v Stellenboschi).
 Organizácia konferencie a semináre spoločne s krajinami V4 na podporu rastu
vzájomného
obchodu,
zviditeľňovať
SR
a nadväzovať
nové
kontakty
aj v priakreditovaných krajinách - ZÚ Pretória spoluorganizoval viacero podnikateľských
fór vrátane B2B stretnutí s ostatnými partnermi z krajín V4 a aj z Chorvátska a Rakúska
(dokopy šesť fór V4 v piatich provinciách JAR). V Botswane ZÚ Pretória tiež
zorganizoval podnikateľské fórum krajín V4 a tiež sa zúčastnil na veľtrhu pod názvom
Botswana Global Expo v hlavnom meste Gaborone. Tiež sa stretol s predstaviteľmi
Botswana Investment Centre tak v Gaborone, ako aj v Pretórii a identifikoval prioritné
oblasti spolupráce. ZÚ si vytvoril kontakty s mozambickým investičným centrom
a dohodol sa na zorganizovaní V4 podnikateľského fóra v roku 2015.
 Spolupráca so SACR so zámerom k zvýšeniu počtu juhoafrických turistov navštevujúcich
Slovensko - ZÚ spolupracoval so SACR pri zorganizovaní V4 semináru v oblasti
cestovného ruchu, ktorý sa uskutočnil 30. septembra 2014 v Johannesburgu.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Preverenie záujmu zorganizovať MVK v Pretórii - ZÚ Pretória sa opakovane stretol
s predstaviteľmi juhoafrického ministerstva obchodu a priemyslu, ktorí potvrdili svoju
pripravenosť zorganizovať MVK v Pretórii a požiadali slovenské MH SR o navrhnutie
vhodných termínov v prvej polovici roka 2015. MH SR sa rozhodlo preložiť konanie
MVK na druhú polovicu roka 2015, návrhy konkrétnych termínov by mali byť zaslané do
konca marca 2015. Táto skutočnosť bola odkomunikovaná juhoafrickej strane.
 Návšteva MiZVaEZ SR v JAR, prípadne ŠTAT1 bola presunutá zo strany MZVaEZ SR
na neskoršie obdobie.
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 Spolupráca s EU-South Africa Business Focal Point zriadeným na Delegácii EÚ
a monitorovanie priestoru pre slovenské podnikateľské subjekty pri zapájaní do projektov
v JAR. V roku 2014 bol EU-South Africa Business Focal Point premenovaný na EU-SA
Business Links. Táto entita sa zaoberá predovšetkým otázkami podnikateľského
prostredia v JAR a lobbyingu na štátne inštitúcie pri presadzovaní ekonomických
záujmov EÚ do legislatívy v JAR. Ide o predskokana budúcej EÚ-SA business chamber,
takže v súčasnosti nejde o inštitúciu poskytujúcu priamy servis firmám v EÚ. ZÚ Pretória
sa plne zapojil do budovania EU-SA business links, je jej členom a členom poradného
výboru a pravidelne sa zúčastňuje na stretnutiach.
 Preskúmanie možnosti zapojenia sa do rozvojových projektov EÚ a projektov Aid for
Trade - ZÚ Pretória inicioval dve stretnutia s vedúcim oddelenia rozvojovej pomoci na
Delegácii EÚ v Pretórii, získal niekoľko informácií o možnostiach zapojenia sa
slovenských firiem do projektov Aid for Trade, tieto distribuoval medzi slovenských
členov slovensko-juhoafrickej business network.
 Preverenie iniciatívy „Spoločný kooperačný rámec krajín Afriky, Karibiku a Pacifiku
(ACP) s EÚ pre rozvoj súkromného sektoru v krajinách ACP“ - ZÚ Pretória sledoval
danú iniciatívu . Po sympóziu v Bruseli v novembri 2014, ktoré za ďalší krok v procese
určilo dokončenie Stratégie pre rozvoj súkromného sektoru v krajinách ACP, ZÚ
Pretória rokoval s predstaviteľmi Delegatúry EÚ o možnostiach zapojenia sa do danej
iniciatívy.
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Monitorovať prebiehajúce rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou
Afrikou - ZÚ Pretória sledoval rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a JAR,
ako aj ostatnými krajinami a zúčastnil sa všetkých stretnutí na Delegácii EÚ v Pretórii
organizovaných k tejto problematike v júli 2014.

6. Severná Afrika
Egypt - ZÚ Káhira
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Uzatvorenie rámcových, investičných a daňových zmlúv medzi SR a krajinami
priakreditácie - ZÚ Káhira v roku 2014 aktívne prispieval a podporoval kontakty,
korešpondenciu
a rokovania ohľadom uzatvorenia zmlúv o zamedzení dvojitého
zdanenia s Ománom a Saudskou Arábiou. Otázky uzatvorenia ekonomických zmlúv boli
predmetom konzultácií GR POLS v Ománe a v Káhire (november 2014) ako aj rokovaní
ŠTAT1 so štátnymi predstaviteľmi počas jeho návštev v Káhire (jún 2014), Sudáne
(september 2014) a v Saudskej Arábii (november 2014). Koncom roku 2014 boli
otvorené rokovania o texte bilaterálnej Všeobecnej zmluvy medzi SR a Saudskou
Arábiou, ktorá bude podkladom pre uzatvorenie ekonomických zmlúv. V decembri 2014
rokovala delegácie Saudskej Arábie na MF SR v Bratislave o návrhu uzatvorenia zmluvy
o zamedzení dvojitého zdanenia.
 Podpora rozvoja dialógu na podnikateľskej úrovni a vytvorenie platformy pre kontakty
podnikateľských subjektov formou uzatvorenia MoU medzi SOPK a Federáciou
egyptských obchodných komôr, resp. Káhirskou obchodnou komorou - ZÚ v rámci
plnenia výsledkov a úloh z pracovných ciest ŠTAT1 v Egypte, Sudáne a v Saudskej
Arábii ako aj konzultácií GR POLS v Egypte a v Ománe kontaktoval obchodné komory
alebo podnikateľské asociácie v Egypte, Saudskej Arábii, Sudáne, vrátane ich partnerov
s SR (SOPK, AZZZ, B-ROPK) v záujme aktivovania kontaktov alebo plnenia
uzatvorených MoU. Ekonomický diplomat v decembri 2014 rokoval v Bratislave na
SOPK, B-ROPK a AZZZ ohľadom stavu a možnosti podpísania návrhov Memoránd
o porozumení o spolupráci medzi Federáciou egyptských obchodných komôr a SOPK
a Káhirskou obchodnou komorou a Bratislavskou
regionálnou obchodnou
a priemyslovou komorou (BROPK), resp. aktivovaním ustanovení z MoU medzi AZZZ
a Egyptskou asociáciou podnikateľov (EBA).
 Preskúmanie možností zapojenia podnikateľov do projektov budovania infraštruktúry
a energetiky, kde sú možnosti pre účasť slovenských subjektov vo forme
subkontraktorov. – ZÚ – ekonomický diplomat aktívne prezentoval potenciál a možnosti
priemyslu SR a jeho účasti na modernizačných a rozvojových projektoch v regióne
Alexandrie počas dvojdňovej misie ekonomických diplomatov členských štátov EÚ
v Alexandrii v máji 2015, v rámci ktorej navštívili Alexandrijskú obchodnú komoru,
asociáciu podnikateľov a prístav Alexandria. Obdobne boli aktívne vyhľadávané
informácie účasťou na medzinárodných rozvojových a investičných konferenciách
„MEDA Finance - 3th Euro-Mediterian Conference and Exibition on Donor Funding
Banking and Novel Financial Instruments“ vo februári 2014, Egypt Afrika Business
Forum v júni 2014 a „Money & Finance – Managing Egypt´s Economic Growth“
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v septembri 2014. Ad hoc ZÚ informoval podnikateľské subjekty o vývoji evidovaných
projektov alebo záujme o dodávkach a spolupráce.
 Podporenie účasti firmy Chironax pri výstavbe nemocničných zariadení v Sudáne, účasť
firmy MicroStep-MIS, Bratislava na projekte Svetovej banky meteorologického
varovného systému pre letiská v Jemene - projekt účasti firmy Chironax pri uvažovanej
výstavbe nemocničných zariadení v Sudáne bol jedným z bodov rokovania ŠTAT1 počas
jeho návštevy v Sudáne. ZÚ Káhira zabezpečoval aj kontakty so sudánskym Výborom
pre mier v Darfure, ktorý by mal realizovať projekt. V roku 2014 bol tiež realizovaný
podiel prác firmy MicroStep-MIS, Bratislava na projekte Svetovej banky
meteorologického varovného systému pre letisko v Saná v Jemene. Skupina jemenských
špecialistov navštívila v lete 2014 Bratislavu s cieľom odborného zaškolenia u firmy
MicroStep-MIS.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Prezentácia exportných aktivít slovenských subjektov v Egypte a v priakreditovaných
krajinách, vrátane špeciálnej produkcie - pracovné cesty ŠTAT1 v roku 2014 boli
prevažne zamerané na ekonomickú dimenziu diplomacie a v rámci nich boli navštívené
obchodné komory a podnikateľské združenia, kde boli prezentované exportné možnosti
a potenciál priemyslu SR. V novembri 2014 sa uskutočnilo prvé slovensko-saudské
podnikateľské fórum v obchodnom a priemyselnom centre krajiny v prístavnom meste
Džida. Obchodný diplomat účasťou na ekonomických konferenciách, výstavách alebo
obchodných a podnikateľských združeniach prezentoval možnosti podnikania, obchodu
a investovania v SR. ZÚ aktívne podporoval export špeciálnej produkcie do Egypta
a priakreditovaných krajín. V tomto pomohol a podporil pracovné návštevy zástupcov
slovenských subjektov v teritóriu (Way Industry, Konštrukta Industry, Virtual Reality
Media, Trenčín) ako aj cesty egyptských špecialistov do SR.
 Prezentovanie investičných príležitostí v SR ako výhodnej investičnej destinácie bolo
súčasťou oficiálnych stykových akcií a pracovných konzultácii ŠTAT1 a GR POLS
v Saudskej Arábii, v Ománe a tiež v Egypte. Obdobne boli investičné príležitosti SR
prezentované pri stykových akciách ekonomického diplomata hlavne na konferenciách a
návštevách obchodných a podnikateľských združení (Alexandria, Egypt, Rijád, Džidda,
Saudská Arábia).

7. Blízky východ
Turecko - ZÚ Ankara a GK Istanbul
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Podpora prieniku slovenských firiem so špičkovou technológiou - ZÚ úlohu priebežne
plní prostredníctvom podpory aktivít firmy ColosseoEAS a.s. Bratislava - inštalácia
najmodernejších multimediálnych systémov pre športové štadióny v Turecku a v regióne.
 podpora vedecko-výskumnej spolupráce medzi SR a TR -výskum nových materiálov
medzi SAV a TUBITAK:
- výroba zliatin na detekciu magnetických polí,
- plazmonické štruktúry pre fotovoltaiku,
51

