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Rada vlády SR na podporu exportu a investícií 
 

 

A.  berie na vedomie 
 

                     A.1. Plnenie opatrení na podporu implementácie  Stratégie vonkajších ekonomických 

vzťahov SR na obdobie 2014 – 2020 (stav k 31.12.2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Predkladacia správa 

 

Materiál „Plnenie opatrení na podporu implementácie Stratégie vonkajších 

ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014-2020“ (ďalej len „stratégia VEV“) je predložený 

na rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií ako iniciatívny dokument. 

 

Materiál hodnotí plnenie opatrení na podporu implementácie stratégie VEV  

k 31.12.2019. Na tvorbe materiálu sa podieľali inštitúcie, ktoré sú ako hlavní nositelia úloh 

zodpovedné za plnenie jednotlivých opatrení, t. j. MZVEZ SR, MH SR, SARIO, Slovak 

Business Agency a EXIMBANKA SR. Doplňujúce informácie k materiálu poskytlo aj MPaRV 

SR, MF SR, MŠVVaŠ SR, SOPK, Slovenská asociácia malých a stredných podnikov 

a živnostníkov a Slovenská inovačná a energetická agentúra. 

  

Z predloženého materiálu vyplýva, že z doteraz 43 prijatých opatrení bolo k 30.12.2019 

 

 27 opatrení splnených,  

 10 dlhodobých opatrení sa priebežne plní (č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11), 

 1 opatrenie je v štádiu ďalšieho posudzovania (č. 8), 

 2 opatrenia majú termín plnenia v roku 2020, resp. 2021 (č. 12 a 13), 

 1 opatrenie bolo zlúčené s aktualizovaným novým opatrením k tej istej problematike 

(priebežné hodnotenie spätnej väzby, námetov podnikateľov v oblasti podpory 

exportu),  

 2 opatrenia boli zrušené (zahraničné zastúpenia SARIO a systémové vzdelávanie 

v oblasti podpory exportu). 

 

V budúcom období  bude potrebné venovať pozornosť 10 dlhodobým opatreniam, ktoré 

sa priebežne plnia, 1 rozpracovanému opatreniu, ktoré je v štádiu ďalšieho posudzovania a 2 

opatreniam s termínmi plnenia v roku 2020, resp. 2021.   

  

Materiál bol 19.12.2019 schválený členmi Pracovnej skupiny pre stratégiu VEV. 

Pripomienky členov Pracovnej skupiny pre stratégiu VEV boli do materiálu zapracované.   

 

Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať vplyv na podnikateľské 

prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, nebude mať sociálne vplyvy, vplyvy  

na služby pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. 
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Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020  

 
(k 31.12.2019) 

 

 

ÚVOD 

 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť prehľad o aktuálnom stave plnenia opatrení na podporu 

exportu, ktoré Rada vlády SR na podporu exportu a investícií (ďalej len „RVPEI“) prijala  

od schválenia Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020 (ďalej 

len „stratégia VEV“) uznesením vlády SR č. 107 zo dňa 12.3.2014. Uvedený prehľad zároveň 

poskytuje informáciu o tom, ktoré opatrenia už boli splnené, ako sa priebežne plnia trvalé 

opatrenia a aký je aktuálny vývoj u rozpracovaných opatrení. 

 

V prílohe č. 1 je uvedený podrobný komentár k plneniu trvalých a rozpracovaných opatrení. 

V prílohe č. 2 je v tabuľkovej forme uvedený prehľad splnených opatrení s uvedením dátumu 

prijatia, čísiel záverov RVPEI ako aj dátumu splnenia. V tomto prehľade sú pre úplnosť 

uvedené aj trvalé, rozpracované a zrušené opatrenia. Predkladaný materiál hodnotí 

plnenie trvalých opatrení aj nových opatrení, ktoré boli prijaté v roku 2019.  

 

V súvislosti s plnením opatrení na podporu implementácie stratégie VEV je súčasťou tohto 

materiálu aj stručná informácia k posilneniu postavenia Pracovnej skupiny pre stratégiu VEV. 

 

PREHĽAD TRVALÝCH A ROZPRACOVANÝCH OPATRENÍ 

 

1. Cielene využiť ekonomickú diplomaciu pri internacionalizácii vedy, výskumu 

a inovácií a podpore medzinárodného transferu technológií. 

       Spôsob plnenia: raz ročne predložiť na rokovanie rady stručnú informáciu o plnení úlohy  

ako osobitnú časť v rámci hodnotenia výsledkov ekonomickej diplomacie 

       Z: MZVaEZ SR v spolupráci s MH SR, MŠVVŠ SR     

       T: pravidelne do 30.4.  

       Plnenie: Opatrenie sa priebežne plní 

 

2. Posúdiť prípravu a realizáciu propagačnej kampane na podporu zvýšenia 

informovanosti podnikateľskej verejnosti o možnostiach využívania proexportných 

nástrojov. 

       Z: MH SR v spolupráci so SARIO, MZVaEZ SR, EXIMBANKOU SR a Slovenskou 

asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov (ďalej „SAMP“) 

T: november 2017 - október 2023   

Plnenie: Opatrenie sa čiastočne realizuje v rámci národného projektu „Podpora 

internacionalizácie MSP“ a ďalších aktivít 

 

3. Priebežné hodnotenie spätnej väzby, námetov a požiadaviek podnikateľskej sféry 

v oblasti podpory exportu.  

       Z: MH SR / SIEA  

       T: priebežne 

       Plnenie: Opatrenie sa priebežne plní 

 

4. Účinnosť fungovania mechanizmu podpory realizácie veľkých exportných projektov 

hodnotiť cez Radu vlády SR na podporu exportu a investícií. 
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       Z: MH SR v spolupráci so SARIO, MZVaEZ SR, MF SR                

       T: jedenkrát ročne k 30.11. 

       Plnenie: Opatrenie sa priebežne plní 

 

5. Zabezpečovať výber tendrov nad 5 mil. eur z dostupných databáz verejného 

obstarávania.  

       Z: SARIO, Platforma podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu, ZÚ SR      

       T: priebežne       

       Plnenie: Opatrenie sa priebežne plní 
 

6. Realizovať v krajských mestách aktivity na podporu osvety Stratégie vonkajších 

ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020. 

       Z: MH SR, MZVaEZ SR, SARIO, EXIMBANKA SR s podporou VÚC, ZMOS a SOPK.            

       T: priebežne, najmenej jeden krát ročne 

       Plnenie: Opatrenie sa priebežne plní 

 

7. Informovať širokú podnikateľskú verejnosť o identifikovaných exportných 

príležitostiach v jednotlivých krajinách sveta prostredníctvom vlastných 

komunikačných nástrojov, najmä prepojenia svojho webového sídla na materiál 

umiestnený na jednotnom informačnom portáli pre exportéra a v rámci vlastných 

informačných podujatí. 

       Z: členovia Rady vlády SR na podporu exportu a investícií            

       T: priebežne 

       Plnenie: Opatrenie sa priebežne plní 

 

8. Spracovať štúdiu pre dobudovanie integrovaného informačného systému podpory 

exportu s konkrétnym návrhom riešenia vrátane potreby ľudských a finančných 

zdrojov a predložiť ju na rokovanie Pracovnej skupiny pre stratégiu VEV.  

       Z: SARIO 

       T: 31.8.2018    

       Plnenie: Opatrenie bolo čiastočne splnené, štúdia bola vypracovaná, v štádiu ďalšieho   

posudzovania je riešenie potreby ľudských a finančných zdrojov. 

9. Zefektívniť informovanosť o činnosti Divízie poisťovacích a bankových obchodov 

EXIMBANKY SR, dostupnosti a využitia jej produktov, a to formou osobných 

stretnutí s exportérmi či štátnymi inštitúciami, prezentácií činnosti na seminároch 

a podujatiach a účasť predstaviteľov EXIMBANKY SR na veľtrhoch a výstavách 

a oficiálnych vládnych delegáciách v zahraničí ako aj prezentáciách SARIO.  

       Z: EXIMBANKA SR 

       T: priebežne (vyhodnotenie každoročne k 31.12. predložiť na rokovanie PS pre stratégiu 

VEV do 31. januára nasledujúceho roka) 

       Plnenie: Opatrenie sa priebežne plní  

 

10. Podporovať zriaďovanie „Trade Pointov“ nadväzovaním kontaktov regionálnych 

zamestnancov SBA pre Národný projekt Národné podnikateľské centrum 

v regiónoch a Národný projekt  Internacionalizácia MSP na miestnych stakeholdrov 

a aj pomocou ich kontaktov regionálnych zamestnancov SBA pre Národný projekt 

Národné podnikateľské centrum v regiónoch a Národný projekt Internacionalizácia 

MSP na miestnych stakeholdrov aj pomocou ich komunikačných kanálov oslovovať 
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cieľovú skupinu MSP s ponukou služieb oboch projektov za účelom zvýšenia 

viditeľnosti aktivít a zabezpečenia vyššej miery zapojenia regionálnych MSP. 

       Z: Slovak Business Agency 

       T: priebežne (vyhodnotenie každoročne k 31.12. predložiť na rokovanie PS pre stratégiu 

VEV do 31. januára nasledujúceho roka) 

       Plnenie: Opatrenie sa priebežne plní 

 

11. Realizovať vzdelávacie aktivity v oblasti podpory exportu, určené cieľovej  skupine  

malého a stredného podnikania v rozsahu aktivít národného projektu „Podpora 

internacionalizácie malého a stredného podnikania“. 

       Z: SARIO 

       T: priebežne 

      Plnenie: Opatrenie sa priebežne plní 

 

12. Zaradiť diskusiu o konkrétnych formách zapájania súkromného sektora  

do rozvojovej spolupráce na ďalšie rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu  

a investícií.  

      Z: MZVEZ SR 

      T: rok 2020 

       Plnenie:  Príslušný materiál  je v prípravnom štádiu a v súlade s plánom práce RVPEI  

na rok 2019 bude predložený na najbližšom zasadnutí RVPEI, ktoré sa očakáva 

začiatkom roka 2020. 

13. V spolupráci s relevantnými inštitúciami spracovať v rámci vyhodnotenia  Stratégie 

vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 – 2020 prehľad konkrétnych 

výsledkov pre vybrané, merateľné opatrenia. 

       Z: MH SR 

       T: rok 2021 

 

ZÁVER 

 

Z predloženého materiálu vyplýva, že z doteraz 43 prijatých opatrení bolo k 30.12.2019 

 

 27 opatrení splnených,  

 10 dlhodobých opatrení sa priebežne plní (č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11), 

 1 opatrenie je v štádiu ďalšieho posudzovania (č. 8), 

 2 opatrenia majú termín plnenia v roku 2020, resp. 2021 (č. 12 a 13), 

 1 opatrenie bolo zlúčené s aktualizovaným novým opatrením k tej istej problematike 

(priebežné hodnotenie spätnej väzby, námetov podnikateľov v oblasti podpory 

exportu),  

 2 opatrenia boli zrušené (zahraničné zastúpenia SARIO a systémové vzdelávanie 

v oblasti podpory exportu). 

 

V budúcom období  bude potrebné venovať pozornosť 10 dlhodobým opatreniam, ktoré sa  

priebežne plnia, 1 rozpracovanému opatreniu, ktoré je v štádiu ďalšieho posudzovania  

a 2 opatreniam s termínmi plnenia v roku 2020, resp. 2021.   

 

 

 

Posilnenie postavenia pracovných skupín Rady vlády SR na podporu exportu a investícií 
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Na rokovaní RVPEI 12.6.2019 bola pri hodnotení plnenia opatrení na podporu implementácie 

stratégie VEV diskutovaná aj spätná väzba k spôsobu plnenia opatrení v záujme 

vyhodnocovania prínosu, respektíve neúspechu jednotlivých opatrení. V tomto smere členovia 

RVPEI zastupujúci záujmy podnikateľov vidia potrebu posilnenia postavenia pracovných 

skupín rady, napríklad zmenou ich formátu, kontinuálnou aktivitou, častejšou frekvenciou 

rokovaní, zameraním na konkrétne zadania a predkladaním konkrétnych výstupov  

na rokovania RVPEI.  

