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Úvod

„Koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov SR v zahraničí
a jednotnú prezentáciu SR v zahraničí“ organizačne a administratívne zastrešuje
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky (MZVEZ SR)
v súlade s novelou zákona č. 575/2011 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej
štátnej správy (tzv. kompetenčný zákon) v znení neskorších predpisov. V rámci efektívneho
plnenia tejto úlohy vznikla v roku 2013 z iniciatívy MZVEZ SR v zmysle čl. 3 bodu 9 štatútu
Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií Medzirezortná Pracovná
skupina pre koordinovanú prezentáciu SR v zahraničí (ďalej len Pracovná skupina). Sú
v nej zastúpené kľúčové rezorty a ďalší aktéri, ktorí sa v rozhodujúcej miere podieľajú na
prezentačných aktivitách v zahraničí. V roku 2018 sa Pracovná skupina stretla raz (28.6.2018).
Zoznam členov Pracovnej skupiny je prílohou Správy.
Svojou činnosťou od začiatku vzniku v rozhodujúcej miere prispela k vytvoreniu
komplexnej značky Slovensko, následne sa podieľala na jej implementácii v súlade
s uznesením vlády SR č.52/2016, vrátane zjednotenia vizuálnej identity ústredných orgánov
štátnej správy.
Hodnotiaca správa predstavuje súhrn najdôležitejších aktivít zrealizovaných na úrovni
Pracovnej skupiny v časovom horizonte 2 roky od vytvorenia a predstavenia konceptu
národného brandingu v jeho tzv. implementačnej fáze.

Správa o činnosti
Pracovnej skupiny pre koordinovanú prezentáciu Slovenska v zahraničí za rok 2018
1. Medzirezortná koordinácia prezentácie SR v zahraničí
Explikácia
Koordinácia prezentácie SR v zahraničí na medzirezortnej úrovni predstavuje platformu
zameranú na identifikáciu kľúčových aktivít realizovanými rezortami a inštitúciami
zastúpenými v Pracovnej skupine a dosiahnutie ich koherencie a čo najvyššej miery synergie.
Východiská
 Informovanie o plnení úloh uložených uznesením vlády SR č. 52/2016, predovšetkým o
implementácii značky Slovensko.
 Zadefinovanie kľúčových prezentačných podujatí rezortov a inštitúcií zastúpených
v Pracovnej skupine, v širšom časovom horizonte.
 Stanovenie prioritných prezentačných podujatí s možnosťou vzájomnej koordinácie
a spolupráce.
Zrealizované aktivity










V súlade s protokolom o spolupráci MZVEZ SR a Slovenským olympijským výborom
zabezpečenie prezentácie SR počas ZOH 2018 v Pchjongčchangu.
Výstavný imidžový projekt MZVEZ SR „Ideas from Slovakia Good Idea“
(distribuovaný na zastupiteľské úrady v zahraničí a členom Pracovnej skupiny, ktorý
prezentuje SR ako progresívnu krajinu z pohľadu inovácií, investičného potenciálu,
kultúry, atď.).
Prezentácia SR ako partnerskej krajiny na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu
v Brne. (Jubilejný 60. ročník, slovenský stánok bol zriadený pri príležitosti 100. výročia
vzniku Československa a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky s cieľom poukázať na
vývoj, spoločnú česko-slovenskú priemyselnú históriu, ako aj úspechy a potenciál
slovenských firiem.)
Slovenské exportné fórum na MZVEZ SR ako sprievodné podujatie stretnutia
honorárnych konzulov z celého sveta (s cieľom sprostredkovať príležitostí pre slovenské
podnikateľské subjekty o možnostiach podnikať v zahraničí).
Prezentácia SR počas najväčšieho multisektorového veľtrhu na Kube FIHAV 2018.
Inicializácia diskusie členov PS o obsahovom a organizačnom zabezpečení prezentácie SR
počas EXPO Dubaj v roku 2020 v súlade s jednotnou značkou Slovensko.
Implementácia jednotnej vizuálnej identity štátnej správy a značky Slovensko vo
vizuálnom stvárnení logotypov predsedníctva SR v OECD, vo V4, v Rade OECD na
ministerskej úrovni, vrátane prezentačných aktivít a odborných podujatí v zahraničí.

Procesy
 Hľadanie vhodných návrhov opatrení rezortov a inštitúcií pre systémové riešenie
prezentácie SR v zahraničí.
 Priebežná aktualizácia podnetov členov Pracovnej skupiny - výber prioritných
prezentačných podujatí medzirezortnej spolupráce (priebežne 2018).

Záver
Pracovnej skupine pre koordinovanú prezentáciu SR v zahraničí sa počas svojej
existencie od roku 2013 podarilo naplniť jeden z hlavných vytýčených cieľov - zavŕšiť niekoľko
rokov trvajúci proces budovania národného brandingu, teda príťažlivej a dôveryhodnej
národnej identity. Historicky prvá komplexná značka bola predstavená v apríli 2016.
V roku 2018 sa na úrovni Pracovnej skupiny predovšetkým pokračovalo v aktivitách
smerujúcich k aktívnemu využívaniu a ďalšiemu šíreniu značky. Záujem tretieho sektora
a jednotlivcov o využívanie značky Slovensko prostredníctvom udelenia sublicencií poukázal
na fakt, že so značkou sa stotožnila odborná, ale aj široká verejnosť. Pracovná skupina poskytla
priestor na koordináciu kľúčových prezentačných podujatí strategického významu v zahraničí
s cieľom predstaviť Slovensko v súlade s konceptom národného brandingu.
S cieľom zabezpečiť včasnú a efektívnu realizáciu jednotnej prezentácie SR v zahraničí
sa na medzirezortnej úrovni hľadal konsenzus v otázke identifikovania najvhodnejšieho
systému koordinovania prioritných podujatí prezentácie SR v zahraničí. Členovia Pracovnej
skupiny sa zhodli, že tento nesmierne dôležitý krok značne presahuje rámec kompetencií
zverených Pracovnej skupine a že riešenie tejto otázky bude potrebné hľadať na platforme
Rady vlády SR na podporu exportu a investícií, v rámci ktorej Pracovná skupina pôsobí.
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