návrh a výroba keramických pancierov,
odlievanie turbínových lopatiek,
spolupráca v oblasti jadrovej energetiky,
prepájanie aktivít slovenských a tureckých vedcov v nasledovných oblastiach:
virológia, endokrinológia, výskum rakoviny a neuroimunológia, kryptológia, blokové
a prúdové šifry a aplikácie bezpečnostných systémov pre plynové a ropné potrubia,
- realizácia Feasibily Study SR a TR v rámci projektu strategického významu na výrobu
primárneho kovového horčíka z magnezitu.
Projekty výskumu nových materiálov medzi SAV a TÜBITAK
GK Istanbul bol nápomocný v rámci realizácie 4 projektov spoločného výskumu nových
materiálov medzi SAV a vedeckým centrom TÜBITAK Marmara Research Center Gebze
(TÜBITAK MAM Gebze) od novembra 2013 na dobu 3 rokov. Intervencia GK Istanbul
prispela k schváleniu 2 nových projektov spoločného výskumu nových materiálov medzi
SAV a vedeckým centrom TÜBITAK MAM Gebze na roky 2014-2017 (Dočasné medicínske
implantáty na báze horčíka, Fotovoltaické a senzorické vlastnosti grafénu a uhlíkových
nanotrubičiek – funkcionalizovaných plazmov chemicky).
Vedecké fórum Joint Scientific Workshop SAV – TÜBITAK MAM Gebze
GK Istanbul po rokovaniach s oddelením bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce TÜBITAK
presadil myšlienku organizácie spoločného vedeckého fóra Joint Workshop SAV –
TÜBITAK MAM Gebze na témy spoločného záujmu v oblasti biomedicíny a problematiky
Matematického ústavu SAV s možným termínom realizácie v roku 2015.
Výroba kovového horčíka z magnezitu
GK Istanbul aktívnou intervenciou prispel k realizácii Štúdie uskutočniteľnosti o potenciálnej
výrobe práškového kovového horčíka z magnezitu zo strany SAV, ktorej výsledky sú zároveň
prvou fázou projektu strategického významu na výrobu primárneho kovového horčíka z
magnezitu.
Obchodná misia zo SR do TR
ZÚ Ankara podporil obchodnú misiu predstaviteľov SR z oblasti železničnej dopravy
s cieľom nadviazať obchodné kontakty s Tureckými štátnymi železnicami Obidve strany sa
dohodli na pokračovaní rozhovorov na najvyššej úrovni v rámci rokovania UIC
(Medzinárodná železničná únia) v roku 2015. Výsledkom misie bolo obchodné rokovanie
EVPU (Elektrotechnický výskumný a projektový ústav) Nová Dubnica s firmami
TÜLOMSAS (Turkish Locomotive and Engine Industry Inc.) a TÜDEMSAS (Turkish
Railway Machines Industry Inc.) v marci 2015, v Eskisehire, TR. Nadviazali sa priame
obchodné kontakty a rozobrali sa možnosti účasti EVPU v tendroch na výrobu lokomotív
a vagónov v TR.
Podpora nadviazania kontaktov na dovoz slovenských vín do TR
ZÚ Ankara podporil nadviazanie priamych obchodných kontaktov medzi Dedeman Hotels &
Resorts International a firmami Mrva@Stanko, Janoušek@Polák, Vinárstvo Doľany a
Matišák na možný dovoz slovenských vín do hotelovej siete Dedeman Hotels v Turecku.
Podpora prílevu PZI z TR do SR
V oblasti prílevu PZI GK Istanbul aktívne podporoval investičný zámer tureckej spoločnosti
Vena Paslanamaz Çelik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. do výstavby závodu na výrobu
zváraných a neskôr aj bezošvých oceľových rúr pravdepodobne v oblasti Komárno. GK
Istanbul zorganizoval pracovnú cestu investičného charakteru predsedu predstavenstva
spoločnosti Altınbaş Holding Imama Altınbaşa na Slovensku v dňoch 3. - 5. 7. 2014, počas
ktorej boli otvorené rokovania ohľadne možnej investície do bankového sektoru SR.
-
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Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Návšteva vedeckej delegácie TR v SR na čele s ministrom vedy, priemyslu a technológie
Nihatom Ergunom a prezidentom TUBITAK Prof. Dr. Yucel Altunbasakom v SR v prvej
polovici 2014 - neuskutočnila sa vzhľadom na zmenu vedenia MŠVVaS SR, pozvanie
bude obnovené.
 Okrúhly stôl GK Istanbul s relevantnými inštitúciami v Istanbule – brainstorming
k zriadeniu „Slovensko – tureckého centra pre vedu, výskum, inovácie a obchod“, január
2014 - GK Istanbul úlohu plnil formou série individuálnych rokovaní s potenciálnymi
partnermi na realizáciu projektu (Istanbulská obchodná komora - ITO, Istanbulská
priemyselná komora – ISO, Rada pre zahraničné ekonomické vzťahy TR – DEIK, BILGI
univerzita).
 Účasť na 17. Euroázijskom hospodárskom samite vo februári 2014 prostredníctvom GK
 6. Inovačné a technologické fórum SR – TR v 2. polrok 2014 bolo presunuté do roku
2015; ako prezentačná aktivita ho nahradil informačný seminár v Konyi (viď nižšie)
 GK Istanbul prezentoval ekonomický a investičný potenciál SR a absolvoval individuálne
konzultácie s tureckými podnikateľmi počas informačného seminára dňa 13. marca 2014
„Informačný deň Česká a Slovenská republika“ na Priemyselnej komore v meste Konya
za účasti predstaviteľov 24 tureckých spoločností.
 Dňa 15. mája 2014 absolvoval GK Istanbul sériu rokovaní s predstaviteľmi Priemyselnej
komory egejského regiónu (EBSO), Izmirskej obchodnej komory (IZTO) a Izmirskej
nadácie pre kultúru a vzdelávanie (IKSEV) s cieľom nadviazania kontaktu s relevantnými
predstaviteľmi týchto inštitúcií a diskusie o možnostiach spolupráce s GK Istanbul na
realizácii spoločných aktivít zameraných na rozvoj slovensko-tureckej obchodnej
spolupráce a prezentácie potenciálu SR v egejskom regióne.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Obchodná a podnikateľská misia mladých tureckých podnikateľov do SR bola vedená
honorárnym konzulom SR v Kayseri v dňoch 22.-23. apríla 2014. Jej súčasťou bola
prehliadka výrobného závodu Volkswagen Bratislava a prezentácia investičného
potenciálu SR agentúrou SARIO.
 Zasadnutie zmiešanej komisie SR – TR, október 2014 - nebolo uskutočnené z dôvodu
zmeny termínu zo strany Turecka na druhý polrok 2015.
 V dňoch 10.-11. decembra 2014 sa uskutočnila pracovná cesta PPV a MiZV EZ SR M.
Lajčáka do Ankary, ktorej predmetom bol aj ďalší rozvoj spolupráce SR a TR
v ekonomickej a vedecko-technickej oblasti.
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 Pravidelné stretnutia so zástupcami Delegatúry EÚ v Istanbule vo štvrťročných
intervaloch, vzájomné poskytovanie a výmena informácií,
 Podpora vytvorenia Slovensko-tureckého centra pre vedu, výskum, inovácie a obchod
v Istanbule - GK Istanbul v roku 2014 aktívne presadzoval zámer zriadiť Slovenskoturecké centrum pre vedu, inovácie a obchod v Istanbule s cieľom ešte viac využiť
obrovský vedecký, obchodný a finančný potenciál istanbulskej metropoly a viedol
rokovania s relevantnými výskumnými a obchodnými inštitúciami za účelom spoločnej
realizácie projektu. Z rokovaní vyplynulo, že najvhodnejšou platformou pre realizáciu
myšlienky bude akademická pôda, konkrétne BILGI univerzita v Istanbule.
 Nové možnosti spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií, podpora rokovaní
o medzivládnej dohode o vedecko-technickej spolupráci - GK bol nápomocný pri
realizácii 4 prebiehajúcich projektov spoločného výskumu medzi SAV a TÜBITAK
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MAM Gebze a svojou intervenciou prispel k schváleniu 2 nových projektov. GK presadil
myšlienku organizácie spoločného vedeckého fóra Joint Workshop SAV – TÜBITAK
MAM Gebze s možným termínom realizácie v roku 2015. GK Istanbul aktívnou
intervenciou prispel k realizácii Štúdie uskutočniteľnosti o potenciálnej výrobe
práškového kovového horčíka z magnezitu zo strany SAV, ktorej výsledky sú zároveň
prvou fázou projektu strategického významu na výrobu primárneho kovového horčíka z
magnezitu.

SAE - ZÚ Abu Dhabí
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Vyhľadávať príležitosti pre export slovenských firiem v perspektívnych oblastiach:
budovanie infraštruktúry, výstavba elektrární zameraná na solárnu energiu, zdravotnícka
technika, vybavenie nemocníc (vo výstavbe aktuálne 24 zdravotníckych zariadení,
prevažne nemocníc), petrochemický priemysel - V apríli 2014 ZÚ sprostredkoval
rokovania DMD Group a.s. s predstaviteľmi Spojených arabských emirátov pôsobiacimi
v oblasti špeciálu a ozbrojených zložiek. Emirátska strana prejavila výrazný záujem
o dlhodobú spoluprácu so SR v oblasti spoločnej výroby obrannej techniky a navrhla
založenie spoločného podniku v SR, ktorý by zabezpečoval dodávky špeciálnych
výrobkov a služieb zo SR do SAE. Pripravovaná spolupráca medzi emirátskou stranou
a DMD Group a.s. má predpoklady výrazne rozšíriť slovenský export do SAE a prílev
emirátskych investícií do SR. Pokračovanie rozhovorov o ďalšom postupe v spolupráci
SR a SAE v oblasti špeciálnej výroby sa uskutočnilo počas cesty delegácie významných
predstaviteľov ozbrojených zložiek SAE, ktorá navštívila SR v máji 2014 počas
Medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2014.
 ZÚ v roku 2014 pripravoval s MH SAE návštevu Slovenska počas pracovnej návštevy
MiH SAE po Východnej Európe v máji 2015 (Poznámka ZÚ: Minister okrem Slovenska
plánuje navštíviť aj Bulharsko a Maďarsko). Súčasťou delegácie bol aj ŠTAT MH SAE a
poprední predstavitelia vplyvných podnikateľských skupín a predstavitelia obchodných
komôr v SAE. Počas návštevy bolo podpísané MoU o založení spoločného
hospodárskeho výboru so SR.
 Podpora slovenských firiem prostredníctvom využívania služieb Podnikateľského
kontaktného bodu Abu Dhabí, zameraného na výrazné zníženie nákladov slovenských
spoločností pri realizácii zákaziek v Líbyi, v Severnom Sudáne, v Južnom Sudáne
a v Somálsku, financovaných za účasti OSN (UNDP DDR - Disarm, Demobilisation and
Reintegration Africa/COMESA) a vlády Abu Dhabí. – v marci 2014 ZÚ na základe
žiadosti emirátskej spoločnosti I.M.A.N. International so sídlom v Abu Dhabí, Spojené
arabské emiráty a jej partnerskej spoločnosti Chironax s.r.o. Piešťany inicioval možnosť
zapojenia sa slovenských podnikov do projektu Podnikateľského kontaktného bodu Abu
Dhabí, Spojené arabské emiráty (Business Contact Point Abu Dhabi). Založenie
Podnikateľského kontaktného bodu Abu Dhabí je orientované na výrazné zníženie
nákladov slovenských spoločností pri realizácii zákaziek v Líbyi, v Severnom Sudáne,
v Južnom Sudáne a v Somálsku, financovaných za účasti OSN (UNDP DDR - Disarm,
Demobilisation and Reintegration Africa/COMESA) a vlády Abu Dhabí, ale zároveň
bude fungovať aj ako „inkubátor“ pre slovenské podnikateľské subjekty, ktoré chcú začať
svoju podnikateľskú činnosť v SAE.
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Podpora slovenských firiem prostredníctvom informovania o možnosti zvýhodnených
úverov z rozvojového fondu Abu Dhabí pre realizáciu projektov na tretích trhoch - dňa
19. marca 2014 sa na pôde MZVaEZ SR uskutočnil vďaka ZÚ Kuvajt, ZÚ Abu Dhabí
a ZÚ Káhira workshop o rozvojových fondoch z Kuvajtu, Spojených arabských emirátov
a Saudskej Arábie, ktoré pôsobia v oblasti financovania projektov rozvojovej pomoci
rôznym krajinám. Hlavným cieľom workshopu bolo preskúmanie možnosti spolupráce a
zapojenia slovenských subjektov do aktivít fondov. Seminára sa zúčastnilo takmer 90
slovenských podnikateľských subjektov, mimovládnych organizácií a predstaviteľov
finančných inštitúcií.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Podpora účasti slovenských firiem na výstavách v SAE ako aj prípadnej misie SOPK do
SAE - dňa 11.2.2014 sa ZÚ zúčastnil na otvorení 39. ročníku “Middle East Electricity
2014“ v Dubaji - najväčšej výstavy v regióne BSV zameranej na energetiku. Výstava sa
vzťahuje na všetky odvetvia energetického priemyslu vrátane elektrickej energie,
osvetlenia, sektoru nukleárnych a obnoviteľných zdrojov energie. V máji 2014 sa ZÚ
aktívne zúčastnil na seminári European Quartet Joint Tourism Seminar, ktorý sa konal
v Dubaji. Účasť na seminári zameranom na propagáciu turizmu v krajinách V4 slovenskú
stranu reprezentoval SACR a Kúpele Piešťany za účasti zástupcu sekcie turizmu
MDVaRR SR.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií
 Príprava a realizácia oficiálnej návštevy prezidenta SR do SAE, MiZVaEZ SR
a podnikateľskej misie do SAE v dňoch 7.-8. júna 2014 – v rámci ekonomickej časti
programu minister M. Lajčák prezentoval možnosti rozvoja spolupráce počas stretnutí
s šejkom Seif Al Nahyan, podpredsedom vlády a ministrom vnútra SAE, šejkom Abdalla Al
Nahyan, ministrom zahraničných vecí SAE a šejkom Hazza, národným poradcom pre
bezpečnosť SAE, otvoril slovensko-emirátske podnikateľské fórum v Abu Dhabí a rokoval s
predsedom dubajskej Obchodnej a priemyselnej komory. Počas stretnutia predstavitelia
slovenských spoločností prezentovali možnosti rozvoja hospodárskej a investičnej
spolupráce medzi Slovenskou republikou a SAE.
 Emirát Abu Dhabí pozitívne reagoval na záujem SR o strategickú spoluprácu SR-SAE v
oblasti leteckej dopravy prezentovaný v Abu Dhabí dňa 8.6.2014 počas stretnutia M.
Lajčáka, PPV a MiZVaEZ SR so šejkom Saif Bin Zayed Al Nahyanom, podpredsedom
vlády a ministrom vnútra SAE. Následne, dňa 11.6.2014 sa v Abu Dhabí uskutočnilo priame
stretnutie medzi predstaviteľmi MDVaRR SR a vedúcimi predstaviteľmi leteckej spoločnosti
Etihad Airways. Následne nedošlo k emirátskou stranou očakávanému vývoju vo forme
následnej návštevy delegácie MDVaRR SR v Abu Dhabí, počas ktorej by bola predložená
vízia spolupráce pripravená slovenskou stranou so zahrnutím cieľov koncepcie
ekonomického rozvoja emirátu Abu Dhabí „Abu Dhabi Economic Vision 2030 a zároveň by
sa uskutočnili expertné rokovania. Predstavitelia Emirátu Abu Dhabí avizovali možnosť
prefinancovania rozvoja letiska Bratislava v rozsahu 250 mil. EUR, očakávajú však vyššie
popísaný postup slovenskej strany.
Aktivity v rámci EÚ, iné aktivity
 Účasť v tzv. task-forces v SAE na stretnutiach s EÚ DEL v nasledovných oblastiach:
- ľudské práva,
- strategické obchodné a ekonomické záležitosti
- energetika a klimatické zmeny,
- doprava,
- masmédia monitoring.
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ZÚ sa dňa 7.5.2014 v spolupráci s DEL EÚ zúčastnil na podujatí Európsky deň v univerzite
Paris Sorbonne Abu Dhabí, kde prezentoval Slovensko (turistické atrakcie, ekonomika,
kultúra, história). Diskusie pri „Slovenskom stole“ sa zúčastnili študenti a pedagógovia zo
Spojených arabských emirátov i ďalších krajín.
 ZÚ sa v roku 2014 aktívne podieľal na znovu oživení komunikácie a korešpondencie
ohľadom zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a investičnej zmluvy medzi SAE a SR.
V dňoch 17.-23. januára 2015 uskutočnil štátny tajomník MF SR R. Kurucpracovnú
návštevu Spojených arabských emirátov v súvislosti s uskutočnením expertných rokovaní
o zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia a investičnej zmluve medzi SAE a SR.
 ZÚ sa v roku 2014 aktívne podieľal na znovu oživení komunikácie a korešpondencie
ohľadom Zmluvy o leteckých dopravných službách medzi Slovenskou republikou a SAE.
 ZÚ inicioval pozvanie predstaviteľov SAE, ministerstva obrany ako i predstaviteľov MZV
SAE na medzinárodnú bezpečnostnú konferenciu GLOBSEC 2014, ktorí sa predmetnej
konferencie aj zúčastnili.