 

Častejšia frekvencia rokovaní PS pre stratégiu VEV závisí aj od počtu podnetov / materiálov, 

ktoré predkladajú zástupcovia podnikateľov na diskusiu na úrovni PS pre stratégiu VEV. 

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že zo strany inštitúcií, ktoré zastupujú záujmy 

podnikateľov bol za posledné obdobie predložený na rokovanie RVPEI len jediný 

materiál „Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja výskumu – vývoja – inovácií  

v Slovenskej republike“, ktorý RVPEI podporila na rokovaní 12.6.2019. Veľmi dôležitá je aj 

účasť zástupcov podnikateľov na rokovaniach PS pre stratégiu VEV, aby sa na expertnej úrovni 

mohli vopred prediskutovať otvorené otázky, navrhnúť konkrétne riešenia a až potom 

predmetnú tému predložiť na posúdenie v rámci rokovania RVPEI. V  tabuľke je uvedený 

prehľad účasti zástupcov podnikateľov na PS pre stratégiu VEV za obdobie 2016 – 2019. 

 
rokovania 

PS SVEV 

SOPK 

člen PS 

J. Kostolný 

RÚZ 

člen PS 

M. Benko 

AZZZ SR 

člen PS 
M. Špániková 

Klub 500 

člen PS 

T. Gregor 

SAMP 

člen PS 

V. Iro 

APZ 

člen PS 

J. Pribula 

18.01.2016 

 

prítomný osprav. prítomná prítomný nebol člen nebol člen 

26.08.2016 

 

absencia  absencia  prítomná osprav. nebol člen  nebol člen  

13.12.2016 

 

prítomný osprav. prítomná osprav. nebol člen nebol člen 

22.02.2017 

 

osprav. absencia  osprav. absencia  prítomný prítomný 

20.06.2017 

 

prítomný absencia  prítomná prítomný prítomný prítomný 

17.10.2018 

 

osprav. absencia osprav. absencia  prítomný prítomný 

13.05.2019 

 

prítomný absencia  absencia  prítomný prítomný prítomný 

04.12.2019 

 

osprav. absencia  osprav. prítomný prítomný prítomný 

Sumár 

 

4 účasti 

4 absencie 

0 účastí 

8 absencií 

4 účasti 

4 absencie 

4 účasti 

4 absencie 

5 účastí 

0 absencií 

5 účastí 

0 absencií 

 

Posilniť postavenie PS je možné, ak na rokovaniach budú účastní a aktívni aj zástupcovia 

podnikateľskej obce a predložia konkrétne návrhy či materiály. Ak sa niektorý člen PS nemôže 

zúčastniť na rokovaní, je potrebné vyslať náhradného zástupcu. V záujme riešenia situácie bola 

preto na rokovaní PS pre stratégiu VEV uložená zástupcom podnikateľov požiadavka, aby do 

15.1.2020 vypracovali a predložili na PS pre stratégiu VEV okruhy tém na budúci rok, ktorým 

by sa chceli venovať.    

 

 

Príloha č. 1 
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Komentár k plneniu trvalých a rozpracovaných opatrení 

stav k 31.12.2019 
 

 

1. Cielene využiť ekonomickú diplomaciu pri internacionalizácii vedy, výskumu 

a inovácií a podpore medzinárodného transferu technológií. 

 

Ekonomická diplomacia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

(„MZVEZ SR“) má nezastupiteľné miesto pri internacionalizácii vedy, výskumu a inovácií 

a pri podpore medzinárodného transferu technológií. Prezentuje SR smerom do zahraničia  

z pohľadu inovačných a vedecko-výskumných kapacít (v súlade s jednotnou prezentáciou SR 

v zahraničí a značkou Dobrý nápad Slovensko), napomáha zvyšovaniu povedomia 

zahraničných partnerov (vrátane investorov a ich centrál) o technologickej vyspelosti SR, spolu 

s agentúrou SARIO pomáha technologicky zaujímavým slovenským firmám a vedecko-

výskumným inštitúciám disponujúcim špičkovými technológiami presadiť sa v zahraničí, 

podporuje iniciatívy so špičkovými zahraničnými vedcami zamerané na popularizáciu vedy na 

Slovensku, pomáha Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s aktivitami 

zameranými na verejno-súkromné financovanie projektov v oblasti vedy, výskumu a inovácií, 

prepája slovenské vysoké školy s domácimi a zahraničnými firmami na Slovensku s cieľom 

podpory spolupráce akademického sektora s praxou a podporuje aj mobilitu študentov, vedcov 

a zástupcov inovatívnych firiem (stážové a akceleračné programy).  

MZVEZ SR predkladá informáciu o aktivitách ekonomickej diplomacie za rok 2019, vrátane 

podpory znalostnej ekonomiky, inovácií a internacionalizácie vedy, výskumu, inovácií ako 

súčasť Správy o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2019. V súlade s uznesením 

vlády č. 53/2019 bude materiál predložený na rokovanie vlády SR  

do 28.2.2020. 

V roku 2019 iniciovala ekonomická diplomacia MZVEZ SR rôzne formy spolupráce 

slovenských a zahraničných subjektov a podporila množstvo podujatí doma aj 

v zahraničí. Vo februári 2019 zorganizovala výročné rokovanie Národnej koalície pre digitálne 

zručnosti a povolania SR (tzv. Digitálna koalícia), ktorá je platformou pre šírenie pozitívnych 

zmien v prístupe k digitálnym technológiám s cieľom, aby každý získal dostatočné digitálne 

zručnosti a zostal tak produktívny a zamestnateľný. V apríli 2019 sa do záverečnej deklarácie 

predsedov vlád formátu spolupráce krajín strednej a východnej Európy a Číny (17+1) 

v Dubrovníku premietla snaha o vytvorenie Centra excelentnosti pre blockchainové 

technológie v Bratislave. Podporu pri budovaní otvoreného formátu pod vedením SR, do 

ktorého sa môžu zapojiť zainteresované krajiny, vyjadrili účastníci plenárneho rokovania 

formátu 17+1 počas medzinárodnej konferencie Blockwalks 2019  

v Bratislave (október 2019). Vzhľadom na silný automobilový priemysel, ekonomická 

diplomacia SR iniciovala konferenciu driving.digital zameranú na kybernetickú bezpečnosť 

a digitálne riešenia v sektore mobility a podporila množstvo ďalších podujatí: 2019 Forbes 

Under 30 Global Retreat v Bratislave, vrátane stretnutia predsedu vlády SR s vydavateľom 

Stevom Forbesom, TechSummit 2019, SmartHead Sustainability Summit, 3IPK Blockchain & 

Industry Forum, CESAwards 2019, SlovakiaTech 2019, ESET Science Award a podobne. 

Podporovala diverzifikáciu slovenskej ekonomiky poukazovaním na možnosti slovenských 

firiem smerom k európskemu kozmickému priemyslu a spolupráce s Európskou vesmírnou 

agentúrou (v spolupráci s agentúrou SARIO napríklad Slovak Space Tech Day v Košiciach).  

https://blockwalks.com/2019/
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Osobitnú pozornosť venovala aktivitám so zahraničnými vedeckými centrami (napr. 

spolupráci slovenských univerzít v medzinárodných výskumných projektoch s Kalifornskou 

univerzitou v Berkeley alebo s Massachusettským technologickým inštitútom). Zastupiteľské 

úrady SR („ZÚ SR“) spolu s agentúrou SARIO pripravovali misie inovatívnych firiem do 

zahraničia (napr. do Nórska a na Island alebo na Globálny podnikateľský summit v Haagu)  

a pomáhali slovenským technologickým firmám presadiť sa v zahraničí (napr. podujatie Thales 

Group & Thales Al4EU v Bratislave).  

 

Po schválení vládou SR bola v júli 2019 posilnená ekonomická diplomacia MZVEZ SR 

o pilotný projekt štyroch inovačných diplomatov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 

a informatizáciu (ÚPPVII), ktorí boli vyslaní na ZÚ SR v Izraeli, USA, Fínsku a Číne. 

Poslaním inovačných diplomatov je pomáhať slovenským subjektom (výskumným inštitúciám, 

univerzitám a podnikateľom) v nadväzovaní spolupráce s inovačným prostredím týchto krajín 

a vytvárať systémovú podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií. 

    

Za účelom podpory inovatívnych riešení pre mestá sa v novembri v Bratislave konal spoločný 

workshop Ministerstva hospodárstva SR („MH SR“) a OECD ako jeden z výsledkov 

spoločného projektu SR a OECD s názvom „Koncept Smart Cities ako nástroj udržateľného 

rozvoja slovenských miest“. Cieľom workshopu bolo aj za účasti zahraničných odborníkov 

z Izraela, Nórska a Veľkej Británie pomôcť slovenským inovatívnym firmám rozvinúť svoje 

riešenia a podnikateľské nápady, tak, aby boli uplatniteľné nielen v prostredí slovenských 

miest, ale boli konkurencieschopné aj v zahraničí. Do organizácie tohto podujatia boli 

zaangažované aj ZÚ uvedených krajín na Slovensku ako aj zastúpenia Slovenska v uvedených 

krajinách. 

 

S organizátorom českého veľtrhu inteligentných riešení pre mestá a obce „URBIS SMART 

CITY FAIR“, ktorý sa každoročne koná v Brne, bola predbežne konzultovaná možnosť 

posilnenia účasti slovenských spoločností a ich overených riešení v slovenských mestách na 

nadchádzajúcom ročníku. Obdobná snaha sa týka aj podobných tematických podujatí ako Smart 

City Expo vo viacerých lokalitách.  

 

MH SR v spolupráci so SIEA pokračuje v zintenzívnení spolupráce s Južnou Kóreou  

na báze memoranda o porozumení medzi SIEA a „Korea Institute of Energy Technology 

Evaluation and Planning“, ktoré umožní prehĺbiť spoluprácu v oblasti udržateľnej energie  

a energetických inovácií, ako aj s „Korea Institute for Advancement of Technology“ pre 

spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja. V oblasti spolupráce s Izraelom naďalej pokračuje 

diskusia o pokračovaní štipendijného programu vo formáte V4 - v rámci pilotného programu 

na podporu inovatívnych firiem a startupov Innovators V4 a realizácia spoločného bilaterálneho 

programu na podporu projektov výskumu a vývoja. V rámci tohto programu MH SR v roku 

2019 podporilo jednu slovenskú firmu, ktorá ponúka riešenia v oblasti znižovania 

environmentálnych záťaží na vodných plochách. 

 

V rámci programu MH SR na podporu startupov, ktorý realizuje Slovak Business Agency 

(„SBA“), bol v septembri zriadený slovenský stánok na podujatí „DLD Tel Aviv Innovation 

Festival 2019“ v Tel Avive v Izraeli, ktorý umožnil nielen prezentáciu slovenských 

inovatívnych startupov, ale poskytol aj priestor pre nadviazanie kontaktov v rámci jedného 

najvýkonnejších startupových ekosystémov na svete.   

 

       Prehľad podujatí, ktorých sa zúčastnili startupy v rámci podpory SBA 
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Názov podujatia miesto konania Počet osôb 

GITEX Technology Week Dubai, UAE 1 

Medzinárodní strojírenský veletrh Brno 2019 Brno, ČR 3 

DLD Tel Aviv Innovation Festival Tel Aviv, Izrael 7 

World AgriTech Innovation Summit 2019, Londýn Londýn, UK 3 

GIC, Game Industry Conference Poznan Poznaň, Poľsko 2 

The National Women’s Show Toronto, Kanada 2 

University Startup World Cup 2019 Kodaň, Dánsko 1 

Singapore Fintech Festival 2019 Singapur 8 

Techinnovation Singapore Singapur 2 

Smart City Expo World Congress Barcelona, Španielsko 2 

SLUSH 2019 Helsinki, Fínsko 12 

GDS Game Developers Session 2019 Praha, ČR 2 

 

V rámci formátu spolupráce Čína 17+1 sa 8. – 9.10.2019 uskutočnila v Belehrade  

4. ministerská konferencia o inováciách Čína + 17 krajín SVE. Podujatie sa uskutočnilo  

pod názvom "Joint Vision for the Innovative Future". Zúčastnili sa na ňom aj predstavitelia 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“). Súčasne  

s ministerskou konferenciou sa uskutočnilo podnikateľské fórum, na ktorom sa predstavili aj 

slovenské spoločnosti. Počas konferencie bola podpísaná tzv. Belehradská deklarácia, ktorá 

načrtla spoločnú víziu zúčastnených krajín. 5. ministerská konferencia sa bude konať v Číne  

v roku 2020, 6. ministerská konferencia asi koncom roka 2021 na Slovenku. 

 

V spoločnej Sarajevskej deklarácii o inovačnej a technologickej spolupráci medzi ČĽR+SVE  

z novembra 2018 sa strany dohodli „na posilnení dôležitosti vytvorenia virtuálnej "spolupráce 

ČĽR+SVE" vytvorením spoločného Centra pre transfer technológií "China-CEEC TTC",  

ako aj na dôležitej úlohe sekretariátu "China-CEEC TTC", kde krajiny strednej a východnej 

Európy zastupuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Podľa informácie z 24.9.2019 

čínska strana navrhuje vybudovať  v priebehu budúceho roka kooperačné centrum na prenos 

technológií “17+1 COOPERATION” TECHNOLOGY TRANSFER CENTRE s očakávaním 

zlepšenia práce súvisiacej s transferom technológií a prehĺbenia spolupráce medzi čínskymi  

a SVE organizáciami. 

 

2. Posúdiť prípravu a realizáciu propagačnej kampane na podporu zvýšenia 

informovanosti podnikateľskej verejnosti o možnostiach využívania proexportných 

nástrojov. 

        
V priebehu roku 2019 pokračovalo SARIO v poradenských aktivitách pre slovenských 

exportérov prostredníctvom seminárov Exportnej akadémie v rámci Národného projektu. 

Cieľom seminárov v rámci odborného vzdelávania Exportnej akadémie bolo zvýšenie 

informovanosti malých a stredných podnikoch  („MSP“) o odborných aspektoch a metódach 

medzinárodného obchodovania, zaužívaných praktikách v obchodnej komunikácii, a tiež  

o špecifikách obchodovania na jednotlivých zahraničných trhoch.  

 

 

SARIO prezentovalo služby na podporu exportu počas podnikateľských misií doma 

i v zahraničí a na veľtrhoch a výstavách na Slovensku a v zahraničí. V roku 2019 

zorganizovala agentúra SARIO 22 podnikateľských misií v zahraničí a 14 doma,  
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14 veľtrhov v zahraničí a 3 veľtrhy na Slovensku. Na týchto podujatiach sa zúčastnilo viac ako 

200 slovenských spoločností. 

 

Počas kooperačných podujatí SARIO Business link (Slovenská kooperačná burza Bratislava 

24.10.2019) sa zvyšovalo povedomie o proexportných aktivitách prostredníctvom realizácie 

samostatných stolíkov pre každé oddelenie SARIO, pri ktorých sa spoločnosti mohli 

informovať o nástrojoch a pomoci pri ich exportných aktivitách. Zároveň viedli zástupcovia 

SARIO dodatočnú komunikáciu s podnikateľmi v rámci networkingu počas celého podujatia. 

Na Slovenskej kooperačnej burze Bratislava 2019 (ďalej „SKB“) sa zúčastnilo  122 

slovenských spoločností. 

 

Počas veľtrhu Gastro a Kulinária, ktorý sa konal na výstavisku Agrokomplex Nitra  

6. – 9.11.2019, zorganizovalo MZVEZ SR spoločný stánok pre exportne zamerané inštitúcie 

pod názvom Exportný dom, kde agentúra SARIO aktívne prezentovala nástroje na podporu 

exportu pre slovenské spoločností. 

 

Počas podujatí Z regiónov do sveta prezentovalo SARIO vo viacerých krajských mestách 

služby na podporu exportu a priorite nové možnosti, ktoré ponúka odbor národného projektu 

SARIO, ktorého cieľom je podpora exportu MSP. 

  

Proexportné nástroje a podpora podnikateľov sa v rámci nástrojov SARIO komunikujú 

a realizujú priebežne počas seminárov, konferencií a fór, ktorých sa zástupcovia SARIO 

aktívne zúčastňujú a prezentujú možnosti podpory exportu zo strany danej agentúry. 

 

EXIMBANKA SR aj v roku 2019 pokračovala vo zvyšovaní povedomia podnikateľov 

o možnostiach využívania proexportných nástrojov SR, v roku 2019 realizovala viac ako 450 

akvizičných stretnutí s podnikateľmi, taktiež sa zúčastňovala na rôznych podujatiach  

s klientmi, potenciálnymi klientmi ale aj bankmi, širokou odbornou verejnosťou, 

individuálne,  tiež v spolupráci s domácimi a zahraničnými partnerskými inštitúciami.  

 

EXIMBANKA SR od 1.11.2019 prevzala oficiálnu funkciu tzv. Private Sector Liason Officer 

(PSLO). Úlohou PSLO je rozvíjať kontakt medzi súkromným sektorom  

a medzinárodnými finančnými inštitúciami, vyhľadávať obchodné príležitosti, poskytovať 

poradenstvo ako lepšie angažovať spoločnosti do agendy rozvojovej spolupráce, zdieľať 

expertízu a know how so súkromným sektorom. V tejto súvislosti prijala na pôde 

EXIMBANKY SR aj zástupcu Svetovej banky, ktorý má v pôsobnosti práve SR ako aj 

zástupcov maďarskej EXIM HU, ktorí úlohu PSLO zastrešujú už 4 roky a sú pripravení 

poskytnúť súčinnosť v spúšťaní tohto projektu a spájaní privátneho sektora na Slovensku 

s multilaterálnymi finančnými inštitúciami (IFI). EXIMBANKA SR v priebehu roka 2019 úzko 

spolupracovala s EIB pri poskytovaní zdrojov z linky s EIB, preto má významné skúsenosti so 

spoluprácou IFIs a prepojením na privátny sektor.  

 

MZVEZ SR v spolupráci s regionálnymi SOPK pokračovalo v roku 2019 v podujatiach 

„Z regiónov do sveta“ na zvýšenie informovanosti podnikateľskej verejnosti o možnostiach 

využívania proexportných nástrojov. Cieľom bolo predstaviť MSP potenciál ekonomickej 

diplomacie a na jednom mieste ich informovať o všetkých formách štátnej pomoci na podporu 

exportu.  

V roku 2019 sa uskutočnili 3 podujatia, na ktorých sa podieľali EXIMBANKA SR, SARIO, 

SBA a zúčastnilo sa na nich vyše 150 firiem.  

 



6 
 

MZVEZ SR po prvýkrát zrealizovalo počas veľtrhu Gastra & Kulinária 2019 v Nitre svoj 

Exportný dom . Tento nový informačný formát – proexportné služby pod jednou strechou - 

poskytol vystavovateľom i návštevníkom informácie a poradenské služby s cieľom podpory 

exportu slovenských, najmä potravinárskych firiem. Participovalo na ňom takmer 600 

proexportne orientovaných firiem a cca 15 tisíc návštevníkov.    

 

MZVEZ SR sa v roku 2019 opätovne prostredníctvom siete ekonomickej diplomacie  

na zastupiteľských úradov v zahraničí podieľalo na získavaní účastníkov zo zahraničia  

na dvoch kooperačných burzách (SKB) v Nitre a v Bratislave. Vo vlastnom stánku poskytovalo 

exportné poradenstvo o možnostiach využívania exportných nástrojov. Slovenským firmám na 

SKB poskytoval informácie o zahraničných trhoch, obchodných a investičných príležitostiach 

a tendroch v zahraničí, o plánovaných podujatiach, odborných seminároch, veľtrhoch 

a výstavách a podnikateľských misiách a fórach. 

 

MZVEZ SR taktiež v spolupráci so zahraničnými komorami v SR poskytovalo informácie  

o možnostiach využívania proexportných nástrojov, o.i. na Nemecko-slovenskom 

hospodárskom fóre  a na  podujatí Doing Business in Austria v Bratislave. 

 

V januári podpísané Memorandum medzi MZVEZ SR a SOPK o spolupráci v oblasti 

ekonomickej diplomacie umožnilo naštartovať recipročné podnikateľské misie v SR   

a pilotne poskytnúť súčinnosť pri podnikateľskej misii sprevádzajúcej návštevu prezidenta 

Tatárskej republiky v SR. 

 

Slovenská asociácia malých a stredných podnikateľov a živnostníkov (SAMP) delegovala 

dvoch zástupcov do pracovnej skupiny EK, ktorí sa v termíne 16.–17.10.2019 zúčastnili 

celoeurópskeho stretnutia MSP v Bruseli. V prebiehajúcej podnetnej diskusii, jednotlivé krajiny 

riešili podobné problémy, podporu a využívanie proexportných nástrojov a euro fondov. 

Takmer všetky krajiny vyjadrili svoju nespokojnosť s malou podporou najmä pre mikro 

podnikateľov (do 10 zamestnancov) a taktiež nedobrou transparentnosťou prideľovania podpôr 

a dotácií. Jednoznačne sa všetci zástupcovia členských krajín EÚ zhodli na tom, že im musí 

byť viac ako doteraz umožnené užšie a intenzívnejšie spolupracovať s Európskou komisiou 

(„EK“), predkladať návrhy, pripomienky a celkovo zlepšiť podmienky pre MSP na podnikanie 

v Európe. Na stretnutí sa prerokovávali tiež jednotlivé návrhy zo strany EK aké konkrétne kroky 

ohľadom investícií pripravuje vo svojom európskom investičnom programe na obdobie 2021–

2026, ktorý pozostáva z: Fond InvestEU: Mobilizácia verejných  

a súkromných investícií pomocou záruky rozpočtu EÚ InvestEU, Poradné centrum: 

Poskytovanie technického poradenstva v oblasti investičných projektov, Portál InvestEU: 

Ľahko prístupná databáza, ktorá spája projekty s potenciálnymi investormi z celého sveta. 

Závery z pracovného stretnutia prerokovalo Prezídium SAMP a informácie o možnostiach 

podpory MSPaŽ cestou navrhovaných projektov boli rozoslané členom a spolupracujúcim 

organizáciám SAMP. 

 

3. Priebežné hodnotenie spätnej väzby, námetov a požiadaviek podnikateľskej sféry 

v oblasti podpory exportu.  

 

Na rokovaní Pracovnej skupiny pre stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov  

na obdobie 2014 - 2020 („PS pre stratégiu VEV“) 19.12.2017 bola odsúhlasená realizácia 

pravidelného prieskumu k hodnoteniu spätnej väzby, námetov, požiadaviek podnikateľov 

v oblasti podpory exportu v dvojročných intervaloch. V roku 2019 pripadla úloha realizácie 

prieskumu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej „SIEA“). SIEA v spolupráci 
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s MH SR a ďalšími inštitúciami v PS pre stratégiu VEV realizovala prieskum prostredníctvom 

online dotazníka v období od 11.2.2019 do 25.3.2019.  

 

Po vyzbieraní dát a informácií z podnikateľského prostredia bola pripravená Správa 

o výsledkoch a záveroch prieskumu o vplyve inovácií a podporných nástrojov na exportnú 

výkonnosť spoločností v Slovenskej republike, obsahujúca stručné výsledky prieskumu, ako aj 

podrobnú správu v prílohe. Správa identifikovala postupné zlepšovanie pro-exportného a pro-

inovačného správania sa podnikateľských subjektov na Slovensku. Podľa výsledkov môže 

k ďalšiemu zlepšeniu prispieť postupná eliminácia nadbytočných legislatívnych opatrení 

a administratívnych prekážok, ktoré brzdia najmä doteraz neexportujúce spoločnosti. 

  

SIEA predložila materiál na rokovanie PS pre stratégiu VEV dňa 13.5.2019. V rámci rokovania 

bol vyhradený priestor pre prezentáciu a prvé pripomienkovanie výsledkov prieskumu. Okrem 

zapracovania pripomienok SIEA, MH SR a ostatní členovia PS pre stratégiu VEV navrhli 10 

opatrení na riešenie potrieb vyplývajúcich z výsledkov prieskumu, vrátane ich znenia, gestorov 

a termínov realizácie. Následne sa materiál stal predmetom pripomienkového konania v rámci 

PS pre stratégiu VEV, ktorá uvedený materiál schválila  na svojom rokovaní 4.12.2019. 