Izrael - ZÚ Tel Aviv
Obchodno-ekonomická činnosť
 Plnenie spolupráce s MH SR a SIEA pri plnení bilaterálnej dohody IL-SR o spolupráci
v R&D. - Agentúra SIEA zaslala draft implementačného dodatku v decembri 2014 na
MH SR. 2015). ZÚ SR v Tel Avive pravidelne komunikoval s agentúrou SIEA (p.
Borza) a monitoroval proces vypracovania implementačného dodatku.
 Zabezpečenie rokovaní pre cestovnú kanceláriu Ophir Tours na Slovensku v súvislosti so
zriadením pravidelnej leteckej linky Bratislava-Tel Aviv (spolupráca s ministerstvom
dopravy SR a SACR) - ZÚ SR v Tel Avive zabezpečil rokovania pre Ophir Tours na
Slovensku Rokovania Ophir Tours budú pokračovať aj počas roka 2015.
 Podpora aktívneho CR - spolupráca pri organizovaní ciest izraelských občanov
do kúpeľov Trenčianske Teplice, podpora slovenských CK v súvislosti so zriadením
pravidelnej leteckej linky Bratislava-Tel Aviv,
 Zapojenie slovenských subjektov pri riešení inovácií produktov IL firmy IAI (Israel
Aerospace Industries),
 Zintenzívnenie spolupráce s Federáciou obchodných komôr IL a s bilaterálnou
obchodnou komorou IL-krajiny EÚ na prezentácii slovenských podnikateľských
delegácií v IL. ZÚ SR v Tel Avive zintenzívnilo spoluprácu s proexportnými inštitúciami
v IL, najmä s Israel Export & Cooperation Institute a FICC (Federáciou obchodných
komôr IL).
 Sprostredkovanie kontaktov spoločnosti Israel Society for Quality so Slovenskou
spoločnosťou pre kvalitu, vrátane zabezpečenia účasti SSK na výročnej konferencii IQS
a rokovaní o podpise memoranda o spolupráci. ZÚ SR v Tel Avive odovzdal požadované
kontakty spoločnosti Israel Society for Quality.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Účasť slovenských firiem na Medzinárodnom veľtrhu CR IMTM 2014 - vo februári
2014 sa zúčastnila na výstave IMTM 2014 cestovná kancelária Kúpele Brusno.
 Výstava M. Borského v Tel Avive spojená s prezentáciou cestovného ruchu SR (ZÚ SR
v Tel Avive) – február 2014.
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Prezentácia proexportných aktivít SR v Palestíne v spolupráci so SARIO (Ramalláh) –
ekonomický seminár zameraný na podporu SR exportu do Palestíny - prezentácia
proexportných aktivít SR v Palestíne sa v roku 2014 neuskutočnila. Ministerstvo
ekonomiky PA nereagovalo na ponuku ZÚ SR.
 Prezentácia SR na kultúrno – obchodnom podujatí v Jeruzaleme International Art Market
2014 v spolupráci s MK SR.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií
 V júni 2014 sa uskutočnila oficiálna návšteva predsedu parlamentu SR P. Pašku
a ministerky zdravotníctva SR p. Zvolenskej v Izraeli. Návšteva bola spojená
s podnikateľskou misiou 17 podnikateľských subjektov (organizovalo SARIO
v spolupráci so ZÚ SR v Tel Avive). Podnikateľská misia bola hodnotená slovenskými
subjektmi ako úspešná.
 Konferencie o inováciách a podpore start-upov v Tel Avive (máj, október 2014). ZÚ SR
v Tel Avive sa zúčastnil predmetnej konferencie.
 V novembri 2014 sa uskutočnila návšteva ministra zahraničných vecí M. Lajčáka v IL
a PA. V tejto súvislosti zabezpečil ZÚ SR v Tel Avive spoluprácu so slovenskou
spoločnosťou Istroenergo Group (p. Barát) , ktorá plánuje v budúcnosti pomôcť PA –
vojnou zničenej Gaze ( „Recovery Plan for Gaza“) v oblasti energetiky.
Aktivity v rámci EÚ, investičné aktivity
 Investičný projekt liečebného komplexu v Trávnici – vyhľadanie potenciálneho investora
sa v roku 2014 nezrealizovalo.
 Podpora investície firmy CERAGON do rozšírenia svojho závodu v Liptovskom Hrádku
sa plní priebežne.
 Máj 2014 – účasť na "MIXiii Biomed Israel Innovation Conference" v Tel Avive
v spolupráci s Delegáciou EÚ.
 November 2014 - účasť na" Innovation Conference" v Tel Avive, ktorú organizuje
Delegácia EÚ v IL.
 Pravidelné stretnutia (2x v mesiaci) so zástupcami Delegácie EÚ v Izraeli - námety,
diskusie o dohodách EÚ s Izraelom, návrhy a diskusie k vedecko-výskumnému programu
EÚ Horizon 2020, ktorý je hlavnou témou.
 Účasť SR na Innovation Conference 2014, ktorú organizuje Delegácia EÚ v Izraeli
(október 2014).
 Nové možnosti spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií, vrátane oblasti SK
špeciálu. ZÚ Tel Aviv pracuje na nových možnostiach spolupráce v oblasti vedy,
výskumu a inovácií, vrátane oblasti SK špeciálu s dotknutými spoločnosťami.

Irak - ZÚ Bagdad
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Spolupráca pri rozvíjaní zámeru priamej spolupráce firmy VRM Trenčín a vojskového
letectva ozbrojených síl Iraku na zabezpečenie opravy simulátora (simulátorov)
na vrtuľník Mi 17 (resp. Bell Huey – 1H, Bell Jet Ranger 206), školenia irackých
operátorov a technikov a vybudovanie kompletnej učebne pre technickú prípravu
operátorov aj technikov. Uskutočnené rokovania s partnerom a následne realizovaná
návšteva technicko-obchodného tímu VRM v Iraku. Slovenský simulátor bol opravený
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a spojazdnený. Na základe špecifikácie potrieb irackého partnera VRM predložil ponuku
na cvičné zariadenia pre helikoptéry MI-17, -28 a -35 v celkovej čiastke 15,9 mil. USD.
Súčasne VRM predložil ponuku na demontáž, opravu, spojazdnenie letových simulátorov
už dodaných v Iraku ako aj servis a montáž nového simulátora vyrobených spoločnosťou
Frasca (USA), v čiastke 12,1 mil. USD (simulátory na helikoptéry Bell).
Aktívna podpora EOD CoE Trenčín pri vývoze služieb pre irackú armádu, v rámci
projektu financovaného zo spoločného rozpočtu NATO a Iraku. Jeden výcvik irackých
špecialistov v odstraňovaní a ničení nástražných výbušných systémov sa v Trenčíne
uskutočnil. Záujem irackej strany pretrváva, očakáva však novú ponuku NATO na ďalší
výcvik v Trenčíne. Brusel údajne prisľúbil, že výcvik sa bude konať každoročne, čaká
však na opätovnú žiadosť z irackej strany.
Intenzívne rozvíjanie stykov s firmami Awtar Al Iraq Company, Bagdad (podpora
myšlienky vytvorenia Iraqi-Slovak Trade Council, s úradmi v Bagdade a v SR)
a Rafidain Co., Bagdad - vážni záujemcovia o rozvoj slovensko- irackých obchodných
a hospodárskych vzťahov. Styky s firmou o spoločnosťou Awtar Al Iraq pokračujú.
Podľa jej generálneho riaditeľa Dr. Wissama Al-Atiu ISTC bol zaregistrovaný v Iraku,
proces je však veľmi zdĺhavý v získavaní slovenských partnerov. Firma Awtar Al Iraq
Company bola hlavným sponzorom účasti SR na 41. Bagdadskom medzinárodnom
veľtrhu (41. BMV) v októbri 2014. Rafidain Co., rozvíja spoluprácu v oblasti výstavby
bytových jednotiek a účelových budov so spoločnosťou Sircontec, Dubnica. Pán Faiq AlAsadi, generálny riaditeľ spoločnosti za týmto účelom navštívil SR a riaditeľ spoločnosti
Sircontec p. Rudinský navštívil Irak. Spolupráca sa sľubne rozvíja, určité problémy však
spôsobuje získavanie vysokých záruk na realizáciu kontraktu, ktoré nevie prevziať ani
Eximbanka ani žiadna ďalšia inštitúcia v SR (pri projekte v čiastke 200 mil. USD bola
požadovaná banková garancia na správne vykonanie projektu 50 mil. USD).
Pomoc spoločnosti Factor Asset Management Group pri vymáhaní pohľadávky
od spoločnosti Iraqi Airways. Po rokovaní na vedení Iraqi Airways (IA), s obchodným
riaditeľom kapitánom Badri Latifom a finančným manažérom Abd Al-Ridom Sahibom
Allawym, bola úhrada pohľadávky voči Seagle Air, postúpená spoločnosti Factor Asset
Management Group, definitívne písomne zamietnutá z dôvodu, že IA nepreberá záväzky
za leteckú spoločnosť Asia Air Transport, Amman, ktorá bola v leasingovej dohode
uvedená ako agent spoločnosti IA.
Podpora realizácie dodávky ženijnej techniky od firmy Stražan pre irackú armádu
Intenzívna podpora firiem. Dodávka ženijnej techniky bola realizovaná v druhej polovici
roku 2014.
Podpora PRP Veľký Krtíš a Fragokov-Export Prešov, vo vyhľadávaní irackých dovozcov
drevárskych komodít, resp. dovozcov náhradných dielov a komponentov na traktory.
Akvizícia pre PRP a Fragokov-Export je stále aktuálna, pokračovala aj počas 41. BMV.
Podpora firmy Mediprogress pri vývoze slovenskej zdravotníckej techniky do Iraku.
Mediprogres sa pravidelne zúčastňuje spolu so svojím irackým obchodným zástupcom,
firmou PRO HEALTH LINE na veľtrhoch zdravotníckej techniky Medicare v Erbile.
Chironax, pri rozvíjaní vývoznej propozície na dodávku nemocnice na kľúč v spolupráci
s firmou Rafidain. Co., Bagdad. Účasť firmy Chironax na dodávkach vybavenia
nemocníc je stále aktuálna, ale Rafidain Co. venuje v súčasnosti viac pozornosti
spolupráci so Sircontecom.
Podpora Applied meters Prešov, pri rozvíjaní vývozného zámeru s firmou I2EC
Company, Bagdad. Applied meters Prešov zaslal svoje výrobky na testovanie v Iraku.
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Podpora Sircontec Trenčín, pri podnikaní v Iraku (výstavba vzorového rodinného domu z
ľahkých betónových dielov v Bagdade; vývoz strojov na výrobu stavebných dielov z
ľahkých betónov; rozpracovaný obchodný prípad na výstavbu 4 - 12 000 domov). ZÚ
intenzívne podporuje spoločnosť Sircontec Trenčín pri svojom podnikateľskom zámere
a vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v krajine.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Účasť na veľtrhu zdravotníckej techniky Medicare Erbil, máj/jún 2014. Účasť firmy
Mediprogres spolu so svojím irackým obchodným zástupcom, firmou PRO HEALTH
LINE, Erbil.
 Účasť na Medzinárodnom veľtrhu Erbil, september 2014. Zo strany slovenských
spoločností nebol prejavený záujem o účasť na predmetnom veľtrhu.
 účasť na Bagdadskom medzinárodnom veľtrhu, 1. – 10. 11. 2014. Zabezpečená účasť
v samostatnom stánku Veľvyslanectva SR, v ktorom bola vykonaná akvizícia pre štyri
desiatky slovenských firiem. Na veľtrhu bol vo štvrtok 23. októbra 2014 samostatný
slovenský národný deň.
 Účasť na veľtrhu zdravotníckej techniky 2014 v Bagdade/Basre - veľtrh bol odrieknutý.
 spoluorganizovanie samostatných/združených účastí slovenských firiem, prípadne účastí
slovenských firiem s podporou niektorého z inštitucionálnych reprezentantov
slovenského zahraničného obchodu na výstavách zdravotníckej techniky v Erbile,
Bagdade a v Basre, na medzinárodnom veľtrhu v Erbile a na Bagdadskom
medzinárodnom veľtrhu - Slovenská inštitucionálna účasť na uvedených podujatiach, ani
účasť na ponúkanom 3. ročníku medzinárodného veľtrhu obrany, bezpečnosti a letectva
nevyšla.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Obchodná misia podnikateľov RK SOPK Žilina do Iraku. Úspešná obchodná misia
podnikateľov pod vedením RK SOPK Žilina sa uskutočnila v septembri 2013, na ďalšiu
plánovanú misiu v r. 2014, ani na účasť, za výhodných finančných podmienok, na
niektorom z veľtrhov v Iraku už nemala kapacitu ani finančné prostriedky. Žiadni ústavní
činitelia SR Irak v r. 2014 nenavštívili. MVK medzi Irakom a SR nie je rozbehnutá.
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 Riešenie návrhu zmluvy medzi EÚ a Irakom PCA (Partnership for Cooperation
Agreement between EU and Iraq).
 Rokovania k zriadeniu strediska EÚ pre spoluprácu v energetike.
 Rokovania o problematike rôznych rozvojových programov a projektov v krajine.
 ZÚ SR v Bagdade sa aktívne podieľal na ich organizačnom zabezpečení stretnutí
v Bruseli vydávaním víz pre početné iracké delegácie, v rámci zastupovania Belgicka
v Iraku vo vízovej agende.
 Rokovania k zriadeniu Energetického strediska EÚ - Irak boli úspešne zavŕšené a 23.
apríla 2015 je v Bagdade plánované jeho slávnostné otvorenie.
 Plánovaná početná účasť irackých firiem na Export fóre 2014, ktoré organizovalo
v novembri 2014 SARIO, sa nakoniec zúžila len na účasť predstaviteľa firmy Awtar Al
Iraq Company, Bagdad.
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Libanon - PZÚ Bejrút
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Podpora participácie slovenských podnikateľských subjektov na tendroch
v akreditovaných krajinách, osobitne v oblastiach rozvodov a zásobární vody,
v energetike - výstavba solárnych elektrární, v budovaní infraštruktúry. Odozva
slovenských podnikateľských subjektov na vyhlasované tendre bola obmedzená. Záujem bol
prejavený iba o projekt týkajúci sa využitia solárnej energie v Libanone.
 Podpora turistického ruchu a prezentovanie ponúkaných služieb kúpeľných zariadení
v SR - z iniciatívy PZÚ sa podarilo do ponuky jednej z najväčších turistických kancelárií
v Libanone /Barakat Travel/ umiestniť kúpeľné pobyty na Slovensku.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Food festival – prezentácia kultúry a potravín zo Slovenska. ZÚ sa aktívne zapája do
prezentácie kultúry a potravín zo Slovenska na predmetnom festivale.
 Účasť SR na výstave SOFEX 2014 Ammán - na výstave SOFEX 2014 v Jordánsku sa
zúčastnili zástupcovia štyroch slovenských firiem. Ich účasť bola čiastočne hradená MH
a podporená Združením obranného a bezpečnostného priemyslu.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Obchodná misia SOPK do Jordánska a Libanonu, prvý polrok 2014 - vzhľadom na
bezpečnostnú situáciu v regióne sa plánovaná misia SOPK neuskutočnila, respektíve sa
presunula na rok 2015.
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 Pravidelné stretnutia ekonomických diplomatov členských krajín EÚ (každý druhý
mesiac). Zástupcovia PZÚ sa pravidelne zúčastňovali aktivít organizovaných DEÚ
/stretnutia diplomatov, prezentácie, návštevy projektov/.
 Stretnutia s predstaviteľmi štátnych inštitúcií a podnikateľskej sféry - zástupcovia PZÚ sa
uskutočňovali stretnutia s predstaviteľmi štátnych inštitúcií a podnikateľskej sféry.
 organizovanie spoločných výjazdových návštev (prístav, priemyselné zóny, priemyselne
inkubátory, rozvojové projekty a pod.) -ZÚ úlohu priebežne plnil.
 Prezentácia SR v rámci spoločnej konferencie V-4 v Jordánsku.