Z materiálu okrem iného vyplýva, že ďalší prieskum sa uskutoční v roku 2021 prostredníctvom 

externého realizátora. 

 

4. Účinnosť fungovania mechanizmu podpory realizácie veľkých exportných projektov 

hodnotiť cez Radu vlády SR na podporu exportu a investícií (ďalej „RVPEI“). 

 

V rámci konceptu na podporu realizácie veľkých exportných projektov boli na túto realizáciu 

vybrané nasledujúce hlavné aktivity: 

•   mapovanie potenciálu slovenských exportérov realizovať veľké exportné projekty, 

•   zber informácií o možnostiach realizácie veľkých exportných projektov, 

•   kooperačné a lobistické aktivity smerujúce k realizácii veľkých exportných projektov, 

•   financovanie a poisťovanie veľkých exportných projektov. 

 

V rámci plnenia aktivity mapovanie potenciálu slovenských exportérov realizovať veľké 

exportné projekty SARIO pripravilo k 1.7.2014 založenie Združenia dodávateľov 

investičných celkov (ďalej „ZDIC“), čím poskytlo platformu pre vytvorenie dobrovoľného 

združenia spoločností, ktorého cieľom bola podpora exportu ich produktov a služieb. 

Plánovaným účelom založenia ZDIC bola spolupráca smerujúca k podstatnému rozvoju 

zahraničného obchodu SR a k možnosti vyvážať ucelené investičné celky do zahraničia. 

SARIO momentálne neeviduje záujem ani iniciatívu zo strany podnikateľov o združovanie 

svojich záujmov pre dodávanie veľkých investičných celkov, rovnako ani zo strany 

nadriadeného orgánu. 

 

Nakoľko združenie ZDIC nebolo zriadené, ako alternatíva sa v rámci národného projektu  

Podpora internacionalizácie MSP pripravuje kampaň na podporu alternatívnych obchodných 

platforiem („AOP“), ktorá bude slúžiť na stimuláciu združovania MSP za účelom efektívnejšej 

adaptácie pri ich internacionalizačných aktivitách. Realizácia aktivít smerovaných k podpore 

AOP je v gescii Slovak Business Agency (ďalej „SBA“). Do dnešného dňa sa však nezačali 

realizovať predmetné aktivity, nakoľko bolo potrebné vymedziť, aké subjekty v rámci 

slovenského trhu je možné podporiť, teda prisúdiť im označenie alternatívna obchodná 

platforma. Taktiež  SBA má problém pri vykazovaní predmetných aktivít voči poskytovateľovi 

pomoci, pretože definícia vykazovania merateľných ukazovateľov projektu týkajúca sa AOP je 

aktuálne tak definovaná, že znemožňuje napĺňať stanovené hodnoty v projekte. SBA sa v tomto 



8 
 

obrátilo na poskytovateľa so žiadosťou o úpravu predmetnej definície. SBA plánuje od začiatku 

roka 2020 realizovať semináre a krátkodobé individuálne poradenstvá na tému AOP. 

 

Druhá z hlavných aktivít zber informácií o možnostiach realizácie veľkých exportných 

projektov je napĺňaná SARIO prostredníctvom monitorovania tendrov nad 5 mil. eur  

z dostupných databáz verejného obstarávania. SARIO je pravidelným prijímateľom tendrov  

z databáz Národného centra pre marketing a tvorbu cien Bielorusko. Pre slovenských 

podnikateľov je to priama príležitosť zúčastňovať sa elektronických tendrov Colnej únie  

bez toho, aby ich spoločnosť bola zaregistrovaná v niektorej z krajín Colnej únie. Projekt bol 

spustený v prvej polovici roku 2014. Konkrétne aktuálne tendre sú uverejnené na webe SARIO, 

zároveň sú zasielané na databázu slovenských podnikateľov, ktorí prejavili záujem  

o tendre z daného regiónu Colnej únie. Tendre sa aktualizujú priebežne, približne dvakrát 

mesačne. Takisto SARIO aktívne vyhľadáva tendre aj nad 5 mil. eur a následne ich zverejňuje 

prostredníctvom web stránky SARIO a web stránky Portálu pre exportéra. Prevažne sa jedná  

o tendre prihliadajúce na prioritné teritóriá zadefinované stratégiou VEV a v súlade  

so zameraním zahraničnej politiky SR. SARIO zverejňuje tendre s nasledujúcim sektorovým 

zameraním (v súlade s konceptom na podporu realizácie veľkých exportných projektov):  

•   energetika a energetické strojárstvo,  

•   stavebníctvo, vrátane strojov a technológií, 

•   dopravná infraštruktúra a logistika,  

•   vodné hospodárstvo a sociálne stavby (vodovodná a kanalizačná infraštruktúra), 

•   technológie v oblasti gumárenského priemyslu,  

 poľnohospodárstvo (poľnohospodárska technika a technológie na výrobu hnojív, 

technológie spracovateľského priemyslu). 

 

MZVEZ SR v roku 2019 pokračovalo v podpore veľkého exportného projektu združenia IT 

firiem Partnerstvá pre prosperitu v krajinách Západného Balkánu, a Východného partnerstva. 

Na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytla sieť 

ekonomickej diplomacie podporu pri uvedení exportnej databázy slovenských potravinárskych 

spoločností, ktorá bude slúžiť ako pomoc pri hľadaní nových odbytových miest a nových trhov 

pre slovenské produkty. 

 

MZVEZ SR zastrešuje aj agendu pre koordináciu zapájania sa štátnych inštitúcií SR  

do projektov EÚ v susedských krajinách, tzv. Národný kontaktný bod SR pre Twinning a Taiex.  

V roku 2019 zaevidoval a distribuoval podklady k 20 twinningovým projektom, pričom SR 

bola úspešne vybratá a zapojená do projektov v Gruzínsku, Srbsku a Severnom Macedónsku s 

rozpočtom 4,5 mil. eur.  

 

V databáze expertov má SR zaevidovaných 45 špecialistov z 22 rôznych štátnych inštitúcií, 

pričom v tomto roku experti realizovali 28 krátkodobých expertných misií v zahraničí (Taiex 

peer-to-peer). NKB taktiež zastupuje SR vo výboroch EK pre nástroj predvstupovej pomoci 

(Instrument for pre-accession assistance – IPA, alokácia 2014 – 2020 – 11,6 mld. eur), nástroj 

európskeho susedstva (European Neighbourhood Instrument  - ENI, alokácia 15,4 mld. eur)  

a nástroj partnerstva (Partnership Instrument – PI, alokácia 954,7 mil. eur). 

MZVEZ SR predkladá informáciu o podpore veľkých exportných projektov ako súčasť Správy 

o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2019. V súlade s uznesením vlády č. 

53/2019 bude materiál predložený na rokovanie vlády SR do 28.2.2020. Tomu predchádza jeho 

prerokovanie Radou vlády SR na podporu exportu a investícií.  
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V rámci aktivity financovanie a poisťovanie veľkých exportných projektov EXIMBANKA 

SR informovala, že bude v rámci konceptu na podporu realizácie veľkých exportných projektov 

naďalej venovať zvýšenú pozornosť obchodným prípadom zameraným na vývoz investičných 

celkov, ako aj informovanosti spoločností o možnostiach zvýhodnených podmienok pre export 

vo vybraných sektoroch a zároveň bude hľadať možnosti kofinancovania, resp. klubového 

financovania pri väčších exportných projektoch. 

 

Jediné veľké projekty, o ktorých môžeme hovoriť sú jednoznačne v rámci iniciatívy čínskej 

hodvábnej cesty – Belt and Road Initiative (BRI). 

 

V predmetnej súvislosti EXIMBANKA SR aktívne participovala pri vytvorení podmienok 

realizácie služieb Medzibankovej asociácie v rámci platformy 16+1 na spoluprácu s čínskymi 

partnermi. Cieľom je spolupráca s čínskymi partnermi na realizácií strategických projektov celo 

regionálneho záujmu v kontexte iniciatívy Road and Belt Initiative (BRI).  

Ešte v roku 2018 EXIMBANKA SR podpísala na zasadnutí členov Medzibankovej asociácie, 

ktoré sa konalo v bulharskej Sofii, dva strategické dokumenty - Akčný plán spolupráce pre roky 

2018 – 2020 a Dohodu o spolupráci pri budovaní kapacít a zdieľaní skúseností.  

Na tohtoročnom zasadnutí členov v apríli 2019 v Chorvátsku bol v rámci iniciatívy podpísaný 

dokument Iniciatíva pre spoluprácu Medzibankovej asociácie Číny – SVE krajín na podporu 

rozvoja malých a stredných podnikov, ktorý vyjadruje zameranie Medzibankovej asociácie na 

podporu MSP, ktoré tvoria v krajinách strednej a východnej Európy značné percento na trhu  

a sú dôležité pre domáce ekonomiky.  

Čínska partnerská organizácia v rámci Medzibankovej asociácie organizuje každoročne 

semináre pre členov, ktoré sú zamerané na zdieľanie skúseností, nových informácií o členoch, 

ale aj rôznych témach záujmu. Predstavitelia EXIMBANKY SR sa na seminároch pravidelne 

zúčastňujú. V septembri 2019 sa zástupca EXIMBANKY SR zúčastnil na seminári v Pekingu, 

pričom tento krát bol seminár s názvom „China-CEEC Inter-Bank Association Seminar on Belt 

& Road Sustainable Development and Regional Financial Cooperation“ zameraný na 

rozvojový aspekt aktivít v rámci Medzibankovej asociácie. Tieto semináre slúžia aj ako báza 

na prípravu konkrétnych obchodných transakcií, ktoré sú však už dohodnuté na bilaterálnej 

úrovni. EXIMBANKA SR je otvorená ďalšej spolupráci s čínskymi partnermi na konkrétnych 

projektoch identifikovaných slovenskými exportérmi, ktoré môžu byť prostredníctvom tejto 

iniciatívy podporené. Je dôležité tiež uviesť, že veľké investičné projekty ostatných krajín 

iniciatívy 16+1 sú vždy dohodnuté na úrovni vlády a následne realizované prostredníctvom 

vybranej inštitúcie v krajine, často prostredníctvom práve exportno-úverovej agentúry. 

Druhá možnosť ako vie vláda prispieť k realizácii veľkých exportných investičných projektov 

je podpora v rámci medzivládnych komisií a zapracovaní týchto projektov ako priorít 

vzájomnej bilaterálnej spolupráce v rámci protokolu. 

 

5. Zabezpečovať výber tendrov nad 5 mil. eur z dostupných databáz verejného 

obstarávania.  

        

SARIO pre uverejňovanie tendrov na svojej web stránke vytvorilo samostatnú záložku v sekcii 

Exportujte do zahraničia pod názvom „Tendre“. Na web stránke Portálu pre exportéra sa tendre 

nachádzajú v záložke „Projekty a výzvy“. Tendre sa aktualizujú priebežne, približne dvakrát 

mesačne. Prevažne sa jedná o tendre zamerané na prioritné teritória zadefinované stratégiou 

VEV. SARIO relevantné tendre zverejňuje prostredníctvom web stránky a Portálu  

pre exportéra. Tendrom nad 5 mil. eur je na portáloch vytvorený špeciálny priestor v hore 

uvedených webových záložkách „Tendre“ a „Projekty a výzvy“. 
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MZVEZ SR uverejňuje na svojej webstránke na portáli Podnikajme v zahraničí informácie 

o možnostiach zapojenia sa do tendrov, vrátane realizácie veľkých exportných projektov. Sieť 

ekonomickej diplomacie v roku 2019 sprostredkovala informácie o vypísaní 476 verejných 

obstarávaní, najviac v Dánsku, Nemecku, na Ukrajine, v Turecku a v Bielorusku. Taktiež  

na portáli Podnikajme v zahraničí sa nachádza súhrnná informácia o verejných obstarávaniach 

v medzinárodných organizáciách EÚ, NATO, Svetová poštová únia a Medzinárodný 

olympijský výbor, UNOV, UNIDO, MAAE/IAEA, CTBTO, OECD, OSN. 

 

6. Realizovať v krajských mestách aktivity na podporu osvety Stratégie vonkajších 

ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020. 