Irán - ZÚ Teherán
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
Podpora rozpracovaných projektov do SR, ktoré sa plnia priebežne:
 investícia do ekologickej poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárstva na báze mäsa
a mlieka
 investícia Iran Electrical Equipment Engineering Co., do výstavby závodu v SR
 podpora investičného zámeru spoločnosti Paud Raad Industrial Group v SR - závod na
výrobu "ellectric smart meters a low voltage switchgears"
 podpora zámeru leteckej spoločnosti ATA Airlines zaviesť priame lety medzi
Teheránom a Bratislavou a založenia dcérskej spoločnosti v SR pre realizáciu leteckej
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nákladnej prepravy na Slovensku. Firma ATA pokračuje v snahe začať priame lety medzi
Iránom a SK s predpokladom začiatku leteckých aktivít v júni 2015.
 Podpora investičných zámerov firmy PeWaS Bratislava (na báze substancie aquaholder),
Proteng Bratislava (samohasiace zariadenie), HS Hriňová (prevodovky a ďalšie súčiastky
pre stavebnú a poľnohospodársku techniku), AHP Hydraulika Turčianske Teplice
(hydraulika a čerpacie zariadenia), Nafta Plavecký Štvrtok (podzemné zásobníky plynu).
Proteng Bratislava finalizuje prípravu podpisu dohody o spolupráci s iránskym partnerom
s predpokladom podpisu začiatkom apríla 2015, kedy sa očakáva aj príchod pracovníkov
iránskej firma na zaškolenie do Bratislavy. Pôvodne predpokladaná návšteva firmy
PeWaS do Iránu do konca r. 2014 sa nerealizovala aj kvôli organizačným zmenám na
slovenskej strane a aj kvôli nedostatočnej pripravenosti iránskeho partnera a predpokladá
sa, že sa uskutoční až po podpise rámcového kontraktu v r. 2015.
 V decembri 2014 sprostredkoval ZÚ Teherán podpis dohody o spolupráci medzi Kúpeľmi
Brusno a iránskou turistickou agentúrou, na základe ktorej začiatkom januára 2015 prvá
skupina iránskych turistov navštívila SR.
 Nafta Plavecký Štvrtok po nájdení si vhodného partnera očakáva pozitívny výsledok
rokovaní P5+1 s Iránom, aby pristúpila k aktívnej fáze svojho pôsobenia v Iráne.
 Chirana Stará Turá dodala najväčšiu časť zariadení pre Teheránske zubolekárske centrum
pre súdnictvo Iránu (vyše 4 mil. EUR) a pripravuje otvorenie závodu na asembláž
výrobkov neďaleko mesta Mašchad na východe Iránu.
 Tatrabob Kežmarok realizoval dodávku už tretej horskej dráhy pre Irán, ktorá bude
oficiálne otvorená v meste Qazvin v marci 2015. Zároveň prostredníctvom ZÚ Teherán
dostal zákazku na ďalší projekt v Ramsare.
 V roku 2014 sa rozbehol zámer o investičnom iránskom vstupe do 4. mobilného operátora
Swan v SR, ktorý po určitom ochladnutí opäť začiatkom r. 2015 nabral na aktuálnosti.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 V dňoch 15.-16.09.2014 sa uskutočnila oficiálna návšteva PPV a MiZVaEZ SR do Iránu.
Návšteva významne podporila prípravu finančných dohôd k podpisu pred júnom 2015
a otvorila dvere pre návštevu 1. viceprezidenta Iránu s ekonomickým zameraním do SR.
 v júni 2014 sa uskutočnila návšteva podnikateľov Teheránskej obchodnej, priemyselnej,
banskej a poľnohospodárskej komory na pozvanie Bratislavskej regionálnej SOPK (v r.
2015 sa pripravuje recipročná misia do Iránu na základe podpísaného protokolu).
 V zmluvno-právnej oblasti sa v apríli 2014 podarilo ukončiť expertné rokovania
v Teheráne o príprave k podpisu daňovej dohody s predpokladom podpisu v najbližšom
období, slovenská strana tlačí aby sa podpis uskutočnil najneskôr do konca júna 2015.
V decembri 2014 sa uskutočnilo v Teheráne expertné rokovanie o príprave k podpisu
investičnej dohody (predpokladá sa, že počas pripravovaného expertného kola rokovaní
v apríli 2015 v Bratislave sa podarí dokončiť negociácie a do júna 2015 aj uskutočniť
podpis tejto dohody.
 Pôvodne zamýšľané podnikateľské fórum v spolupráci so Slovensko-iránskou obchodnou
komorou sa nakoniec v r. 2014 neuskutočnilo, ale až 10.02.2015 s mimoriadnym
záujmom iránskej strany.
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Kuvajt - ZÚ Kuvajt

Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Opätovné iniciovanie záujmu MF SR ohľadom prípravy zmluvy o zabránení dvojitého
zdanenia s Katarom. V roku 2014 po výmene VN došlo k odovzdaniu návrhu MF SR
uzatvorenie bilaterálnej dohody o výmene informácií na daňové účely (TIEA) a zahájeniu
rokovaní korešpondenčnou formou. MF SR zatiaľ reakciu Kataru neeviduje. Z dôvodu
viacerých otvorených rokovaní k zmluvám však nie je podľa stanoviska MF SR v
súčasnosti potrebná urgencia. Následne po uzavretí tejto dohody sa prejde k návrhu na
uzatvorenie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
 Podpora slovenských výrobcov špeciálnej techniky uchádzajúcim sa o tendre OS
Kuvajtu. ZÚ Kuvajt inicioval návštevu delegácie NGŠ OS Kuvajtu na výstave vojenskej
techniky IDEB v máji 2014 v rámci ktorej sa delegácia zúčastnila aj rokovaní s
predstaviteľmi MO SR a absolvovala prehliadku vybranej špeciálnej techniky.
 Podpora slovenských kúpeľov uchádzajúcim sa o klientov z Kuvajtu. V dňoch 28.-30.
apríla 2014 sa zástupcovia kúpeľov Bojnice a Aphrodite Rajecké Teplice zúčastnili
tradičného veľtrhu turistického ruchu pod názvom Kuwait Travel Market. Išlo o historicky
prvú účasť týchto kúpeľných zariadení na veľtrhu v Kuvajte. Počas veľtrhu vystúpili dňa 29.
4. 2014 zástupcovia kúpeľov spolu s veľvyslancom SR v Kuvajte Ivanom Lančaričom v
hlavnom rannom programe štátnej televízie „Good morning Kuwaitv ktorom predstavili
kuvajtskej verejnosti kúpeľné zariadenia a tiež mestá v ktorých sídlia. Inšpekčná cesta
predstaviteľov MZ Kuvajtu po kúpeľoch krajín SVE v r.2014 sa pre problémy na kuvajtskej
strane neuskutočnila, ZÚ Kuvajt bude usilovať o jej uskutočnenie v roku 2015.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Realizácia workshopu na MZVaEZ SR o možnostiach zapojenia slovenských
podnikateľských subjektov do rozvojovej pomoci Kuvajtu realizovanej v tretích krajinách
(Kuwait Fund For Arab Economic Development). Worskhop sa uskutočnil v Bratislave dňa
19.3.2014. Zástupcovia ZU SR Kuvajt následne v apríli a novembri 2014 absolvovali
rokovania s predstaviteľmi KFAED, účastníkmi workshopu v BA, s cieľom podpory
zapojenia sa subjektov zo SR, o zapojení sa podnikateľských subjektov zo SR do aktivít
KFAED nemá však ZÚ SR Kuvajt ani samotný Fond zatiaľ informácie.
 Realizácia workshopu v SR pod záštitou MH SR pre výber perspektívnych slovenských
spoločností pôsobiacich v oblasti moderných technológií, ktorým poskytne pri vstupe
na trhy štátov GCC asistenciu kuvajtský fond National Technology Enterprises Company.
Wokshop sa pre nedostatočný záujem zo strany podnikateľskej sféry SR v roku 2014
neuskutočnil.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Zabezpečenie stretnutia ministrov zahraničných vecí SR a Kuvajtu - vzhľadom na
pracovné vyťaženie kuvajtského partnera (najmä rotujúce predsedníctva krajiny v
regionálnych zoskupeniach) v roku 2014 k stretnutiu ministrov ZV a PPV nedošlo, s
návštevou sa počíta v r.2015.
 Realizácia návštevy ministra obchodu a priemyslu Kuvajtu v SR – realizácia prvého
zasadnutia zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu. Po niekoľkých výmenách
textov k Dohode medzi vládou SR a vládou Kuvajtu o ekonomickej a technickej spolupráci v
roku 2014 MH SR opätovne prevzalo gestorstvo nad prípravou dohody. V r. 2015 by malo
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dôjsť k realizácii návštevy a podpisu Dohody a to buď na úrovni MiZVaZ, alebo MiH SR a
Kuvajtu.

8. Stredná Ázia
Uzbekistan - ZÚ Taškent
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Podpora exportu slovenských firiem do perspektívnych oblastí, vyžadujúcich si
modernizáciu: energetika – osobitne paroplynové turbíny, úpravovne pitnej vody,
odstraňovanie ekologickej záťaže, budovanie dopravnej infraštruktúry, logistika, IKT,
zdravotníctvo - ZÚ poskytoval podporu a súčinnosť zástupcom slovenských
podnikateľských subjektov a ich expertom, ktorí v súčasnosti sa podieľajú na realizácii
projektu výstavby paroplynového cyklu v taškentskej oblasti (Synecta Šaľa CentralAsia
a odborní pracovníci a.s. Istroenergo Levice), a ďalším slovenským firmám, ktoré začali
rozvíjať svoje aktivity v Uzbekistane (napr. Imuna Šarišské Michaľany v oblasti
farmaceutického priemyslu, exportérom v oblasti živých zvierat). ZÚ taktiež podporil
realizáciu kapitálového vkladu turkménskeho podnikateľa do slovenskej spoločnosti
Chiradent Piešťany. Išlo o vôbec prvú investíciu z Turkménska v SR. Takisto ZÚ
skontaktoval turkménskeho záujemcu so slovenským výrobcom celulózy – Bukózou
Vranov v oblasti možnosti vývozu tejto komodity.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď)
 uskutočnenie misií a seminárov aj mimo Taškent /Samarkand, Buchara, Fergana/
 účasť SK podnikateľských subjektov a firiem na výstavách a veľtrhoch v Uzbekistane
a misia SOPK do Taškentu
 súčinnosť ZÚ pri zaisťovaní oficiálnej účasti SACR na 20. ročníku Medzinárodného
turistického veľtrhu v Taškente,
 usporiadanie výstav o SR, o jej ekonomickom potenciáli a zahraničnom obchode
v Ašchabade/Turkménsko resp. aj v Tadžikistane/Dušanbe spolu s organizovaním
seminára pre obchodno-priemyselné komory a priemyselné zväzy a magistráty.
VZÚ v rámci svojich pracovných stretnutí s Uzbeckou obchodnou a priemyselnou
komorou v Taškente a regionálnymi pobočkami v rámci ciest mimo Taškent
/Samarkand, Buchara/, prezentoval ekonomický a exportný potenciál SR, ako aj
konkrétnych výrobcov a exportérov, zúčastnil sa operatívnych seminárov počas svojich
služobných ciest v turkménskom Ašchabade a tadžickom Dušanbe. Z iniciatívy ZÚ
Taškent bola zaistená oficiálna účasť SR na 20. ročníku Medzinárodného turistického
veľtrhu v Taškente, pričom výstavné priestory boli poskytnuté ZÚ na nekomerčnej báze.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Spolupodieľať sa na príprave a realizácii návštevy expertnej delegácie ministerstva
vonkajších ekonomických vzťahov, investícií a obchodu Uzbekistanu do SR
a implementácii jej záverov - navrhovaná návšteva expertnej delegácie ministerstva
vonkajších ekonomických vzťahov, investícií a obchodu Uzbekistanu do SR sa
v zvažovanom termíne neuskutočnila.
63



Etablovanie medzirezortnej ZK pre obchodnú a hospodársku spoluprácu medzi SR
a UZB - zatiaľ pre nezáujem gestorských ministerstiev sa nepodarilo realizovať prvé
ustanovujúce zasadnutie medzirezortnej ZK pre obchodnú a hospodársku spoluprácu
medzi SR a UZB.
 príprava a realizácia obchodnej misie delegácie MH SR vedenej ŠTAT P. Pavlisom
v sprievode podnikateľov do Taškentu – nerealizované, do plánu prioritných ZPC sa
nepodarilo zaradiť zvažovanú obchodnú misiu delegácie MH SR vedenej vtedajším
ŠTAT1 MH SR v sprievode podnikateľov do Taškentu.
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 Podpora zapojenia slovenských firiem do projektov oficiálnej rozvojovej pomoci EÚ:
- projekty a aktivity v rámci rozvoja vidieka UZB
- rozvoj poľnohospodárskej výroby/agropriemyslu
- spracovanie potravín a zeleniny
- rozvoj malého a stredného podnikania/vidieckeho SME, zavlažovanie, šetrné využívanie
vodných zdrojov a energií.
 Podpora zapojenia slovenských firiem do projektov oficiálnej rozvojovej pomoci EÚ
v priakreditovanom Tadžikistane a v Turkménsku (infraštruktúra - komunikácie, tunely,
vodné elektrárne, zalesňovanie a zúrodňovanie suchých plôch, čističky a odsoľovanie
vody, geologický prieskum).
 Podpora zapojenia slovenských firiem do pilotného projektu EÚ s realizáciou v r. 2014 2016: ManagementTraining Program /MTP/ - CapacityBuildingfor SME Management in
Uzbekistan (napr. oblasť vodného manažmentu, agropriemyslu/spracovanie potravín).
V júni 2014 sa v Bratislave uskutočnil užitočný praktický seminár pre slovenských
podnikateľov po línii Slovenskej biznis asociácie a predstaviteľa EÚ/Európskej komisie
v rámci prípravy realizácie dlhodobého projektu EÚ-Uzbekistan a s cieľom podpory
zapojenia slovenských firiem do pilotného projektu EÚ na roky 2014 - 2016:
ManagementTraining Program /MTP/ - CapacityBuildingfor SME Management in
Uzbekistan (napr. oblasť vodného manažmentu, agropriemyslu/spracovanie potravín a
ďalšie). Na seminári sa podieľal aj ZÚ Taškent a Uzbecká obchodná a priemyselná
komora. Veľvyslanec SR v Uzbekistane a riaditeľka medzinárodnej sekcie UOPK
predstavili potenciál Uzbekistanu a možnosti na export slovenských subjektov na
uzbecký trh a možnosti investovania v Uzbekistane.
V decembri 2014 SBA Bratislava a UOPK podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci pri
rozvoji obchodnej kooperácie a podpore malého a stredného podnikania v oboch
krajinách.