 

MZVEZ SR pokračovalo v roku 2019 v organizovaní ekonomicky orientovaných podujatí 

v krajských mestách. Po Žiline, Košiciach, Trenčíne a Trnave v roku 2018  sa ďalšie Kluby RK 

SOPK pod záštitou štátneho tajomníka MZVEZ SR L. Parízka konali v roku 2019 v Nitre, 

Banskej Bystrici a Bratislave. Okrem MZVEZ SR vystúpili aj ďalší štátni aktéri podpory 

exportu SARIO a SBA a EXIMBANKA SR. Počas rokov 2018 a 2019 sa na spolu siedmych 

kluboch zúčastnilo 325 účastníkov, z toho 247 zástupcov MSP. V tomto období predstavovali 

kluby jedinú komplexnú aktivitu tohto druhu a znamenajú významný ústretový krok štátnych 

inštitúcií smerom k súkromnému sektoru. 

MZVEZ SR v krajských mestách Bratislava, Banská Bystrica a Košice odborne  

a prezentačne spolupracovalo v roku 2019 na pokračujúcom projekte série spojených 

informačných dní - Granty pre samosprávu.  Hlavným cieľom spojených infodní bolo pomôcť 

mestám a obciam priblížiť možnosti finančných mechanizmov a grantových schém  

a získať komplexnejší prehľad o európskych grantoch v rôznych oblastiach a rozsahu na 

podporu medzinárodnej spolupráce na jednom mieste a v rámci jedného dňa. 

 

EXIMBANKA SR bola súčasťou podujatí MZVEZ SR aj v roku 2019, pričom  

na každom podujatí prezentovala širokú škálu produktov určených na podporu exportu  

a dlhoročné skúsenosti aj s rizikovejšími teritóriami. Na podujatiach v  Trenčíne, Banskej 

Bystrici, Nitre a Bratislave, boli zúčastnenej podnikateľskej verejnosti prezentované možnosti 

podpory exportu, financovania či poistenia, ktoré pre slovenské firmy EXIMBANKA SR 

ponúka. Exportéri z radov klientov EXIMBANKY SR v tejto súvislosti vyzdvihli,  

že bez podpory EXIMBANKY SR by export do rizikových teritórií nemohli realizovať.  

 

EXIMBANKA SR intenzívne spolupracuje aj s ostatnými orgánmi štátnej správy, či už počas 

rôznych tematicky orientovaných podujatí, biznis fór, resp. podujatí zameraných  

na podporu exportu, no aj bilaterálne, predovšetkým s rezortnými partnermi MF SR, MH SR, 

SARIO a SOPK. 

 

Od schválenia novely zákona o EXIMBANKE SR, ktorou sa rozšírilo produktové portfólio 

o možnosť financovania zvýhodnených vývozných úverov do vybraných rozvojových krajín, 

realizovala EXIMBANKA SR na jeseň 2019 dve podujatia v Bratislave a Banskej Bystrici, na 

ktorých predstavila nový produkt, ktorého cieľom je prienik slovenských právnických osôb na 

teritóriá rozvojových krajín v súlade s medzinárodnými pravidlami pre rozvojovú spoluprácu. 

V septembri 2019 EXIMBANKA SR so slovenskými inštitucionálnymi a rezortnými partnermi, 

a tiež partnerskou českou exportno – úverovou agentúrou EGAP prezentovala možnosti štátnej 

podpory exportu na veľtrhu MSV Brno, rovnako aj na Kooperačnej burze SARIO v máji a 

novembri 2019.  
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V neposlednom rade sa EXIMBANKA SR taktiež pravidelne stretáva s partnerskými 

komerčnými bankami, pre ktoré boli v roku 2019 organizované viaceré stretnutia na pôde 

EXIMBANKY SR s cieľom informovať exportérov o možnostiach, ktoré spolupráca týchto 

subjektov ponúka na ich podporu. Zástupcovia EXIMBANKY SR aktívne prezentujú možnosti 

spolupráce na seminároch a workshopoch, ktoré títo partneri organizujú a kde môžu zdieľať 

svoje skúsenosti a osloviť potenciálnych klientov.    

 

SARIO realizovalo v regiónoch 3.– 4.12.2019 z iniciatívy MH SR sériu podujatí na 

tému Aktuálne nástroje na podporu podnikateľov v najmenej rozvinutých okresoch 

(NRO) v Banskej Bystrici a Prešove. Na podujatiach sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia sekcie 

štrukturálnych fondov a sekcie stratégie. Seminár bol venovaný službám SARIO, najmä 

možnostiam získania štátnej pomoci, podpore etablovaných spoločností, inovácií  

a exportu, organizácie zahraničných podnikateľských misií a veľtrhov. Podujatia sa zúčastnilo 

87 slovenských spoločností. Zástupcovia SARIO prezentovali tieto služby aj na podujatiach 

MH SR počas podujatí Rozpodnikajme región Prievidza 13.3.2019 a Rozpodnikajme región  

v Snina 15.5.2019, ktorého sa zúčastnilo 20 spoločností. 

 

Počas konferencie „Z regiónov do sveta“, ktorá sa konala pod záštitou štátneho tajomníka  

L. Parízka vo viacerých krajských mestách Slovenska s cieľom informovať podnikateľov 

o možnostiach podpory exportu vystúpilo SARIO s prezentáciou o službách na podporu 

exportu. SARIO má za to, že slovenským podnikateľom v regiónoch je potrebné komunikovať 

konkrétne nástroje, výzvy, programy a aktivity (či už s finančným, poistným,  

alebo kooperačným prvkom).  

 

SARIO prostredníctvom svojich regionálnych kancelárií aktívne participuje na regionálnych 

odborných seminároch ISA - Združenie pre rozvoj investícií a v zmysle Memoranda medzi 

SARIO a SOPK sa pravidelne zúčastňuje a spolupracuje na odborných seminároch v regiónoch 

Slovenska. V rámci spomínaných regionálnych seminárov SARIO taktiež propaguje nástroje 

stratégie VEV. 

 

SARIO využilo na podporu osvety nástrojov stratégie VEV všetky podnikateľské misie, 

semináre, veľtrhy a výstavy a kooperačné podujatia, ktoré každoročne realizuje. 

 

7. Informovať širokú podnikateľskú verejnosť o identifikovaných exportných 

príležitostiach v jednotlivých krajinách sveta prostredníctvom vlastných 

komunikačných nástrojov, najmä prepojenia svojho webového sídla na materiál 

umiestnený na jednotnom informačnom portáli pre exportéra a v rámci vlastných 

informačných podujatí. 

 

Na zasadnutiach zmiešaných a medzivládnych komisií („ZK a MVK“) realizovaných 

Ministerstvom hospodárstva SR sa pravidelne zúčastňujú aj zástupcovia SARIO  

a MZVEZ SR (okrem zástupcov relevantných odborov aj zástupcovia POCE -               

podnikateľské centrum). SARIO a tiež POCE na svojich webových stránkach informujú  

o príprave, konaní, ako aj výsledkoch týchto podujatí s tým, že SARIO, vo väčšine prípadov, 

ako sprievodné akcie ZK a MVK, organizuje tiež „Business Fóra (BF)“. Práve počas BF 

dochádza k priamej interakcii podnikateľov formou B2B rokovaní a networkingu. V ostatnom 

čase MH SR „presadzuje trend“, aby sa zasadnutí ZK a MVK zúčastňovali priamo aj 

zástupcovia podnikateľskej sféry.  
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V 1. polroku 2019 sa slovenské podnikateľské subjekty zúčastnili zasadnutí ZK a MVK, pričom 

boli prítomné na 10. zasadnutí Zmiešanej komisie pre ekonomickú a obchodnú spoluprácu 

medzi SR a Indickou republikou, na 9. zasadnutí Zmiešanej komisie medzi vládou SR a vládou 

Srbskej republiky pre hospodársku spoluprácu, na 4. zasadnutí Konzultačnej komisie medzi 

MH SR a Ministerstvom hospodárstva, podnikania a remesiel Chorvátskej republiky. 

 

V 2. polroku 2019 sa podnikateľské subjekty zo SR zúčastnili zasadnutí ZK a MVK, konkrétne 

20. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi 

SR a Ruskou federáciou, 5. zasadnutia Spoločnej rady pre hospodársku spoluprácu medzi SR 

a JAR, 14. zasadnutia Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú 

spoluprácu medzi SR a Bieloruskom. 

 

SARIO pravidelne informuje širokú podnikateľskú verejnosť o identifikovaných exportných 

príležitostiach v jednotlivých krajinách sveta prostredníctvom vlastných komunikačných 

nástrojov (web stránka, newsletter, direct mail na jednotlivé podujatia a aktivity SARIO). 

SARIO ako gestor Portálu pre exportéra uverejňuje tieto príležitosti priamo na portál, kde 

taktiež zverejňuje zaslané vstupy od ostatných inštitúcií. Ak členovia PS VEV a ostatné 

relevantné inštitúcie majú záujem o zverejnenie informácií prostredníctvom Portálu pre 

exportéra, môžu priamo kontaktovať SARIO.  

 

MZVEZ SR pravidelne informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o exportných 

príležitostiach v jednotlivých štátoch sveta sprostredkúvaním informácií zo ZÚ SR  

v zahraničí, ktoré MZVEZ SR zverejňuje na svojej webovej stránke v sekcii „Podnikajme  

v zahraničí“. Táto obsahuje informácie o dopytoch a ponukách zo zahraničia, ale aj  

o tendroch a dôležitých výstavách a veľtrhoch. Zároveň zasiela na vyše 1400 emailových adries 

newsletter, (v roku 2019 bolo zverejnených 32 čísel) s  informáciami zo zahraničia, určenými 

pre slovenskú podnikateľskú verejnosť. Okrem toho sú aktuálne informácie zverejňované aj na 

stránkach ZÚ SR a na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn.  

MZVEZ SR poskytlo poradenstvo pre vyše 3000 slovenských podnikateľských subjektov. 

Poradenstvo poskytli ekonomickí diplomati na ZÚ SR, pracovníci odboru podnikateľského 

centra MZVEZ SR, na telefonickej linke pre exportérov, ako aj na podujatiach (exportné kluby, 

exportný dom, na kooperačných burzách a ďalších). Sieť ekonomickej diplomacie v roku 2019 

uskutočnila vyše 280 prezentačných podujatí v zahraničí, aktívne sa zúčastnila  

na 165 výstavách a veľtrhoch v zahraničí a podporila účasť slovenských podnikateľských 

subjektov, zabezpečila 110 podnikateľských misií priamo, alebo v súčinnosti so SARIO 

a SOPK, realizovala resp. participovala na 142 podujatiach, zameraných na spoluprácu  

v oblasti vedy a výskumu. Ďalšie podujatia boli podporené v rámci Projektovej schémy  

na podporu ekonomickej diplomacie, ktorú MZVEZ SR realizuje od roku 2015. ZÚ SR ich  

v sledovanom období uskutočnili 33 za temer 130 tisíc eur. Firmami najlepšie hodnotené  boli 

ICT jobfair Work in Slovakia - Good idea v Írsku, Collision Conference v Toronte, Slovensko 

– bieloruské inovačné fórum, roadshow slovenských inovatívnych firiem do USA, študijná 

misia zástupcov slovenských SOŠ pod názvom  Faktory úspechu rakúskeho duálneho 

vzdelávania, či Slovak Business Day na Islande.  

MZVEZ SR v súvislosti s procesom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ zriadilo  

na svojej webstránke elektronickú informačnú platformu o dopadoch brexitu  

na podnikateľov a na občanov http://www.mzv.sk/europske-zalezitosti/brexit. MZVEZ SR celý 

rok viedlo medzirezortnú koordinačnú skupinu pre brexit, ktorej zasadnutí sa zúčastňovali aj 

zástupcovia podnikateľských zväzov a združení.  
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MZVEZ SR na portáli Podnikajme v zahraničí informuje o možnostiach čerpania pomoci   

z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného 

mechanizmu vo finančnom. V roku 2019 sa v spolupráci s donorskými krajinami uzatvorili 

programové dohody, uskutočnili sa rozličné typy informačných podujatí k väčšine programov 

a boli vyhlásené výzvy na predkladanie projektov vrátane Bilaterálneho fondu na národnej 

úrovni. MZVEZ SR a Stála misia SR pri OECD zrealizovala v roku 2019  v spolupráci 

s Ministerstvom hospodárstva SR odbornú konferenciu k problematike Smart Cities. Rezort 

zahraničia sa súčasne podieľal na realizácii série prezentačných podujatí, odborných 

konferencií (napr. Slovensko na ceste k Smart Cities, Výzvy vo verejnej správe – Central 

European Education Institute,  Techsummit 2019, Urbansummit 2019) a prednášok  v rámci 

podnikateľského prostredia (Smart Cities klub), akademickej obce (Slovenská rektorská 

konferencia), štátnej správy a samosprávy ( Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest 

Slovenska, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy) v rámci zdieľania príkladov 

dobrej praxe, či osvedčených postupov a skúseností v rámci grantov EHP a Nórska. 