Kazachstan - ZÚ Astana
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Vyhľadávať nové možnosti pre zvyšovanie slovenského exportu a rozšírenie ďalších
foriem kooperácie, napr. subdodávky slovenských subjektov v oblasti investičných
celkov a prípadnú spoluprácu na tretích trhoch, zvlášť v rámci Colnej únie s Ruskom,
Bieloruskom a Kirgizskom - ZÚ Astana aktívne spolupracuje pri investičných aktivitách
spoločností Oftum, IRTS, Liptospol, CrystalCall. Zároveň boli v roku 2014 prezentované
možnosti Sk spoločností v energetickej oblasti a turizme na relevantných ministerstvách
KZ a v regiónoch.
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Preveriť možnosti zapojenia sa slovenských subjektov do pripravovaného projektu EÚ na
podporu zelenej ekonomiky - plánované aktivity boli odložené aj vzhľadom na zníženie
aktivity Kazachstanu v oblasti rozvoja zelenej ekonomiky.
 Vyvíjať aktivitu s cieľom zabezpečenia ratifikácie KZ stranou Zmluvy o podpore
a vzájomnej ochrane investícií - ZÚ Astana opakovane žiadalo KZ stranu o aktualizáciu
stavu ratifikačného procesu v KZ. Otázka ratifikácie zmluvy je KZ partnerom
pripomínaná prakticky na každom bilaterálnom stretnutí.
 Venovať pozornosť rozpracovanej Dohode o vojensko-technickej spolupráci a Dohode o
vzájomnej ochrane utajovaných skutočností - obe dohody sú zo SK strany pripravené
k podpisu. KZ strana navrhovala ich podpis počas plánovanej návštevy PPV a MiZVaEZ
SR M. Lajčáka, ktorú požiadala presunúť na druhú polovicu roka 2015.
 Sledovať a podporovať prípravu Zmluvy o podpore a vzájomnej ochrane investícií
a Dohody o zamedzení dvojitého zdanenia s Kirgizskom - expertné rokovania o Dohode
o zamedzení dvojitého zdanenia s Kirgizskom by sa mali po potvrdení kirgizskou stranou
uskutočniť v septembri 2015 v Bratislave. KG strana sa zatiaľ nevyjadrila k slovenskému
návrhu textu Zmluvy o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď
 Prezentácia SACR v Astane v rámci spoločného projektu V4 19. 6. 2014 - okrem
spoločnej prezentácie v rámci projektu V4 sa uskutočnila samostatná prezentácia SACR,
Kúpeľov Lúčky a cestovnej kancelárie FlexTravel v priestoroch ZÚ SR Astana.
 Monitorovanie prípravy Kazachstanu na svetovú výstavu EXPO 2017 - ZÚ sa spolu
s predstaviteľmi MH SR zúčastnil prípravného stretnutia pre potenciálnych účastníkov
EXPO 2017.V rámci aktivít ZÚ v regiónoch boli prezentované možnosti SK
podnikateľských subjektov, ako aj možnosti SK v oblasti turizmu.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Obchodná misia v spolupráci so SOPK Trnava do teritória - misia sa neuskutočnila
z dôvodu nízkeho záujmu zo strany SK podnikateľských subjektov. Následne bola
v spolupráci s SOPK Žilina plánová obchodná misia do Almaty, ktorá sa z tých istých
dôvodov neuskutočnila.
 Uskutočnenie 7. zasadnutia medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú
spoluprácu v Bratislave - MH SR posunula termín 7. zasadnutia MVK na druhú polovicu
2015.
 Uskutočnenie slovensko-kazašského turistického fóra v Bratislave v spolupráci
s MDVaRR SR, prezentácia možností SK turistických možností v Almate v spolupráci so
spoločnosťou Internationaltravel&tourism holding - SK-KZ turistické fórum v Bratislave
sa nepodarilo uskutočniť pre nezáujem zo strany KZ oficiálnych inštitúcií. Prezentácia
turistických možností s účasťou Internationaltravel&tourism holding sa uskutočnila počas
návštevy predstaviteľov SACR v Astane.
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9. Východná a juhovýchodná Ázia
Čína - ZÚ Peking
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Podpora diverzifikácie SK exportu spojená s prezentačnými aktivitami v ťažiskových
oblastiach: energetika, IKT, strojárenstvo, poľnohospodárstvo, potravinový priemysel,
cestovný ruch a urbanizácia - v roku 2014 pokračovali snahy o podporu diverzifikácie
SK exportu aktivitami v ťažiskových oblastiach ako sú: služby, strojárenstvo,
poľnohospodárstvo, potravinový priemysel, cestovný ruch a urbanizácia.
 Osobitne sa zamerať na podporu exportu do dynamicky sa rozvíjajúceho Mongolska
a nadviazať na podnikateľskú misiu vedenú ŠTAT MZVaEZ SR v septembri 2013 –
perspektívna projekty v oblasti vodného hospodárstva, infraštruktúry - ZÚ Peking v roku
2014 dopomohol ku zmluve SK spoločnosti Isokman, ktorá vyviezla do Mongolska živý
hovädzí dobytok za účelom vybudovania vlastného stáda, ktoré bude v budúcnosti slúžiť
na produkciu mäsa a mlieka. Mongolsko je perspektívne aj z hľadiska vývozu potravín.
Možnosti sa črtajú v oblasti energetiky, kde máme šance uspieť jednak pri výstavbe
nových, ale aj pri rekonštrukcii jestvujúcich zdrojov elektrickej energie.
 Okrúhly stôl k energetike (jún 2014) - hľadanie možností pre SK podniky na zapojenie sa
do programov alternatívnej energie a využívania zelenej energie; (spolu so SARIO
a Centre for International Economic and Technological Cooperation) - vzhľadom na
konkurenčné podujatie na Slovensku sa okrúhly stôl k energetike (jún 2014) na ZÚ
Peking nekonal. Avšak návšteva predstaviteľov SARIO a ZÚ Peking v „Centre for
International Economic and Technoogical Cooperation“ (CIETC spadá priamo pod
Ministerstvo priemyslu ČĽR), vyústila do perspektívnych plánov organizácie okrúhleho
stola ku energetike v roku 2015 a možnosti vytvorenia nestáleho zastúpenia CIETC na
Slovensku (Senec – projekt I. Čarnogurského IPEC). Nadviazanie kontaktov
s organizáciou International Green Energy Association (IGEA) otvára nové perspektívy
spolupráce (SK-CN) v oblasti využívania zelenej energie.
 Podpora slovenským výrobcom vína vrátane spustenia do prevádzky výroby vína
na Farme čínsko-česko-slovenského priateľstva v Hebei - po dobudovaní vinárstva na
Farme čínsko – česko - slovenského priateľstva v provincii Hebei sa aktivity ZÚ Peking
orientovali do vyhľadávania sietí pre predaj slovenských prémiových aj stolových vín.
Aktívna bola i pomoc ZÚ Peking pri vyhľadávaní perspektívnych veľtrhov, kde
v národnom stánku SR majú vinári umožnené vystavovať zdarma.
 Podpora aktívneho cestovného ruchu SR – organizácia Slovak Tourist Day za účasti
niektorých regiónov Slovenska a cestovných kancelárií, orientovaný na čínske CK
a touroperátorov v apríli 2014.
 Podpora rozvoja slovenského exportu v oblasti poľnohospodárstva so zameraním na
dodávky poľnohospodárskych produktov, živých zvierat, technológií produkcie mäsa,
mlieka a biologické služby spojené s predajom know – how na chov hovädzieho dobytka.
Z dôvodu reštrikcií EÚ voči RF stratili niektorí SK producenti potravín perspektívne sa
vyvíjajúci trh. SK nemá s Čínou podpísané základné protokoly na dovoz
poľnohospodárskych produktov. V rámci dobrých vzťahov v provincii Hebei boli
dohodnuté rokovania o možnosti vybudovania závodu na produkciu hnojív podľa
slovenského patentu (spoločnosť Rokosan).
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Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
Vvyužiť formát spolupráce Číny a 16 krajín SVE - veľtrh „Špeciality krajín SVE“
(8. – 11. 6. 2014) v Ningbo, prov. Zhejiang spolu s konaním ministerskej konferencie Formát spolupráce Čína + 16 krajín SVE sa aktívne využíval, veľtrhu v Ningbo sa
zúčastnila delegácia zložená zo zástupcov štátnej správy, ale aj podnikateľov.
 V spolupráci s Farmou čínsko-česko-slovenského priateľstva v provincii Hebei
uskutočniť 2. ročník ekonomického fóra pre investorov z regiónu a zainteresovať ich na
investíciách do SR - 2. Ročník ekonomického fóra pre investorov z regiónu sa konal na
Farme čínsko-česko-slovenského priateľstva v provincii Hebei s aktívnou pomocou ZÚ
Peking.
 Uskutočniť (máj 2014) prezentáciu Zväzu automobilového priemyslu SR
a automobilového dizajnu (VŠVU Bratislava), s cieľom podpory spolupráce
v automobilovom priemysle - cieľom prezentácie Zväzu automobilového priemyslu SR
a Akadémie výtvarných umení resp. jej oddelenia transportného dizajnu bolo upútať
pozornosť producentov automobilov a náhradných dielov v Číne. Podujatia sa zúčastnili
dôležití hráči CN automobilového priemyslu. Okrem presných informácií o produkcií
automobilov na Slovensku zaujala aj prezentácia lietajúceho automobilu, po ktorej dostal
jeho autor dve ponuky na vstup do projektu.
 S cieľom prezentácie Slovenska zorganizovať týždeň pod názvom „Chuť Slovenska“, kde
okrem kulinárskych špecialít budú prezentované i SK kultúra, obchod a investičné
možnosti - Podujatie „Chuť Slovenska“ bolo svojim rozsahom a účasťou najväčším
propagačným podujatím ZÚ Peking v roku 2014. Prezentácia kulinárskych špecialít
vhodne doplnila prezentáciu investičných možností, obchodu a kultúry zo Slovenska.
 Podpora spoločného projektu slovenských architektov s Univerzitou v Tianjine s farmou
na urbanizačnom projekte nových mestských štvrtí.
 Ekonomická diplomacia v roku 2014 prezentovala slovenské vína, minerálne vody,
sirupy aj na veľtrhoch v mestách Yantai, Peking a Šanghaj.
 Prezentácia investičných možnost ía cestovného ruchu prebehla spoločne v rámci
prezentácie krajín V4 v meste Tianjin, ale aj samostatne v mestách Yantai (provincia
Shandong) a Lianyungang (provincia Jiangsu), Shijiazhuang (provincia Hebei),
Zhengzhou (provincia Henan), Harbin (Heilongjiang), Wenzhou (Zhejiang), Nanning
(Guangxi), Linshui (Sičuán).
 V decembri 2014 sa na ZÚ Peking konalo podujatie zamerané na podporu
incomingového cestovného ruchu s podtitulom kúpeľníctvo na Slovensku. Zúčastnili sa
ho dve cestovné kancelárie zo Slovenska a vybrané cestovné kancelárie z Číny.
 V decembri 2014 sa ekonomický diplomat ZÚ Peking zúčastnil zasadnutia miestnej vlády
v okrese Linshui (provincia Sičuán), kde predniesol návrh možnej spolupráce
slovenských podnikateľov z oblasti chovu hovädzieho dobytka v spoločnej veľkofarme.
Miestna vláda navrhla vytvoriť spoločný CN-SK podnik zameraný na chov hovädzieho
dobytka a na produkciu mäsa, mlieka a kože.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Preveriť záujem o organizovanie MVK (Bratislava) - politické vzťahy medzi SK a ČĽR
boli v roku 2014 napäté a úlohou ZÚ Peking bolo v tomto období udržiavať aspoň
minimálny dialóg s CN stranou. Začali sa prípravné práce na XI. MVK, ktorá sa bude
konať v roku 2015 v Bratislave.
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Aktivity v rámci EÚ, iné aktivity
 sledovanie dialógu EÚ s Čínou
 participácia na pracovných rokovaniach zástupcov DG Trade Komisie EÚ v Pekingu
orientované na agendu 17. EU-China Summitu (jeseň 2014)
 sledovanie rokovaní o investičnej dohode medzi EÚ a Čínou
 zvýšená pozornosť v roku 2014 venovaná aktivitám v rámci formátu spolupráce SVE16 +
Čína.

Japonsko - ZÚ Tokio
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Podpora exportu slovenských firiem do oblasti energetiky (solárne elektrárne),
strojárskeho, elektrotechnického a potravinárskeho priemyslu (syry, víno) - ZÚ počas
celého roka pravidelne komunikoval so spoločnosťami, ktoré boli na výstavách a
veľtrhoch v JP a tiež aktívne vyhľadával partnerov spoločnostiam, ktoré ZÚ kontaktovali
so žiadosťou o pomoc. V spolupráci so SK importérom vín do JP zorganizoval
ochutnávku vín pre someliérov a predajcov vína v Tokiu, podporil prezentáciu
slovenských vín v Osaka, Kyushu a ďalších miestach.
 Spolupráca vo výskume a vývoji, podpora prílevu turistov do SR - v septembri 2014 bolo
podpísané Memorandum o porozumení medzi Japan Science and Technology Agency
(JST), Medzinárodným Vyšehradským fondom (IVF) a zodpovednými agentúrami
v krajinách V4. Na základe uvedenej spolupráce bola vypísaná výzva s termínom
ukončenia v apríli 2015.
 Podpora prílevu zahraničných investícií z Japonska do SR do automobilového
a elektrotechnického priemyslu, chemického a ICT sektora, shared call centres (SCC), do
centier výskumu a vývoja - počas roku 2014 ZÚ zorganizoval viacero investičných
seminárov o Slovensku a strednej Európe: Fukuoka, Kumamoto (oba v spolupráci
s CzechInvest); Osaka, Nagoya a Tokio (v spolupráci s Bank of Tokyo Mitsubishi),
Kagoshima (počas slovenského víkendu v Kagoshima), Saitama (december).
 Rozpracovanie návrhu založenia Slovensko – japonskej hospodárskej a inovačnej rady na
podporu ekonomickej a inovačnej spolupráce.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Investičný a obchodný seminár pre vybrané obvody v Tokiu (Shinagawa, Shinjuku,
Shibuya) v spolupráci s Tokijskou obchodnou a priemyselnou komorou - z dôvodu
neuskutočnenia pôvodne plánovanej cesty SARIO sa investičné semináre v roku 2014
neuskutočnili .
 Investičný a ekonomický seminár v meste Fukuoka a v Kumamoto v dňoch 28. mája,
resp. 29. mája 2014.
 Spolupráca na organizácii investičných seminárov Bank of Tokyo Mitsibishi, KPMG
a TOYO Keizai v Osake, Nagoya a Tokyo v dňoch 1. – 3. júla 2014.
 Prezentácia a ochutnávka predaja slovenského vína, podpora spoločností presadzujúcich
sa v Japonsku Sygic, ESET, Spinea a iné v Osake, Kagoshime a v Tokiu. So
spoločnosťou Sygic ZÚ Tokio úzko a dlhodobo spolupracuje a spoločnosti boli
dohodnuté a pripravené stretnutia s JP partnermi pri ich pracovných cestách do JP vo
februári 2014 a novembri/decembri 2014. Spoločnosť SPINEA viackrát využila priestory
ZÚ Tokio na obchodné stretnutia so svojimi partnermi počas pracovnej cesty v JP, ED sa
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zúčastnil v ich sprievode aj špecializovanej výstavy robotiky počas roku 2014.
Spoločnosť ESET v roku 2014 na priek avizovanému záujmu nevyužila ponúknuté
možnosti na prezentáciu.
 Turistické prezentácie: Kirishima, Osaka a Kansai, Tokyo (turistický seminár krajín V4),
Nosegawa, Utsunomiya a iné. V júli 2014 sa v Tokiu uskutočnila turistická prezentácia
Slovensko a stredná Európa pre bývalých študentov Kwansei Gakuin University
z regiónu Kansai.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Organizácia misie japonských podnikateľov z oblasti Tochigi na Slovensko - misia
úspešne prebehla v termíne 31. mája – 3. júna 2014.
 Stretnutie „Slovak business group“ - počas roku 2014 veľvyslanec a ED aktívne
pripravovali 1. stretnutie „Slovak Business Group“ (máj 2015).
 Misia JTB Executives do SR 27. – 29. augusta 2014.
 V termíne 25. – 28.5 ZÚ Tokio podporil misiu Klub slovenských poľnohospodárov
v Japonsku prípravou programu a zabezpečením stretnutí s japonskou stranou.
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 EU Gateway – program na podporu SMEs pri zoznamovaní sa s trhom v Japonsku
(a Koreii) a nadväzovaní obchodných kontaktov, čiastočne býva využívané SK
spoločnosťami - aj v roku 2014 ZÚ pravidelne promoval aktivity a program EU Gateway
medzi SK spoločnosťami. Programu sa zúčastnila spoločnosť GeoModel Solar.
 EU – Japan Centre for Industrial Cooperation – viacero typov tréningových programov,
misií a podpory podnikania v Japonsku, býva občasne využívané SK zástupcami
spoločností - v roku 2014 ZÚ pravidelne promoval aktivity EU – Japan Centre for
Industrial Cooperation, ktorých sa pravidelne zúčastňujú aj slovenské spoločnosti. ZÚ
taktiež zverejňoval štúdie centra a dával ich do pozornosti na potenciálne využitie
slovenskými spoločnosťami.
 Vulcanus – 12 mesačný študijný program pre európskych študentov a čerstvo
ukončených absolventov vysokých škôl a univerzít, relatívne pravidelne využívaný SK
zástupcami - V roku 2014 sa programu zúčastnili traja slovenskí občania.
 Sledovať prebiehajúce rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a JaponskomZÚ pravidelne monitoroval vývoj v rokovaní o dohode o voľnom obchode. Informácie
boli využívané v informačných materiáloch a zasielaných správach.
 Nové možnosti spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií, monitorovať spoluprácu
na úrovni akadémií vied oboch krajín - počas návštevy veľvyslanca dobrej vôle SR, v
rámci roku výmen medzi V4 a Japonskom, Prof. Bužeka sa uskutočnili stretnutia s Japan
Science and Technology Agency (JST) a Japan Society for Promotion of Science (JSPS).

Kórea - ZÚ Soul
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Návšteva SARIO v teritóriu so zameraním na získavanie nových investorov v spolupráci
s HK v Busane- návšteva SARIO prebehla 24-26.9.2014 na „World Korea Business
Convention“, ZÚ zabezpečil stánok pre SARIO, identifikoval potenciálnych investorov
v spolupráci s HK Busan a zabezpečil mediálne výstupy.
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Konzultácie zástupcov MH SR a MOTIE (Ministry of Trade, Industry and Energy) v 2.
polovici roka - konzultácie prebehli počas návštevy ministra P. Pavlisa, 9-12.11.2014,
MoU nebolo dosiaľ aktívne napĺňané; Navrhnuté zasadnutie zmiešanej komisie na
úrovni štátnych tajomníkov v Bratislave v bližšie nešpecifikovanom čase.
 Iniciovanie vytvorenia zmiešanej komisie s Ministerstvom vedy, ICT a budúceho
plánovania (MSIP) za účelom identifikácie možností rozvoja spolupráce v zmysle
„Dohody o vedecko-technickej spolupráci“ podpísanej 25. 11. 2013 - prebehli prvotné
kontakty, MŠVV a Š SR zadefinovalo predbežný rámec spolupráce a navrhlo zasadanie
zmiešanej komisie okt./nov. 2015 v Bratislave.
 Podpora individuálnych projektov slovenských podnikateľov, snažiacich sa preniknúť na
lokálny trh, osobitne z oblasti strojárskeho, energetického priemyslu (využitie odstránenia
ciel Dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou v r. 2011) - ZÚ Soul v priebehu
roka spracovával dopyty spoločností, ktoré mali záujem o vstup na kórejský trh
(spoločnosti Shipbuilding and Machinery z Komárna a EVPÚ z Dubnice) ; prevládali
však dopyty opačným smerom, najmä v oblasti obchodu.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Prezentácia novej brožúry SACR o Slovensku – prebehla v priestoroch ZÚ v apríli 2014,
odprezentované boli možnosti turistického ruchu pre lokálne cestovné kancelárie
a médiá; brožúra SACR bola preložená a prezentovaná v kórejskom jazyku.
 Prezentácia Slovenska a účasť na 4 najväčších veľtrhoch cestovného ruchu v Kórey:
- Tour Expo Daegu – Gyeongbuk – Tour Expo zrušené z dôvodu národného smútku po
nešťastí potopeného trajektu Suwol, Korea World Travel Fair – Soul – uskutočnilo sa
29.5.-.1.6.2014 , Busan International Travel Fair - Busan – uskutočnilo sa 12.9.15.9.2014, Gyeonggi International Travel Mart – Goyang – neuskutočnilo sa, pozvané len
ázijské krajiny z dôvodu prezentácie Ázijských hier.
 Road show - prezentácia obchodných a investičných príležitostí na Slovensku, regionálne
obchodné a priemyselné komory – neuskutočnilo sa z dôvodu minimálneho záujmu
ostatných krajín V4, v spolupráci s ktorými road show bola plánovaná.
 Prezentácia obchodných a investičných príležitostí na Slovensku pre KOTRA (Korea
Trade and Investment Promotion Agency) – prebehla počas stretnutia so zástupcom
KOTRA 13.10.2014, následne bol dohodnutý investičný seminár pre približne 50
kórejských spoločností s účasťou ministra hospodárstva P. Pavlisa 10.11.2014.
 Prezentácia obranného priemyslu SR pre vybrané spoločnosti – prebehla pre jednu
z najdôležitejších spoločností o tomto odvetví Hanhwa a Národnú obstarávaciu agentúru
DAPA počas ministerskej návštevy P. Pavlisa.
 Prezentácia slovenského investičného prostredia na KCCI (Korean Chamber of
Commerce and Industry), ICCI (Incheon Chamber of Commerce and Industry) –
prezentácia prebehla 10.4.2014 v spolupráci s KCCI, ostatnými členmi V4, HRI
(Hyundai Research Institute), EU Delegation, hlavným organizátorom bol ZÚ Soul;
prezentácia ICCI sa neuskutočnila, hlavný organizátor UNIDO akciu zrušilo.
 Prezentácia slovenského investičného prostredia v spolupráci s HK Busan – prezentácia
sa neuskutočnila z dôvodu zrušenia pracovnej cesty ministra P. Pavlisa do Busanu.
 Prezentácia slovenských vín a pív v Busane – prezentácia sa neuskutočnila z rovnakého
dôvodu (bod vyššie).
 Prezentácia Slovenska a účasť na veľtrhu importovaných tovarov Import Goods Fair –
prezentácia sa uskutočnila 12.-14.6.2014.
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Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Medzirezortné stretnutie MH SR a MOTIE (Ministry of Trade, Industry and Energy),
v 2. polovici 2014 - konzultácie prebehli počas návštevy ministra P. Pavlisa, 912.11.2014, MoU nebolo dosiaľ aktívne napĺňané; Navrhnuté bolo zasadnutie zmiešanej
komisie na úrovni štátnych tajomníkov v Bratislave v bližšie nešpecifikovanom čase.
Aktivity v rámci EÚ, iné aktivity
 Spoločné aktivity počas návštevy agentúry SARIO v teritóriu - zorganizované bolo
stretnutie s Busan Chamber of Commerce and Industry 26.9.2014, mediálny výstup.
 Nové možnosti spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií, informovať
o podmienkach využívania vedcov a výskumníkov na projektoch v Korei - dňa 17.3.2014
sa v Soule konal workshop „EU-KR STI Cooperation Information Day“ organizovaný
EU delegáciou a National Research Foundation of Korea (NRF). Program bol
zastrešovaný kórejským Ministerstvom vedy, ICT a budúceho plánovania (MSIP) a
počas neho bol kórejským vedcom a študentom predstavený program EU Horizon 2020,
príprava vydania spoločnej brožúry EU pri príležitosti „EU Science and Inovation Day“,
(25.3.2015 v Soule).
 Nadviazaná spolupráca s Incheon Technopark (ITP), jedného z najdôležitejších vedeckotechnologických parkov v KR, s predpokladom rozvoja vzájomných vzťahov a prenosu
poznatkov do SR (6.3.2014).
 Podpora pracovnej návštevy predsedu SOPK P. Mihóka v Soule (18.-22.10. v Soule).

SEKÚ Taipei
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Vo vzťahu k slovenskej podnikateľskej obci podporovať povedomie o postavení Taiwanu
ako jednej z brán pre podnikanie v juhovýchodnej Ázii, podporovať slovenských
exportérov v perspektívnych odvetviach: strojársky, elektrotechnický priemysel,
zdravotnícka technika - v obchodno-ekonomickej činnosti SEKÚ Taipei plnil počas roka
2014 stanovené úlohy a zvyšoval povedomie o taiwanskom trhu, podnikateľskom
prostredí .
 Usilovať o ďalšie priame zahraničné investície (v nadväznosti na existujúce významné
projekty - Foxconn, AU Optronics, Delta Electronics, tiež ohlásené nové investície Delta
Electronics v podobe rozširovania súčasných investícií, resp. budovania subdodávateľskej
infraštruktúry okolo nich – SEKÚ aktívne udržiaval kontakt a kooperoval so všetkými
investormi na Slovensku. Delta Electronics navýšila v roku 2014 svoje investície na
Slovensku o 20 mil. USD. Rovnako sa podarilo dosiahnuť zotrvanie spoločnosti AU
Optronics na Slovensku, ktorá v súčasnom období pracuje na novom investičnom zámere.
 SEKÚ prezentoval slovenské podnikateľské prostredie taiwanským podnikateľom a
investorom.
 SEKÚ počas roka aktívne napomáhal slovenským podnikateľom nielen pri ich účastiach
na veľtrhoch a výstavách ale aj s uplatnením sa na Taiwanskom trhu. SEKÚ aktívne
prispel k založeniu spoločnosti Chirana Asia Group a konzorcia SAMAS, ktorých cieľom
je propagovať, financovať, rozvíjať a manažovať projekty v oblasti zdravotníctva po
celom svete. SEKU podporoval export slovenských produktov, z ktorých sa víno
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z produkcie Chateau Topolčianky veľmi dobre uchytilo na trhu. Veľmi dobré výsledky
dosahuje aj predaj skla zn. RONA od výrobcu Lednické Rovné.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Obchodný seminár Trade with the EU s cieľom získania investorov do SR (október 2014)
 revitalizácia JBC - funkčnej platformy pravidelných konzultácií medzi podnikateľskými
združeniami oboch krajín,.
 Účasť slovenských vystavovateľov na veľtrhu Computex (3. 7. – 7. 6. 2014).
 účasť slovenských vystavovateľov na veľtrhu Food Taipei a veľtrh Wine & Gourmet
Taipei – dva súbežné potravinárske veľtrhy (25. 6. – 29. 6. 2014).
 Prezentácia SR na veľtrhu Taiwan International Travel Fair (Medzinárodný veľtrh
cestovného ruchu).
 V decembri 2014 zorganizovalo SEKÚ pre potenciálnych importérov vína stretnutia
spojené s ochutnávkou vína u niektorých vinárov z oblasti Pezinok a Modra.
 V novembri 2014 prezentoval SEKÚ slovenský cestovný ruch s vlastným stánkom
a sprievodnými podujatiami na najväčšom veľtrhu cestovného ruchu v Ázii.
 SEKÚ sa z objektívnych príčin nepodarilo splniť úlohu revitalizovať JBC a preto navrhlo
alternatívne riešenia a to hlavne formou konzultačného mechanizmu spolupráce medzi
dvoma rezortmi hospodárstva, ktorý SEKÚ považuje za flexibilnejšiu a efektívnejšiu
platformu, ktorá predstavuje potenciál prílevu ďalších PZI z Taiwanu na Slovensko.
 SEKÚ inicioval a participoval aj na rozšírení zmluvnej základne, ktorá prispela a prispeje
k prehĺbeniu hospodárskej spolupráce na rôznych úrovniach. V auguste 2014 bolo
podpísaná dohoda o spolupráci medzi Univerzitou Komenského a Taipei Medical
University, v júni došlo k podpisu MOU o programe pracovnej dovolenky a na podpis je
pripravená dohoda o spolupráci v oblasti vedy a technológii.
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 3. ročník obchodného seminára Trade with the EU – ide o aktivitu EÚ (EETO –
European Economic and Trade Office) v mieste pôsobenia so zameraním na prenos
skúseností a sprostredkovanie nových obchodných príležitostí a kontakty pre slovenské
firmy (október 2014).

Thajsko - ZÚ Bangkok
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Vyhľadávanie možnosti zapojenia slovenských podnikateľov do vývozu slovenských
produktov do Laosu, Kambodže, Thajska a Mjanmarska.
 Podpora investičných aktiviít firiem Delta Electronics Thaiand a Saphe Thailand v SR
a slovenskej firmy Delta Green Energy v Thajsku a Laose.
 Spolupráca na príprave kontraktov obranného priemyslu (firmy VRM, Konštrukta
Trenčín a Way Industries).
Prezentácia SR v krajine pôsobenia a priakreditovaných krajín (výstavy, veľtrhy,
konferencie atď.)
 Účasť na medzinárodnej výstave pre vodu a odpady 3W Expo , Bangkok, január 2014.
 Účasť na medzinárodnej automobilovej výstave v júni 2014 v Bangkoku (Automotive
Manufacturing - Machinery and Technology Expo for Automotive Parts Manufacturing).
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Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK.
 Príprava návštevy štátneho tajomníka MZV Thajska na Slovensku.
 Reaktivácia činnosti slovensko – thajskej komisie pre hospodársku spoluprácu.
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 Spolupráca s existujúcimi lokálnymi Market Access Teams EÚ v teritóriu (8 tímov).
 Monitoring prebiehajúcich rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami
ASEAN.