Prostredníctvom sekcie hospodárskej spolupráce bola aj v roku 2019 realizovaná informačná 

podpora  (telefonicky, e-mailom, osobnými stretnutiami) pre podnikateľské subjekty, 

predstaviteľov miest a obcí, vzdelávacie subjekty, individuálnych záujemcov a ďalšie 

organizácie týkajúca sa možností grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska pri 

realizácií projektov.  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) úlohu v spolupráci  

s MZVEZ SR a MH SR plní priebežne. V rámci vlastných komunikačných nástrojov má  

na svojom webovom sídle, v časti Potravinárstvo a obchod/obchod vytvorený link „Informácie 

o podpore exportéra poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov“. V tomto odkaze 

MPRV SR informuje podnikateľskú verejnosť v oblasti poľnohospodárstva  

a potravinárstva o vývoji obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, 

podáva informácie o podpore exportéra poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, ako 

aj o možnostiach ich exportu do jednotlivých krajín sveta. V rámci tohto komunikačného 

nástroja MPRV SR uvádza aj prepojenia na webové stránky hlavných nositeľov úloh  

z opatrení na podporu implementácie stratégie VEV na úrovni ústredných orgánov štátnej 

správy (MZVEZ SR, MH SR) ako aj na úrovni štátnych inštitúcií a organizácií (EXIMBANKA 

SR, SARIO). 

MPRV SR spustilo v roku 2019 online exportnú databázu slovenských potravinárskych 

spoločností, ktorej snahou je propagovať kvalitné slovenské potravinárske produkty  

v zahraničí a zároveň podporovať a rozvíjať potravinársky priemysel na Slovensku.  

 

V databáze sa majú možnosť registrovať slovenskí výrobcovia najlepšej kvality, ktorí aktuálne 

prevádzkujú exportné aktivity ale taktiež výrobcovia, ktorí neexportujú, ale sú plne pripravení 

a majú záujem o export svojich produktov do zahraničia. Výrobcovia  

v databáze prezentujú produkty, ktoré sú unikátne, inovatívne, so zdravotným benefitom  

a vyššou pridanou hodnotou. Stránka zároveň propaguje informácie o Slovensku, využíva logo 

jednotnej prezentácie Slovenskej republiky „Good idea Slovakia“ a zároveň v rámci iných 

nástrojov pomoci je prepojená na podnikateľské centrum MZVEZ SR a SARIO. 

 

MPRV SR v novembri 2019 zorganizovalo odborný seminár zameraný na export výhradne  

pre potravinárov – Exportný deň, ktorý sa konal počas výstavy GASTRA&KULINÁRIA 2019 

v Nitre. Počas seminára bola oficiálne spustená exportná databáza, prezentovali sa možnosti 

FairTrade obchodu, zároveň úspešne príklady a praktické rady úspešnej potravinárskej 

spoločnosti, ktorá exportuje do viac ako 40 krajín sveta. Informácie ohľadom exportnej 

databázy boli sprostredkované potravinárskym komorám, zahraničným veľvyslanectvám, 
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štátnym organizáciám a jednotlivým spoločnostiam. Databáza sa nachádza na webovom sídle 

www.bestslovakfood.com. 

 

Na podporu slovenských podnikateľov vytvorilo Ministerstvo financií SR nástroj 

Rozvojmajstri, ktorý plnil aj rolu kontaktného miesta voči Skupine Svetovej banky (Public 

Sector Liaison Officer, PSLO). Úlohou Rozvojmajstrov je poskytovať priamu  

a cielenú podporu podnikateľským subjektom pri ich snahách o zapojenie sa do tendrov 

medzinárodných finančných inštitúcií (MFI) a medzinárodných organizácií. Druhá fáza 

Rozvojmajstrov, cielená viac na dodávateľské subjekty (nielen konzultantov) a na užšie 

prepojenie potrieb MFI s konkrétnymi slovenskými firmami, predovšetkým v regióne 

Západného Balkánu, sa implementovala v období 2017 – 2019. Počnúc rokom 2020 bude 

činnosti PSLO vykonávať EXIMBANKA SR, ale projekt Rozvojmastri v spolupráci s UNDP 

bude naďalej prinášať slovenským firmám biznis príležitosti v rozvojových krajinách. Bližšie 

informácie o aktivitách Rozvojmajstrov sú uvedené na webstránke www.rozvojmajstri.com. 

 

Okrem aktivít EXIMBANKY SR uvedených v bodoch 2 a 6 taktiež EXIMBANKA SR na 

operatívnej báze prostredníctvom svojej internetovej stránky a najmä sociálnych sietí informuje 

širokú podnikateľskú verejnosť o exportných príležitostiach identifikovaných v súvislosti 

s aktivitami EXIMBANKY SR. Okrem pravidelných aktivít a príprave rokovaní 

s potenciálnymi partnermi, je to aj podpis memoránd o porozumení a dohôd o spolupráci, ktoré 

sú predpokladom prieniku exportérov na dané teritórium s podporou EXIMBANKY SR, 

rovnako aj vopred o konaní proexportných podujatí a pod., pričom povedomie zvyšuje aj 

prostredníctvom svojej účasti na rôznych stretnutiach profesijných a odborných zväzov.  

 

EXIMBANKA SR  podporuje všetky exportne orientované konferencie, prednášky, fóra a iné 

podujatia aktívnou účasťou expertov EXIMBANKY SR pripravených poskytnúť okrem 

detailných informáciách o produktovom portfóliu EXIMBANKY SR aj odborné konzultácie 

a poradenstvo.  V kontexte vlastných informačných kanálov EXIMBANKA SR pripravuje aj 

pre rok 2020 sériu seminárov zameraných práve na priblíženie exportných príležitostí zo 

špecifickej teritoriálnej resp. sektorovej perspektívy a súvisiacich možností štátnej podpory 

exportu. 

 

Podľa SOPK sa najlepšia informácia o exportných príležitostiach získava priamo  

na mieste. Tomuto účelu slúžia obchodné misie vysielané do zahraničia. V roku 2019 sa 

uskutočnili napr. do Bulharska, Maďarska, Monaka, Nemecka, Portugalska, Rakúska, 

Rumunska, v rámci EÚ. Mimo EÚ napr. do Bieloruska, Ruska, Severného Macedónska, Srbska 

a ďalších krajín. Prijaté boli obchodné misie napr. z Bieloruska, Česka, Gruzínska, Ruska – 

Tatarstanu, Ukrajiny. V SOPK boli okrem toho organizované odborné semináre  

o podmienkach obchodu v záujmových krajinách, ďalej konzultačné dni o obchodných 

príležitostiach s našimi ekonomickými diplomatmi a obchodnými radcami zo ZÚ cudzích 

krajín, tiež pracovné raňajky s rovnakým zameraním. Napr. odborný seminár o vstupe na 

poľský trh, o obchodovaní s RF (v spolupráci s MZVEZ SR), o obchodovaní na trhoch krajín 

Euroázijského hospodárskeho priestoru, konzultačný deň so zameraním na čínsky trh, na 

japonský trh za účasti veľvyslanca Japonska a riaditeľa organizácie JETRO, deň Ekvádoru – 

obchodné a investičné príležitosti, pracovné raňajky: Ako využiť výhody a príležitosti 

vyplývajúce z dohody CETA v spolupráci s Kanceláriou veľvyslanectva Kanady v SR, okrúhly 

stôl: Možnosti hospodárskej spolupráce s Taiwanom, podnikateľské fórum  

s veľvyslankyňou Indonézskej republiky v SR, pracovné rokovania o spolupráci  

s veľvyslancom Iránu, veľvyslancom Egypta a mnohé ďalšie podobné akcie. 

 

http://www.bestslovakfood.com/
http://www.rozvojmajstri.com/
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SAMP (v súlade s vyhodnotením opatrenia č. 2). Závery z pracovného stretnutia pracovnej 

skupiny EK 16.–17.10.2019 v Bruseli, kde SAMP delegovala 2 zástupcov, prerokovalo 

Prezídium SAMP. Informácie o možnostiach podpory MSPaŽ cestou uvedených navrhovaných 

projektov boli rozoslané členom a spolupracujúcim organizáciám SAMP. 

 

8.   Spracovať štúdiu pre dobudovanie integrovaného informačného systému podpory 

exportu s konkrétnym návrhom riešenia vrátane potreby ľudských a finančných 

zdrojov a predložiť ju na rokovanie Pracovnej skupiny pre stratégiu VEV.  

 

SARIO na základe poverovacieho listu ministra hospodárstva z 24. júla 2014 vytvorilo 

informačný systém podpory exportu – Portál pre exportéra. Portál bol vytvorený a odovzdaný 

a verejne sprístupnený k 31.12.2014. SARIO tým splnilo svoju úlohu a prevzala len funkciu 

editora vkladaného obsahu, nie gestorskú funkciu Portálu.  

Zo zasadnutia Pracovnej skupiny pre stratégiu VEV vyplynulo SARIO úloha vypracovať 

aktuálny návrh na funkcionalitu a dobudovanie Portálu, ktorý bol MH SR predložený 

3.10.2019. Návrh obsahuje dve cenové varianty na dobudovanie technického zabezpečenia 

a obsahovej/marketingovej stránky Portálu. Úloha bola týmto splnená a ďalší postup je zverený 

do gescie MH SR alebo Pracovnej skupiny pre stratégiu VEV.  SARIO v zmysle finančných a 

ľudských zdrojov participácie na dobudovaní Portálu nemá momentálne vyčlenené náklady 

v rozpočte na túto aktivitu. 

Pracovná skupina pre stratégiu VEV na rokovaní 4.12.2019 jednomyseľne schválila návrh, aby 

zabezpečenie dlhodobého financovania potrebného pre dobudovanie a fungovanie Portálu pre 

exportéra bolo doriešené na úrovni Rady pre strategické riadenie, koordináciu a kontrolu 

činností SARIO. 

9.  Zefektívniť informovanosť o činnosti Divízie poisťovacích a bankových obchodov 

EXIMBANKY SR, dostupnosti a využitia jej produktov, a to formou osobných 

stretnutí s exportérmi či štátnymi inštitúciami, prezentácií činnosti na seminároch 

a podujatiach a účasť predstaviteľov EXIMBANKY SR na veľtrhoch a výstavách 

a oficiálnych vládnych delegáciách v zahraničí ako aj prezentáciách SARIO.  

 

EXIMBANKA SR dlhodobo spolupracuje so SARIO v oblasti poskytovania poradenstva  

a podpory zvýšenia informovanosti podnikateľskej verejnosti o možnostiach využívania 

proexportných nástrojov prostredníctvom produktov EXIMBANKY SR určených najmä  

pre segment MSP.  

 

V roku 2018 aktívna spolupráca bola realizovaná so zameraním sa na konkrétne exportné 

teritóriá v rámci podpory slovenských exportérov na obchodných zahraničných misiách  

na teritóriách Indie, Gruzínska, Bieloruska, taktiež počas tuzemských stretnutí, 

podnikateľských fór a kooperačných búrz. Priamymi výsledkami účasti EXIMBANKY SR  

na zahraničných pracovných cestách ústavných činiteľov je, aj nadväzovanie nových 

bilaterálnych kontaktov a prezentácie produktového portfólia a možností EXIMBANKY SR 

pre podporu slovenských exportérov, ktoré vyústia do podpory konkrétnych obchodných 

prípadov na predmetné teritóriá.    

 

Ostatné aktivity, ktoré EXIMBANKA SR v roku 2019 realizovala v súvislosti  

so zvyšovaním povedomia, alebo zlepšením vedomostí zamestnancov s cieľom skvalitnenia 

poskytovaných služieb slovenským exportérom: 
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• Konferencia Berne Union Country Risk Specialist Meeting (CRSM)  

V júni 2019 organizovala EXIMBANKA SR po prvýkrát v histórii toto prestížne podujatie, 

ktoré je jediné svojho druhu na svete. EXIMBANKA SR mala ako člen Bernskej únie, vedúcej 

svetovej organizácie poisťovateľov úverov a investícií, možnosť prijať v Bratislave viac ako 70 

expertov na analýzu rizík krajín z krajín celého sveta. Toto podujatie je jedinečným fórom na 

výmenu najaktuálnejších informácií a praktických skúseností k analýze rizikového profilu 

krajín. Okrem expertov z finančných inštitúcii je zastúpený aj súkromný sektor a akademická 

obec. CRSM preto ponúka skutočne komplexný pohľad na aktuálne výzvy, perspektívy a vývoj 

v medzinárodnom obchode. Podujatie bolo z obsahového hľadiska zamerané najmä na niekoľko 

záujmových regiónov, v ktorých je v súčasnosti možné pozorovať zvýšenú dynamiku 

socioekonomického a politického vývoja, a to konkrétne Latinská Amerika, Stredný Východ, 

Juhovýchodná a Stredná Ázia. Z pohľadu významu pre slovenský export bola obzvlášť 

zaujímavá diskusia o trendoch a vývoji na teritóriu Ukrajiny, ktoré je pre slovenských 

exportérov stále veľmi atraktívne. 

  

• Konferencia V4 ECAs 

EXIMBANKA SR sa v septembri 2019 zúčastnila na tretej Konferencii V4 ECAs,  

ktorú organizovali českí partneri z  Exportnej garančnej a poisťovacej spoločnosti (EGAP)  

a Českej exportnej banky (ČEB). Okrem partnerov krajín z V4 boli pozvaní aj zástupcovia 

rakúskej ECA OeKB. Organizácia tejto konferencie je na rotačnej báze medzi krajinami V4  

a EXIMBANKA SR organizovala toto podujatie v rámci slovenského predsedníctva vo V4  

v septembri 2018. Spolupráca a výmena skúseností v stredoeurópskom regióne môže priniesť 

aj spoločné projekty do tretích krajín, ktoré je EXIMBANKA SR spolu s partnerskými 

inštitúciami tohto regiónu pripravená podporiť.  

 

• Spolupráca s Európskou investičnou bankou (EIB) a informovanosť exportérov 

V roku 2019 EXIMBANKA SR okrem štandardnej spolupráce s jednotlivými inštitucionálnymi 

a rezortnými partnermi pristúpila k aktívnej podpore exportérov najmä zo segmentu MSP a 

stredne veľkých podnikov.  

 

EXIMBANKA SR podpísala úverovú zmluvu s Európskou investičnou bankou (EIB)  

v objeme 50 mil. eur. Táto historicky prvá spolupráca medzi EIB a EXIMBANKOU SR je 

určená na podporu segmentu MSP a stredne veľkých podnikov. EXIMBANKA SR ako jediný 

priamy finančný nástroj štátu na podporu exportu týmto prispieva k napĺňaniu cieľov 

hospodárskej politiky vlády SR. 

 

S cieľom vyššej informovanosti podnikateľov EXIMBANKA SR zorganizovala v roku 2019  

sériu workshopov, na ktorých informovala slovenských exportérov o nových formách čerpania 

úverov EXIMBANKY SR z úverovej linky EIB. Prvý workshop sa konal v januári 2019 v 

Bratislave a druhý v júni 2019 vo Veľkej Lomnici. Spolupráca s EIB sa zreálnila  

v podobe úverových produktov s výhodnými podmienkami pre slovenských exportérov. 

Prostredníctvom úverovej linky EIB je možné využiť hneď niekoľko produktov EXIMBANKY 

SR. Jedným z nich je napríklad Priamy úver na podporu vývozu so splatnosťou do 2 rokov, 

ktorý je možné využiť na financovanie prevádzkových potrieb - materiálových a ostatných 

nákladov súvisiacich s realizáciou zahraničného kontraktu. Exportér môže prostredníctvom 

úverovej linky z EIB taktiež využiť Priamy úver na nákup  

a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry či Priamy úver na financovanie 

investície v zahraničí. 
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S cieľom informovať o možnostiach podpory exportu prostredníctvom portfólia bankových, 

poistných  záručných produktov EXIMBANKY SR, bolo za obdobie roka 2019 realizovaných 

celkovo viac ako 450 osobných stretnutí s exportérmi v sídle EXIMBANKY SR no primárne 

v regiónoch. 

 

Popri zvyšovaní informovanosti o aktivitách a možnostiach spolupráce s EXIMBANKOU SR 

smerom k exportérom, je pre EXIMBANKU SR dôležitým bodom záujmu informovanosť 

taktiež jej inštitucionálnych a rezortných partnerov.  

 

V období roka 2019 EXIMBANKA SR v rámci cyklu predvýjazdových konzultácií predstavila 

možnosti spolupráce 12 ekonomickým diplomatom SR, odchádzajúcim  

na vyslanie do zahraničia. Práve vzájomná informovanosť a predstavenie možností, ktoré 

EXIMBANKA SR ponúka pre slovenské entity na zahraničných trhoch, je prvým krokom na 

dosiahnutie spoločného cieľa, ktorým je spoločná synergia všetkých relevantných aktérov 

zapojených do podpory exportu na Slovensku.  

 

SARIO poskytlo pre predstaviteľov EXIMBANKY SR príležitosť pre prezentáciu divízie 

poistných a bankových obchodov počas predvýjazdových poradenských stretnutí pred konaním 

podnikateľských misií, veľtrhov a výstav v zahraničí.  

 

10. Podporovať zriaďovanie „Trade Pointov“ nadväzovaním kontaktov regionálnych 

zamestnancov SBA pre Národný projekt Národné podnikateľské centrum 

v regiónoch a Národný projekt  Internacionalizácia MSP na miestnych stakeholdrov 

a aj pomocou ich kontaktov regionálnych zamestnancov SBA pre Národný projekt 

Národné podnikateľské centrum v regiónoch a Národný projekt Internacionalizácia 

MSP na miestnych stakeholdrov a aj pomocou ich komunikačných kanálov oslovovať 

cieľovú skupinu MSP s ponukou služieb oboch projektov za účelom zvýšenia 

viditeľnosti aktivít a zabezpečenia vyššej miery zapojenia regionálnych MSP. 

 

V roku 2019 boli činnosti tzv. Trade Pointy (ďalej „TP“) zabezpečované regionálnymi 

zamestnancami SBA formou telepráce. Zároveň sa uskutočnilo verejné obstarávanie  

za účelom zriadenia priestorov TP, ktoré budú plne funkčne zriadené na začiatku roka 2020. 

Aktuálne sú k dispozícii TP v Trnave, Prešove, Nitre, Banskej Bystrici, Trenčíne a Žiline. 

Problém nastal pri vyhodnotení nájmu v meste Košice, kde neprišiel dostatočný počet cenových 

ponúk a teda nie je možné v tomto meste v súčasnosti zabezpečiť prenájom priestorov pre TP. 

SBA rieši túto vzniknutú situáciu operatívne, opakovaním verejného obstarávania. Zároveň sa 

v rámci tejto fázy vytvoril a zaviedol model fungovania jednotlivých TP, ich monitoring, 

reporting a prevádzka. 

 

 

 

11. Realizovať vzdelávacie aktivity v oblasti podpory exportu, určené cieľovej  skupine  

malého a stredného podnikania v rozsahu aktivít národného projektu „Podpora 

internacionalizácie malého a stredného podnikania“. 

        

Exportná akadémia v rámci  národného projektu „Podpora internacionalizácie 

MSP“ zabezpečuje školiace, poradenské, tréningové aktivity a sprostredkovanie zručností 

v oblasti zahraničného obchodu realizáciou proexportne zameraných seminárov. Semináre sú 

v rámci Exportnej akadémie organizované v regiónoch Slovenska a takisto v centrále SARIO 

v Bratislavskom samosprávnom kraji. 
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Cieľom Exportnej akadémie je zvýšiť úroveň znalostí techník a praktík v oblasti zahraničného 

obchodu slovenských MSP z radov vývozcov a tým podporiť ich ďalšiu expanziu na nové 

a rizikovejšie zahraničné trhy. Proexportné semináre Exportnej akadémie sa zameriavajú na 

„hard skills“, t. j. techniky a operácie v zahraničnom obchode, ako aj „soft skills“, napr. 

negociačné zručnosti v styku so zahraničným partnerom, komunikácia, prezentácia a kultúrne 

odlišnosti a zvyklosti v záujmových teritóriách. Súčasťou Exportnej akadémie je aj poradenstvo 

na základe zdieľaných informácií, praktických tréningov a úspešných príkladov z praxe. 

 

V priebehu roka 2019 zorganizovalo SARIO 18 vzdelávacích seminárov Exportnej akadémie, 

11 v centrále SARIO v Bratislave a 7 v regiónoch Slovenska.  

 

12. Zaradiť diskusiu o konkrétnych formách zapájania súkromného sektora do rozvojovej 

spolupráce na ďalšie rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu  

a investícií.  

 

MZVEZ SR vníma snahu o zvýšenie zapojenia podnikateľských subjektov do ODA, najmä 

v kontexte odporúčaní OECD/DAC Peer Review a novelizácie zákona o rozvojovej spolupráci, 

ako kľúčovú  tému RVPEI v roku 2019. Na pôde RVPEI 12.6.2019 predstavilo nástroje 

MZVEZ SR, MF SR a EXIMBANKY SR na zvýšenie zapojenia podnikateľských subjektov do 

oficiálnej rozvojovej spolupráce SR. Komplexný materiál EXIMBANKY SR a MZVEZ SR 

(Odboru rozvojovej spolupráce a Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 

SAMRS) je v prípravnom štádiu a v súlade s plánom práce RVPEI na rok 2019 bude 

predložený na najbližšom zasadnutí RVPEI, ktoré sa očakáva začiatkom roka 2020.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha č. 2 

PREHĽAD  OPATRENÍ  PRIJATÝCH  NA  PODPORU  IMPLEMENTÁCIE 

STRATÉGIE  VONKAJŠÍCH  EKONOMICKÝCH  VZŤAHOV SR  NA  OBDOBIE  2014 – 2020 
(stav k 31.12.2019) 

 

 

SPLNENÉ  OPATRENIA 

 
Č. 