Austrália - ZÚ Canberra
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Rozvoj spolupráce v oblasti informačných/komunikačných technológií a v oblasti
kúpeľnej a kultúrnej turistiky - ZÚ zorganizoval prezentáciu turistických možností na
Slovensku.
 Snaha o vstup austrálskych investorov do sektora služieb, geologického prieskumu
a ťažby nerastov - ZÚ analyzoval možnosti spolupráce s Južnou Austráliou a odporučil
zamerať sa na spoluprácu vo výskumno-vzdelávacej oblasti a pri transfere technológií pre
ťažobný priemysel (najmä železná ruda a urán).
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Prezentácia SR v Sydney, Melbourne, Perthe a na Novom Zélande v Aucklande a vo
Wellingtone. ZÚ prezentoval SR ako modernú, turisticky atraktívnu a investične
zaujímavú krajinu na Multikultúrnom festivale v Canberre a v rámci spoločnej aktivity
V4 v Sydney. ZÚ v sledovanom období monitoroval veľtrhy v Austrálii a na Novom
Zélande.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK.
 Príprava cesty ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR do Austrálie
a Nového Zélandu (počas roku 2015) - ZÚ začal na jeseň 2014 prípravu cesty PPV a
MiZVaEZ SR M. Lajčáka do Austrálie a na Nový Zéland.
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 Monitoring rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Austráliou
a o rozpracovanej rámcovej dohode o spolupráci. ZÚ aktívne viedol dialóg s Delegáciou
EÚ v Canberre a sledoval možnosti uzatvorenia dohody o voľnom obchode medzi EÚ a
Austráliou ako aj finalizáciu rokovaní o Rámcovej dohode o spolupráci. ZÚ priebežne
sledoval a informoval o priebehu predsedníctva Austrálie v G20 v r. 2014.

India - ZÚ Dillí
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Pokračovať v rozvoji vzájomných obchodno-ekonomických vzťahov s priakreditovanými
krajinami: Bangladéšom, Nepálom a Srí Lankou - vzhľadom k nástupu nového VZÚ
prezentácia ekonomického prostredia SR bola realizovaná v rámci nástupných návštev v
IN a v priakreditovaných krajinách a odovzdávania poverovacích listín veľvyslanca.
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Súčasťou rokovaní tak s najvyššími predstaviteľmi krajín ako aj zástupcami obchodných
komôr, agentúr, resp. s hlavnými podnikateľskými subjektmi bola ponuka prieniku
slovenských hospodárskych možností (automobilový priemysel, obranný priemysel,
životné prostredie a pod.)
 Podpora slovenských investičných a obchodných aktivít v Indii a krajinách priakreditácie.
 Podpora presadzovania sa slovenských firiem najmä v oblasti dodávok výrobkov
obranného priemyslu, dopravných zariadení, optických prístrojov je v plnení.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 8.ZK SR-IN sa uskutočnilo vo februári 2015.
 Prezentácia a ochutnávka slovenských vín (máj 2014). ZÚ uskutočnil prezentáciu ponuky
slovenských vín (firmy Mavin a Vinidy).
 Spoločný obchodno-investičný seminár V4, s možnosťou organizácie podnikateľskej
misie. Prezentácia krajín V4 v oblasti turizmu v rámci roadshow agentúr v 12/2014 v IN
bola realizovaná bez účasti SACR napriek predbežnému súhlasu slovenskej strany.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK.
 Podnikateľská misia slovenských firiem do Indie a účasť na Podnikateľskom fóre,
organizovanom FICCI bola realizovaná vo februári 2015.
 Podnikateľská misia spoločností v oblasti obrannej techniky (6 - 9. 2. 2014) - sľúbená
účasť slovenskej delegácie MO SR a MH SR k plánovanej účasti na podujatí na
medzinárodnom vojenskom veľtrhu Defexpo 2014 v Dillí sa neuskutočnila. Na podujatí
prezentovali 3 slovenské firmy ponuku výrobných kapacít v oblasti obranného priemyslu.
 Podnikateľská misia a účasť na ´Business fóre´, organizovanom FICCI ( Federation of
Indian Chambers of Commerce and Industry) a MZV Indie (27 - 28. 3. 2014 v Dillí).
 Podnikateľská misia AUTOMOTIVE v Indii.
 Koncom roka 2014 STAT1 MZVaEZ SR p. Burian v rámci rezortných politických
konzultácii s IN a SL zahrnul aj oblasť ekonomickej dimenzie.
Aktivity v rámci EÚ, iné aktivity, ktoré sa priebežne plnia
 Monitoring prebiehajúcich rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou.
 Zriaďovanie European Business and Technology Centres vo viacerých mestách Indie
na podporu obchodu, spolupráce vo vede a výskume medzi EÚ a Indiou – osobitné
sektorové zameranie na čisté technológie, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo,
obnoviteľná energia a doprava – spravodajstvo a odporúčania pre podnikateľský sektor
SK.

Vietnam - ZÚ Hanoj
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Podporovať slovenské investičné aktivity vo Vietname - ZÚ Hanoj aktívne podporoval
aktivity SVK subjektov pôsobiacich na vietnamskom trhu: BTG Holding, s.r.o.- výstavba
priemyselného parku Lac Thinh Industrial Park v severnej provincii Hoa Binh (zahájenie
výstavby - 29.11.2013), výstavba prvej superkritickej tepelnej elektrárne (2x600 MW)
Long Phu 1 v južnej provincii Soc Trang (podpis EPC zmluvy s investorom
(PetroVietnam) - 27.12.2013). VÚJE, a.s. / JAVYS / Úrad jadrového dozoru SRposkytovanie poradenstva pri manažmente vyhoretého jadrového paliva, školenia pre
vietnamských jadrových odborníkov v súvislosti s výstavbou 1. jadrovej elektrárne vo
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VSR - Ninh Thuan 1 (podpísané Memorandum o spolupráci medzi VARANS a Úradom
jadrového dozoru, VINATOM a VÚJE, NEAD a JAVYS), Slavia Capital Group výstavba 145 km ropovodu so 17 zásobníkmi ropy z Vietnamu do Laosu ( 22.10.2014 –
podpísaná zmluva so spol. PetroLao), Púchovský mäsový priemysel, a.s. - výstavba
výrobného závodu na spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov v južnom
Vietname (v procese rokovania, potenciálne zapojenie UNIDO). V rámci rozvojovej
pomoci odovzdanie mikrograntu pre Palác detí a mládeže v Hanoji pri príležitosti
návštevy ministra Lajčáka (04. 11. 2014), dve prezentácie slovenských vín v Hanoji
firiem PanEuropean Bridge a Víno Nitra pre potenciálnych obchodných partnerov.
Podpora vietnamskej firme FPT Software, dcérska spoločnosť FPT Group Vietnam vybudovanie SW a IT centra vietnamskej spoločnosti FPT Software v Košiciach
(založená v júni 2014).
 Podpora presadzovania sa slovenských firiem najmä v oblasti dodávok výrobkov
obranného priemyslu, elektrotechniky, poľnohospodárstva, s cieľom vyrovnať pasívne
saldo obchodnej bilancie.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Účasť na veľtrhu EXPO 2014 v Hočiminovom meste 3 - 6. 12. 2014 - z dôvodu
nedostatočného záujmu slovenských subjektov bol veľtrh EXPO 2014 bez SVK účasti.
 Slovenské inovačné fórum vo Vietname - vzhľadom na špecifickú oblasť nebolo
dostatok záujemcov o účasť na podujatí. Podujatie bolo nahradené energetickým fórom v
HCMC (5.11.2014).
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK.
 Podnikateľská misia firiem z oblasti špeciálnej výroby. Pri príležitosti návštevy štátneho
tajomníka Ministerstva obrany SR M. Koterca (17 .- 21. marec 2014) sa uskutočnilo
obchodné fórum slovenských firiem obranného priemyslu (20. marec 2015).
 Podnikateľské misie Bratislavskej a Prešovskej regionálnej komory SOPK podnikateľská misia regionálnych komôr SOPK bola odložená 4Q 2015.
 návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a EZ SR (4. - 5. november
2014). Pri príležitosti návštevy podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí sa
uskutočnilo obchodné fórum a fórum energetiky (Hanoj 4.11.2014, Hočiminovo mesto
5.11.2014).
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 Zriadenie Európskeho obchodného a technologického centra medzi EÚ a Vietnamom.
EVBN bolo založené v roku 2014 s finančným príspevkom EÚ (3,9 mil. Eur) na obdobie
5 rokov. Základným cieľom je posilnenie postavenia spoločností z EÚ vo Vietname
uľahčením ich vstupu na trh a napomáhaním k lepšiemu využitiu obchodných príležitostí.
Cieľovou skupinou sú MSP, ktoré už vo Vietname pôsobia, ako aj tie, ktoré majú záujem
o vstup na trh Vietnamu a na trhy krajín regiónu ASEAN. EVBN napomáha MSP
prostredníctvom aktivít ako prieskum trhu, prevádzkovanie informačnej „hotline“,
hľadanie vhodného partnera na spoluprácu, organizácia podnikateľských delegácií, či
pôsobenie ako biznis inkubátor.
 Sledovať prebiehajúce rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami
ASEAN - rokovania o FTA EÚ-Vietnam začali v júni 2012, v januári uskutočnilo už 11.
kolo rokovaní (nasledovné kolo rokovaní bolo v marci 2015). Rokovania majú za cieľ
ambicióznu a komplexnú dohodu o tovaroch, službách, investíciách a verejnom
obstarávaní. Okrem odstránenia ciel a netarifných bariér je cieľom riešiť aj ďalšie otázky
súvisiace s obchodom, právne otázky, verejné súťaže a práva duševného vlastníctva
(vrátane zemepisných označení).
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Sledovať plnenie úloh z posledného rokovania medzivládnej komisie pre hospodársku
spoluprácu vo Vietname a rokovať o záujme organizovať zasadnutie MVK v Bratislave v priebehu roka 2014 sa realizovali závery z 1. zasadnutia spoločnej medzivládnej
komisie SR – VSR pre obchodnoekonomickú spoluprácu.

Indonézia - ZÚ Jakarta
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Pokračovanie
v rozvoji
vzájomných
obchodno-ekonomických
vzťahov
s priakreditovaným teritóriom- Singapurom.
 Podpora slovenských investičných aktivít v rámci organizácie Podnikateľského fóra
v Singapure, podpora dohodnutých energetických a ďalších investičných projektov SR
v krajine.
 Podpora presadenia sa slovenských firiem najmä v oblasti dodávok výrobkov obranného
priemyslu, poľnohospodárskej výroby, výstavby elektrární, úpravní pitnej vody, čističiek
odpadových vôd, stavebníctva, ale aj v oblasti vedy, výskumu a inovácií.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Účasť na veľtrhu zbrojárskej výstave DSA v Kuala Lumpur, Malajzia (14. - 17. 4. 2014).
 Účasť na energetickej výstave INDO POWER v Jakarte, Indonézia (4. - 7. 9. 2014).
 Účasť na Trade Expo Indonesia 2014, Jakarta, Indonézia (október 2014).
 Účasť na zbrojárskom veľtrhu INDO DEFENCE, Jakarta, Indonézia (5. - 8. 11. 2014).
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK.
 Podnikateľská misia firiem z oblasti špeciálnej výroby v apríli 2014.
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 Pravidelná účasť na stretnutiach pre ekonomických diplomatov na Delegácii EÚ
a EuroCham v Jakarte – rokovanie o rôznych programoch pre firmy, rozdelených podľa
hospodárskych odvetví, v ktorých sa rozoberá príslušné investičné a obchodné prostredie
Indonézie a lobuje sa za jeho zlepšenie – napr. v oblasti automobilového priemyslu,
infraštruktúry, farmaceutického priemyslu a pod.
 Sledovanie prebiehajúcich rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami
ASEAN.

10. Severná Amerika
USA – ZÚ Washington
Z pohľadu rozvoja medzinárodnej ekonomickej spolupráce a podpory transatlantickej
väzby bola v roku 2014 kľúčová príprava dohody o Transatlantickom obchodnom a
investičnom partnerstve (TTIP). ZÚ aktívne monitoroval vývoj rokovaní k TTIP. V roku
2014 sa zintenzívnila spolupráca s USA v oblasti podpory rozvoja inovácií, vedy, výskumu a
znalostnej ekonomiky v SR. ZÚ Washington dlhodobo podporuje rozvoj slovensko-americkej
spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti, v ktorej Slovensko disponuje významnou
expertízou v súkromnom sektore i vede a výskume. Boli realizované stretnutia s vedením
významných amerických IT spoločností o rozšírení ich prevádzok v SR, iniciovaní nových
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programov v SR a podpore digitálnej ekonomiky. ZÚ spolupracoval s poprednými
inovačnými centrami v USA (napr. Cambridge Innovation Center) pri podpore slovenských
startup spoločností. Možnosti rozvoja hospodárskej spolupráce významne podporila aj
oficiálna návšteva prezidenta Kisku v USA v septembri 2014 (účasť na Stredoeurópskom fóre
pre digitálnu ekonomiku, návšteva prestížneho Massachusetts Institute of Technology (MIT)
v Bostone, ako aj centra na pomoc začínajúcim podnikateľom Cambridge Innovation Center.
ZÚ Washington pokračoval v pravidelnej aktívnej komunikácii so súčasnými ale i
potenciálnymi americkými investormi v SR. V roku 2014 boli realizované stretnutia s
vedením významných amerických IT spoločností, vrátane AT&T, Dell, Google a IBM.
Obchodno-ekonomická činnosť
 využitie atraktívneho podnikateľského prostredia s globálnym prístupom k inováciám,
výskumu a vývoju, ochrane priemyselného a duševného vlastníctva, ktorého význam
rastie v súvislosti s pripravovanou dohodou o zóne voľného obchodu medzi USA a EÚ
(TTIP)
 príprava bilaterálnych konzultácií MZVaEZ SR v USA v oblasti energetickej bezpečnosti
 inštitucionalizovaná podpora slovenských startupov v inkubátoroch a inovačných
centrách v USA
 aktívna pomoc firmám zo Slovenska vstupujúcim na americký trh (Rokosan,
Hemomedika, Colosseo)
 proaktívne vyhľadávanie slovenských firiem s potenciálom uspieť v USA (CulCharge,
Goldee, Gradient, N-Core)
 príprava spustenia projektu Start-up Development Program – inkubovanie slovenských
startupov v USA
 pokračovanie v pomoci slovenským firmám - zvýšený záujem slovenských firiem
o obchodnú spoluprácu s USA (export alebo nájdenie US partnera) - ESET, Anasoft,
Cauldron, Sygic a pod.
 kontinuálna podpora slovenských firiem exportujúcich do USA, ktoré tam majú svoje
zastúpenie. Čoraz viac sa v USA presadzujú aj slovenské inovatívne startup spoločnosti
(Battery Gurus Bratislava, Makrowin Detva, PanaSystem SK Púchov, DOWINA
Bratislava, Virtual Reality Media, Anasoft, Colosseo, Ultraplast, Diplomat Dental
Piešťany, Gas Familia, Gradient, Vegum Dolné Vestenice, Kuruc Company),
či producenti vína (Matyšák, Vino DIOUS Horné Orešany) a ďalšie slovenské firmy ako
napríklad výrobcovia malých lietadiel (Aerospol Prievidza, Tomark Prešov, Shark.aero),
potenciálny cargo prepravca do USA (Air Cargo Global) alebo inovatívne firmy
(Aeromobil, FOSALI, Sli.do a pod.)
 pokračovanie v kontakte s potenciálnymi americkými investormi do SR (obnovenie
záujmu o investovanie amerických firiem v SR)
Prezentácia SR v krajine pôsobenia
 obchodno-inovačné fórum USA - V4+1 v spolupráci s US Chamber of Commerce
a zastupiteľskými úradmi ČR, Poľska, Maďarska a Slovinska (Washington, DC marec
2014), SR zastupoval A. Lee, CEO Eset Severná Amerika
 podujatie V4 “Google Central and Eastern Europe Forum on Digital Economy”
(New York 24.9.2014) za účasti prezidenta SR Andreja Kisku a partnerov z krajín V4
 medzinárodné prezentačné podujatia na podporu vedy, výskumu a inovácií (september –
október 2014)
 International Home and Houseware Show 2014 (15.-18.3.2014)
 International Security Conference & Expo ISC WEST (2 - 4.4.2014)
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WASTE EXPO 2014 (28.4.-1.5.2014)
NRA (National Restaurant Association) Show 2014 – International Wine, Spirits & Beer
Event (18.-19.5.2014)
 InfoComm 2014 (14.-20.6.2014)
 BIO International Convention (23.-26.6.2014)
 FIME 2014 (6.-8.8.2014)
 The International CTIA 2014 (9.-11.9.2014)
 FABTECH 2014 (11.-13.11.2014)
 PowerGen International (9.-11.12.2014)
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v USA (september 2014) - významne podporila
možnosti rozvoja hospodárskej spolupráce
 návštevy ŠTAT1 MZVaEZ SR vo Washingtone, DC, (apríl 2014 - inovácie a návšteva
inkubátorov, november 2014 - bezpečnosť, obrana atď.)
 podnikateľská delegácia z Apalačského regiónu v SR (júl 2014)
Aktivity v rámci EÚ, iné aktivity
 Innovators Connect - videokonferencie prostredníctvom Google + Hangout s expertmi
na venture kapitál, inovácie a inovačné ekosystémy (jún 2014 a november 2014)
 Start-up Development Program (projekt na inkubovanie slovenských startupov v USA)
 Slovenskí profesionáli v USA (jún 2014) - podpora spolupráce slovenských
profesionálov v USA a ich prepájanie na aktivity v SR
 Stredoeurópske fórum pre podporu inovácií a internetu (Washington DC, september)
 podpora spolupráce univerzít a výskumných inštitúcií v USA a v SR
 pravidelná komunikácia ohľadom nosných tém v ekonomickej oblasti: TTIP, inovácie,
podpora start-up spoločností, kybernetická bezpečnosť
 intenzívna komunikácia s etablovanými americkými investormi v SR predovšetkým
v oblasti hi-tech (AT&T, IBM, Honeywell, Google) s cieľom rozšírenia ich investícií
na Slovensku, ako aj novými potenciálnymi investormi (Tesla, Amazon)
 sledovanie prebiehajúcich rokovaní o Transatlantickej dohode o voľnom obchode medzi
EÚ a USA
 sledovanie vývoja energetickej politiky USA, obzvlášť vo vzťahu k exportu bridlicového
plynu
 identifikácia kľúčových krajanov na významných pozíciách v USA (vedcov,
výskumníkov, podnikateľov, umelcov) a vytvorení funkčnej siete slovenských
profesionálov v Spojených štátoch
 V4+USA videokonferencia „Podnikanie a startupy“, Neulogy, Google
Oficálna návšteva prezidenta SR v USA venovaná podpore výskumu, inovácií
a startupom (23.9-2.10.2014). Podpora start upom, realizácia Start up Development
Program spadá do kompetencie Slovak Business Agency, MZVaEZ SR prostredníctvom
ZÚ, predovšetkým ZÚ Washington sa na ňom podieľajú, prepájanie VVaI SR
s podnikateľmi a vedeckými inštitúciami USA.
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Kanada - ZÚ Ottawa
ZÚ Ottawa sa aktívne zúčastňoval všetkých podnikateľsky orientovaných aktivit
(semináre, workshopy, B2B, firemné prezentácie, veľtrhy a výstavy) v regióne hlavného
mesta Ottawa a podľa rozpočtových možností aj v ďalších ekonomických centrách (Toronto,
Montreal, Calgary), kde prezentoval možnosti obchodnej a investičnej spolupráce so SR.
Aktívne spolupracoval aj so slovenským podnikateľským sektorom, poskytoval mu podporu
pri jeho vstupe na kanadský trh, pomáhal potenciálnym kanadským investorom.
Obchodno-ekonomická činnosť
 kvalitný proexportný a proinvestičný servis slovenským a kanadským podnikateľským
subjektom
 zverejňovaný monitoring ekonomického vývoja Kanady s aktuálnymi informáciami
o podnikateľskom prostredí, firmách a obchodnej politike Kanady
 v nadväznosti na úspešný konzultačný deň v Bratislave (8.10. 2013), rozpracovanie
exportných projektov zúčastnených firiem (Zadako Bratislava, KNK Banská Bystrica,
Wamak Žarnovica, Hanseatic Bratislava, Elcom Prešov)
 iniciovanie nových obchodných a investičných príležitostí pravidelnou účasťou na
stretnutiach podnikateľov v Ottawe, Toronte a Calgary (účasť na 65 akciách) zameraných
na perspektívne oblasti: výskum a vývoja, informačné technológie, obnoviteľné zdroje
energií, zvyšovanie energetickej efektívnosti, automobilový priemysel, biotechnológie,
zabezpečovacia technika
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľské misie
 ŠTAT1 MZVaEZ SR P. Burian (máj 2014), otvorenie honorárneho konzulátu SR
v Calgary
 účasť slovenskej firmy FF Systembau Hliník nad Hronom na stavebnom veľtrhu
Construct Canada v Toronte (december 2014)
 misia zástupcov kanadskej spoločnosti Finnopool Toronto do SR (september 2014), ktorá
plánuje v SR investovať do založenia svojho európskeho centra na poskytovanie
marketingových služieb
 investičný zámer spoločnosti RDM Financial Consultants Toronto v SR do oblasti
nehnuteľností (uskutočnená misia do SR v marci 2014)
Aktivity v rámci EÚ, iné aktivity
 sledovanie vývoja situácie ohľadom uzatvorenia dohody CETA
 spoločné prezentácie krajín EÚ zameraných na podporu novej obchodnej dohody s EÚ
CETA (spolu päť akcií v Ottawe a jedna v Calgary)
 investičný projekt spoločnosti RDM Financial Consultants Toronto v SR (reality, finančné
služby)
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11. Latinská Amerika
Mexiko - ZÚ Mexiko
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Hľadať možnosti zapojenia slovenských podnikateľov do dodávateľských reťazcov tzv.
„value chains“ najmä v automobilovom, strojárenskom a potravinárskom priemysle - ZÚ
úlohu priebežne plnil (napr. spolupráca ZÚ s firmami Virtual Reality Media, a.s., Kovelo
Elektro s.r.o./Mahle Componentes de Motor México, Guatemala: s Grunpower, STM
Power v Nikarague).
 Predstaviť Národnú energetickú stratégiu 2013 -2027 slovenským podnikateľom a hľadať
možnosti ich zapojenia aj formou subdodávok - ZÚ priebežne informoval o energetickej
reforme avizovanej v lete 2014 a indikoval možnosti pre slovenských podnikateľov
(prípadné zapojenie formou subdodávok).
 Predstaviť možnosti zapojenia slovenských podnikateľov do projektov Národnej
vodohospodárskej agentúry - CONAGUA a investičných možností pre oblasť dodávok
vody a čistenia odpadových vôd.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Predstavenie možnosti rozvoja slovenského exportu v oblasti poľnohospodárstva najmä
dovoz moderných poľnohospodárskych strojov, dodávky efektívnejších technológií,
hnojív a vylepšených pesticídov k ochrane plodín, krmív a baliace zariadenia.
 Spolupráca s miestnymi univerzitami, najmä Tecnológico de Monterrey (spolupráca
medzi Ekonomickou Univerzitou v Bratislave a TEC). Spolupráca medzi Ekonomickou
Univerzitou v Bratislave s Tecnológico de Monterrey pokračovala – výmenné pobyty
mexických študentov v BA.
 Účasť a prezentácia slovenských subjektov na veľtrhoch, konferenciách:
 návšteva delegácie BEZ Group
 účasť SARIO na veľtrhu pre vysoké školy
 prezentácie VZÚ v rámci špecializovaných ciest HOM´s ČK EÚ .
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK
 Preveriť možnosť zorganizovať MVK - v roku 2014 sa neorganizovala.
 Príprava cesty PPV a MiZV SR do Mexika - Globálne partnerstvo pre efektívnu
rozvojovú spoluprácu - OECD, UNDP (apríl 2014).
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity
 Monitoring prebiehajúcich rokovaní o asociačných dohodách, ktorých súčasťou je
dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosur, Andským spoločenstvom a Strednou
Amerikou. SR v roku 2014 ratifikovalo Asociačnú dohodu EÚ - Stredná Amerika.
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Kuba - ZÚ Havana
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 sledovanie projektu modernizácie Santa Cruz a zapájanie slovenských firiem do tohto
projektu
 pokračovanie v príprave prezentácie projektu špeciálnej rozvojovej zóny Mariel (ZEDM)
v SR a hľadanie možností zapojenia slovenských podnikateľov do jej realizácie (napr.
modernizácie elektrárne Mariel),
 hľadanie možnosti užšej spolupráce v oblasti turizmu a zapojenia slovenských
podnikateľov a investorov do rozvoja turizmu
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď)
 príprava oficiálnej účasti slovenských firiem na medzinárodnom veľtrhu FIHAV 2014
v spolupráci s MH SR
 monitoring pripravovaných ekonomických reforiem na Kube týkajúcich sa najmä oblasti
zmien centrálne riadenej ekonomiky na smerovanie na trhovú, možnosti súkromného
podnikania, možnosti vstupu zahraničných investícií, priemyselné sektorové zmeny
a ďalšie.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK.
 oficiálna účasť MH SR na FIHAV 2014 spolu s podnikateľmi
Aktivity v rámci EÚ, iné aktivity
 hľadanie možnosti zapojenia sa do rozvojového programu EÚ pre oblasť inštitucionálnej
spolupráce najmä oblasť riadenia kvality a metrológie.

Brazília - ZÚ Brazília
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 pokračovanie v rozvíjaní spolupráce v oblasti obranného priemyslu začatého z roku 2013
a zadefinovanie konkrétnych projektov v Brazílii a v SR (napr. technológie tzv. duálneho
využitia, spoločné podniky - joint-venture, spolupráca v oblasti vývoja a transfer
technológií a ďalšie)
 predstavenie projektov Petrobras slovenským podnikateľom (dostavba dvoch už začatých
ropných rafinérií: Abreu e Lima-Rnest (štát Pernambuco) a Comperj (štát Rio de Janeiro)
a plánované nové ropné rafinérie: Premium I (štát Maranhao) a Premium II (štát Ceara))
a možnosti zapojenia slovenských firiem aj prostredníctvom subdodávok
 predstavenie špecializovaného programu PAC (Program urýchleného rastu) slovenským
podnikateľom, ktorého cieľom je urýchliť výstavbu novej a rekonštrukciu starej
infraštruktúry, najmä ciest, železníc, letísk a rozvodov elektrickej energie.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 predstavenie SR brazílskym investorom ako vhodnú možnosť pre diverzifikovanie
svojich aktivít s orientáciou sa na EÚ (Eurozónu) s možnosťou rozvoja smerom
na východ.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK.
 preverenie záujmu zorganizovať MVK v Bratislave
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preverenie možnosti uskutočniť cestu PV SR do Brazílie
príprava pracovnej návštevy PPV MiZV v Brazílii a Kolumbii (apríl 2014)
pokračovanie uzatvárania memoránd o porozumení s cieľom aktívnej výmeny informácií
(SARIO a ApexBrasil, ÚNMS SR a Inmetro, ZBOP a ABIMDE)
 pokračovanie v rozvoji vzájomných obchodno-ekonomických vzťahov s Kolumbiou
a Ekvádorom formou uzatvárania memoránd o ekonomickej spolupráci, prezentácií SR,
oficiálnych návštev za účelom hľadania partnerov a rozvoja vzájomného obchodu
a investícií.
Aktivity v rámci EÚ, iné aktivity
 monitoring prebiehajúcich rokovaní o asociačných dohodách, ktorých súčasťou je dohoda
o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosur a Andským spoločenstvom
 nové možnosti spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií, možnosti spolupráce
v oblasti vývozu slovenského špeciálu.
V r. 2014 ZU Brazília vybavil 92 dopytov a ponúk, 1 tender, zúčastnil sa na 5 veľtrhoch,
výstavách resp. prezentáciách a na 4 podujatiach zameraných na vedu, výskum a
inovácie. Z investičného hľadiska je zo strany ZÚ rozpracovaných 5 projektov z oblasti
obranného priemyslu a výroby kompresorov.

Argentína - ZÚ Buenos Aires
Obchodno-ekonomická činnosť (bilaterálne aktivity, podpora podnikateľských
subjektov)
 Pokračovať v rozvoji vzájomných obchodno-ekonomických vzťahov s Uruguajom, Peru,
Čile a Bolíviou formou uzatvárania memoránd o ekonomickej spolupráci, prezentácií SR,
oficiálnych návštev za účelom hľadania partnerov a rozvoja vzájomného obchodu
a investícií - ZÚ počas roka poskytoval slovenským firmám požadované informácie,
kontakty a sprostredkoval stretnutia s potenciálnymi obchodnými partnermi a príslušnými
inštitúciami.
 Sledovať vývoj sporu Argentíny s EÚ v oblasti obchodu – Argentína prezentovala pred
Svetovou obchodnou organizáciou svoju sťažnosť v oblasti obmedzení dovozu
argentínskeho biodieselu do EÚ.
 Informovať o zmenách týkajúcich obchodných obmedzení.
Prezentácia SR v krajine pôsobenia (výstavy, veľtrhy, konferencie atď.)
 Sústrediť spoluprácu medzi oboma krajinami na vedu, technológie a inovácie v oblasti
jadrovej energetiky, automobilového priemyslu, IT, živočíšna genetika.
Návštevy ústavných činiteľov a podnikateľských misií, plnenie záverov MVK
a participácia na realizácii ďalších MVK.
 Preverenie záujmu zorganizovať MVK v Bratislave. ZÚ preveril záujem argentínskej
strany o MVK, ktorá momentálne nemá agendu (náplň), ktorá by mohla byť prerokovaná
na zasadnutí MVK v Bratislava.
(Pozn. V roku 2014 Argentínu a priakreditované krajiny nenavštívili ústavní činitelia SR.)
Aktivity v rámci EÚZ, iné aktivity.
 Monitoring prebiehajúcich rokovaní o asociačných dohodách, ktorých súčasťou je
dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosur a Andským spoločenstvom.
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