 
Názov opatrenia Závery rady 

dátum  

Plnenie 

1. Zverejniť katalóg služieb v oblasti ekonomickej diplomacie pre podnikateľskú verejnosť  

na webových stránkach MZVaEZ SR, MH SR, SARIO a SOPK  

č. 03/04/2014 

22.10.2014 

splnené 

30.11.2014 

2. Získať informácie o formách proexportnej pomoci štátu vo V4, Slovinsku, Bulharsku, Dánsku, Estónsku, Litve, 

Lotyšsku, spracovať materiál o možnostiach ich aplikácie v podmienkach SR 

č. 03/04/2014 

22.10.2014 

splnené 

30.11.2014 

3. Uskutočniť prieskum o reálnom využívaní proexportných nástrojov z pohľadu slovenských podnikateľov č. 03/04/2014 

22.10.2014 

splnené  

31.3.2015 

4. Zaviesť flexibilný mechanizmus výmeny informácii o veľkých exportných projektoch medzi MZVaEZ SR, 

MH SR, MF SR, EXIMBANKOU SR, SARIO a podnikateľskou sférou 

č. 02/04/2014 

22.10.2014 

splnené  

30.4.2015 

5. Zabezpečiť informovanie podnikateľskej verejnosti o vytvorení Združenia dodávateľov investičných 

celkov,  pokračovať vo vytváraní odvetvovo orientovaných sekcií združenia, v tvorbe ich exportnej ponuky 

č. 02/04/2014 

22.10.2014 

splnené 

30.11.2014 

6. Upraviť existujúci systém poskytovania služieb diplomatickými zastúpeniami v rámci systému ZÚ SR 

v zahraničí a posúdiť poskytovanie služieb cez uvažovaný nový systém podnikateľských zastúpení 

č. 03/01/2015 

18.2.2015 

splnené 

apríl 2015 

7. Nastaviť možnosť získavania spätnej väzby od podnikateľov na portáli www.slovensko.sk  

 

č. 03/01/2015 

18.2.2015 

splnené 

február 2015 

8. Posúdiť možnosť posilnenia útvarov MH SR, ktoré sa zaoberajú problematikou inovácií, priemyslu a podpory 

malého a stredného podnikania  

č. 03/01/2015 

18.2.2015 

splnené 

30.6.2015 

9. Predložiť návrh konceptu na vytvorenie systémového a kontinuálneho vzdelávania v oblasti podpory exportu č. 03/01/2015 

18.2.2015 

splnené 

september 2015 

10. Zjednodušiť tabuľku proexportných nástrojov stratégie VEV s uvedením ministerstiev a inštitúcií, ktoré ich 

implementujú, zverejniť ju na webových stránkach relevantných inštitúcií a portáli www.export.slovensko.sk 

č. 01/02/2015 

17.6.2015 

splnené 

31.5.2015 

11. Pripraviť opatrenia na využitie vedecko-technického potenciálu SAV pre potreby podnikateľského sektora 

v spolupráci s ďalšími subjektmi 

č. 02/03/2015 

23.9.2015 

splnené 

1.1.2018 

12. Preveriť výsledky analýzy komparatívnych výhod SR v jednotlivých teritóriách prostredníctvom 

zastupiteľských úradov SR v zahraničí podľa jednotnej metodiky 

č. 05/03/2015 

23.9.2015 

splnené 

20.12.2015 

http://www.slovensko.sk/
http://www.export.slovensko.sk/
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13. Na základe prehodnotenia výsledkov ZÚ SR spracovať verejne použiteľnú informáciu o identifikovaných 

perspektívnych exportných komoditách vrátane informácií dôležitých pre ich vstup na príslušný trh a poskytnúť 

ju členom rady na ďalšie využitie 

č. 05/03/2015 

23.9.2015 

splnené 

15.1.2016 

14. Výsledky analýzy komparatívnych výhod SR v jednotlivých teritóriách zohľadniť pri formulovaní úloh 

budúceho obdobia v rámci Správy o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2015 

č. 05/03/2015 

23.9.2015 

splnené 

31.5.2016 

15. Zverejniť Manuál slovenského exportéra na spoločnom webovom portáli v sekcii Vzdelávanie pre exportérov č. 02/01/2016 

17.2.2016 

splnené 

15.3.2016 

16. Vytvoriť sekciu Vzdelávanie exportérov vrátane navrhovaných záložiek na spoločnom webovom portáli 

http://export.slovensko.sk/ 

č. 02/01/2016 

17.2.2016 

splnené 

29.2.2016 

17. Technicky zabezpečiť možnosť obsahového napĺňania nasledovných častí spoločného webového portálu 

v sekcii Vzdelávanie pre exportérov: Kalendár podujatí exportného vzdelávania, Exportné poradenstvo 

a Exportné webináre 

č. 02/01/2016 

17.2.2016 

splnené 

29.2.2016 

18. Osloviť poskytovateľov exportného vzdelávania MH SR, MZVaEZ SR, MF SR, EXIMBANKA SR, SBA, 

Inštitút bankového vzdelávania NBS, SOPK, na základe získaných podkladov obsahovo naplniť jednotlivé 

časti spoločného webového portálu v sekcii Vzdelávanie pre exportérov 

č. 02/01/2016 

17.2.2016 

splnené 

31.3.2016 

19. Preveriť možnosť zosúladenia tém vzdelávacích aktivít poskytovaných jednotlivými relevantnými inštitúciami 

a vytvoriť plán vzdelávacích aktivít, resp. postupne stanoviť metodiku vzdelávania  

na nasledujúce obdobie v tejto oblasti 

č. 02/01/2016 

17.2.2016 

splnené 

31.12.2016 

20. Poskytnúť materiál „Vyhodnotenie perspektívnych exportných komodít v jednotlivých teritóriách sveta“ 

v štruktúrovanej podobe na zverejnenie na jednotnom informačnom portáli pre exportéra (export.slovensko.sk) 

agentúre SARIO ako správcovi portálu 

č. 03/01/2016 

17.2.2016 

splnené 

17.2.2016 

21. Vyhodnotiť efektívnosť využitia materiálu „Vyhodnotenie perspektívnych exportných komodít v jednotlivých 

teritóriách sveta“  ako nástroja podpory exportu slovenských firiem prostredníctvom dotazníkového prieskumu 

medzi členmi rady 

č. 03/01/2016 

17.2.2016 

splnené 

28.2.2017 

22. Pripraviť návrhy inovatívnych foriem kapacitného posilnenia ekonomickej diplomacie na budúce rokovania 

rady, zhodnotiť potenciál a identifikovať teritóriá, v ktorých by boli realizovateľné  

č. 02/02/2016 

14.12.2016 

splnené 

31.1.2017 

23. Zohľadniť návrhy členov rady na zasadnutí pracovnej skupiny rady pri tvorbe  materiálu „Návrhy inovatívnych 

foriem kapacitného posilnenia ekonomickej diplomacie“ 

č. 02/01/2017 

15.3.2017 

splnené 

15.6.2017 

24. Vypracovať Tretiu monitorovaciu správu o plnení cieľov stratégie VEV v súlade s Východiskami pre 

vypracovanie Bielej knihy proexportnej politiky 2017 

č. 03/01/2017 

15.3.2017 

splnené 

31.10.2017 

25. Predložiť materiál Priority proexportnej politiky Slovenskej republiky na obdobie 2018 - 2020  

na rokovanie rady 

č. 03/01/2017 

15.3.2017 

splnené 

30.11.2017 

26. Predložiť v I. štvrťroku 2018 na rokovanie rady informáciu o plnení opatrení na podporu implementácie 

stratégie VEV ku dňu 31.12.2017 

  

č. 04/01/2017 

15.3.2017 

splnené 

marec 2018 

http://export.slovensko.sk/
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27. Vypracovať „Koncept systémového a komplexného vzdelávania pre exportérov“, vrátane personálneho 

zabezpečenia a prípadných požiadaviek na štátny rozpočet a predložiť ho na rokovanie PS pre stratégiu VEV 

č. 02/01/2018 

9.5.2018 

čiastočne  splnené  

30.4.2018 

 

TRVALÉ OPATRENIA 
 

Č. 

 
Názov opatrenia Závery rady 

dátum  

Plnenie 

28. Účinnosť fungovania mechanizmu podpory realizácie veľkých exportných projektov hodnotiť cez Radu vlády 

SR na podporu exportu a investícií 

č. 03/04/2014 

22.10.2014 

opatrenie sa 

priebežne plní 

29. Zabezpečovať výber tendrov nad 5 mil. eur z dostupných databáz verejného obstarávania  

 

č. 03/04/2014 

22.10.2014 

opatrenie sa 

priebežne plní 

30. Cielene využiť ekonomickú diplomaciu pri internacionalizácii vedy, výskumu a inovácií a podpore 

medzinárodného transferu technológií 

č. 03/01/2015 

18.2.2015 

opatrenie sa 

priebežne plní 

31. Posúdiť prípravu a realizáciu propagačnej kampane na podporu zvýšenia informovanosti podnikateľskej 

verejnosti o možnostiach využívania proexportných nástrojov 

č. 01/02/2015 

17.6.2015 

opatrenie sa 

priebežne plní 

32. Realizovať v krajských mestách aktivity na podporu osvety Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na 

obdobie 2014 - 2020 

č. 01/02/2015 

17.6.2015 

opatrenie sa 

priebežne plní 

33. Informovať širokú podnikateľskú verejnosť o identifikovaných exportných príležitostiach v jednotlivých 

krajinách sveta prostredníctvom vlastných komunikačných nástrojov, najmä prepojenia svojho webového sídla 

na materiál umiestnený na jednotnom informačnom portáli pre exportéra a v rámci vlastných informačných 

podujatí 

č. 03/01/2016 

17.2.2016 

opatrenie sa 

priebežne plní 

34. Zefektívniť informovanosť o činnosti poisťovacej a bankovej divízie EXIMBANKY SR, dostupnosti, využitia 

jej produktov, formou osobných stretnutí s exportérmi, štátnymi inštitúciami, prezentácií činnosti na 

seminároch a podujatiach, účasť predstaviteľov EXIMBANKY SR  

na veľtrhoch, výstavách, oficiálnych vládnych delegáciách v zahraničí a prezentáciách SARIO 

č. 02/01/2018 

9.5.2018 

opatrenie sa 

priebežne plní 

35. Podporovať zriaďovanie „Trade Pointov“ nadväzovaním kontaktov regionálnych zamestnancov SBA pre 

Národný projekt Národné podnikateľské centrum v regiónoch a Národný projekt  Internacionalizácia MSP  

na miestnych stakeholdrov a aj pomocou kontaktov regionálnych zamestnancov SBA pre Národný projekt 

Národné podnikateľské centrum v regiónoch a Národný projekt Internacionalizácia MSP na miestnych 

stakeholdrov aj pomocou ich komunikačných kanálov oslovovať cieľovú skupinu MSP s ponukou služieb 

oboch projektov za účelom zvýšenia viditeľnosti aktivít a zabezpečenia vyššej miery zapojenia regionálnych 

MSP 

č. 02/01/2018 

9.5.2018 

opatrenie sa 

priebežne plní 

36. Priebežné hodnotenie spätnej väzby, námetov a požiadaviek podnikateľskej sféry v oblasti podpory exportu 

  

 

č. 05/01/2018 

9.5.2018 

opatrenie sa 

priebežne plní 
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37. Realizovať vzdelávacie aktivity v oblasti podpory exportu, určené cieľovej  skupine  malého a stredného 

podnikania v rozsahu aktivít národného projektu „Podpora internacionalizácie malého a stredného podnikania“. 

č. 02/01/2019 

12.6.2019 

opatrenie sa 

priebežne plní 

 

ROZPRACOVANÉ OPATRENIA  
 

Č. 

 
Názov opatrenia Závery rady 

dátum  

Plnenie 

38. Spracovať štúdiu pre dobudovanie integrovaného informačného systému podpory exportu s konkrétnym 

návrhom riešenia vrátane potreby ľudských a finančných zdrojov a predložiť ju na rokovanie Pracovnej 

skupiny pre stratégiu VEV  

č. 02/01/2018 

9.5.2018 

T: 31.8.2018 

39. Zaradiť diskusiu o konkrétnych formách zapájania súkromného sektora do rozvojovej spolupráce na ďalšie 

rokovanie rady. 

č. 03/01/2019 

12.6.2019 

termín plnenia rok 

2020 

40. V spolupráci s relevantnými inštitúciami spracovať v rámci vyhodnotenia Stratégie vonkajších ekonomických 

vzťahov SR na obdobie 2014 - 2020 prehľad konkrétnych výsledkov pre vybrané, merateľné opatrenia.  

č. 02/01/2019 

12.6.2019 

termín plnenia rok 

2021 

 

 

ZRUŠENÉ  OPATRENIA 

 

Č. 

 
Názov opatrenia Závery rady 

dátum  

Plnenie 

41. Preskúmať možnosť vytvorenia takých podnikateľských podporných zastúpení v zahraničí, ktoré by 

poskytovali slovenským exportérom pri ich podnikaní v zahraničí priamo na mieste operatívnejšie služby pre 

podporu ich obchodných záujmov aj nad rámec služieb poskytovaných ZÚ SR 

č. 03/04/2014 

22.10.2014 

opatrenie zrušené 

závermi rady 

č. 06/01/2018 

9.5.2018 

42. Priebežné hodnotenie spätnej väzby, námetov a požiadaviek podnikateľskej sféry v oblasti podpory exportu č. 03/02/2015 

18.2.2015 

opatrenie bolo 

aktualizované  

závermi rady  

č. 05/01/2018 

9.5.2018 

43. Pripraviť návrh ďalšieho postupu vytvorenia systémového vzdelávania v oblasti podpory exportu podľa 

zvolenej alternatívy vrátane finančného dopadu 

č. 02/01/2016 

31.12.2016 

opatrenie zrušené 

závermi rady  

č. 02/01/2019 

12.6.2019 

 



 

 


