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Predkladacia správa 

Expo 2020 Dubaj bude prvou svetovou výstavou ktorá sa uskutoční v arabskom svete a v  

regióne Blízkeho Východu, Afriky a Ázie. Emiráty navyše oslávia Zlaté 50. výročie svojho 

založenia , čím bude podujatie o to výnimočnejšie. Svetová výstava sa bude konať od 20. októbra 

2020 do 10. apríla 2021. Účasť plánuje 192 krajín, nadnárodné spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie 

a mimovládne organizácie. Expo 2020 Dubaj bude tzv. veľkým Expom, ktoré sa organizuje iba 

raz za 5 rokov. Organizátori predpokladajú návštevnosť v počte 25 až 30 miliónov návštevníkov, 

z nich bude minimálne 70 % zahraničných. Slovenský pavilón očakáva návštevnosť v počte 

približne 3 miliónov návštevníkov. 

Slovenská republika sa bude prezentovať  na Expo 2020 Dubaj v rámci tematickej zóny 

„Mobilita“ formou samostatne vybudovaného  národného pavilónu na ploche 1550 m2. 

Ministerstvo hospodárstva SR pracuje na obsahovom koncepte v oblasti leteckého priemyslu a 

automotive v širšom rozsahu, vrátane kozmonautiky, elektromobility, smart city, cyber security, 

vedy, výskumu, vývoja či inovácií.  

Cieľom slovenskej expozície je sprostredkovať návštevníkom interaktívnu zážitkovú 

formu návštevy slovenského pavilónu a predstaviť technológie a inovácie v oblasti mobility. 

Ambíciou je odprezentovať to najlepšie čo naša krajina ponúka a vytvoriť prestížny priestor pre 

úspešné slovenské príbehy v súlade s hlavnou myšlienkou. Priestory slovenského pavilónu ponúka 

generálny komisár všetkým záujemcom, či už ide inovatívne slovenské firmy alebo regióny, 

osobnosti, univerzity, vedu, výskum, šport, kultúru, umenie či cestovný ruch. Súčasťou cieľa je aj 

implementácia národného brandingu a značky krajiny – GOOD IDEA SLOVAKIA , zameraného 

na identifikovanie najvýstižnejších atribútov špecifických pre našu krajinu prioritne v oblasti 

mobility , ich atraktívne a originálne vyjadrenie a doručenie cieľovým skupinám účastníkov Expo 

2020 Dubaj, ako aj vytvorenie autentických komunikačných posolstiev a ich grafických stvárnení, 

ktoré pomôžu pri vytváraní pozitívneho imidžu Slovenska v zahraničí. Generálny komisár  v tejto 

súvislosti úzko spolupracuje s MZVaEZ SR v rámci pracovnej skupiny pre koordinovanú 

prezentáciu SR v zahraničí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Informácia o prípravách účasti SR na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj 

 

1. Základná informácia o výstave 

 

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 214/2018 schválila Návrh oficiálnej 

účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj (ďalej len „Expo 2020 Dubaj“) 

vo forme národnej expozície vybudovanej vo vlastnej réžii s rozlohou 1 080 m2     na ploche 1 550 

m2, čo si vyžiada prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 6 841 046,- eur, z toho 3 700 000,- 

eur na realizáciu expozície, 2 141 046,- eur na prevádzkové výdavky a 1 000 000,- eur na kultúrne 

a prezentačné podujatia, PR a marketing. 

 

Do funkcie generálneho komisára expozície SR na Expo 2020 Dubaj vymenovala Vláda 

SR uznesením č. 312/2018 Vladimíra Raka.  

 

Názov výstavy:  Svetová výstava EXPO 2020 Dubaj, skrátene EXPO 2020 Dubaj (Spojené 

arabské emiráty) 

 

Kategória:  Svetová špecializovaná výstava registrovaná na Medzinárodnom úrade pre 

výstavy (BIE) dňa 26. novembra 2015 na 158. zasadnutí Valného 

zhromaždenia BIE v Paríži na základe Konvencie o medzinárodných 

výstavách 

 

Dátum konania: 20. október 2020 až 10. apríl 2021      

 (celkom 173 dní)  

 

Téma výstavy:  Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti 

 

Subtémy výstavy:       Príležitosť 

                        Mobilita 

                        Udržateľnosť 

 

Expo 2020 Dubaj bude prvou svetovou výstavou ktorá sa uskutoční v arabskom svete a 

v  regióne Blízkeho Východu, Afriky a Ázie. Emiráty navyše oslávia Zlaté 50. výročie svojho 

založenia , čím bude podujatie o to výnimočnejšie. Svetová výstava sa bude konať od 20. októbra 

2020 do 10. apríla 2021. Účasť plánuje 192 krajín, nadnárodné spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie 

a mimovládne organizácie. Expo 2020 Dubaj bude tzv. veľkým Expom, ktoré sa organizuje iba 

raz za 5 rokov. Organizátori predpokladajú návštevnosť v počte 25 až 30 miliónov návštevníkov, 

z nich bude minimálne 70 % zahraničných. Slovenský pavilón očakáva návštevnosť v počte 

približne 3 miliónov návštevníkov. Pre porovnanie, slovenský pavilón počas posledného malého 

Expo Astana 2017 navštívilo iba niečo vyše 300 000 návštevníkov, z čoho bolo až 85 % domácich. 

Posledné veľké Expo sa konalo v roku 2015 v Miláne, kde bola celková návštevnosť výstavy 21,5 

miliónov návštevníkov. 

Hlavná téma Expo 2020 Dubaj „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“ je symbolom 

inovácií, vízie a progresu. V nadväznosti  na hlavnú tému boli vytvorené tri podtémy „Príležitosť“, 

„Mobilita“ a „Udržateľnosť“. Poukazujú na kritický stav dnešnej doby, jej potreby a vytvárajú 

priestor pre globálny dialóg a nové myšlienky. 

 



2. Realizácia oficiálnej účasti SR na Expo 2020 Dubaj 

 

Slovenská republika sa bude prezentovať  na Expo 2020 Dubaj v rámci tematickej 

zóny „Mobilita“ formou samostatne vybudovaného  národného pavilónu na ploche 1550 m2. 

Ministerstvo hospodárstva SR pracuje na obsahovom koncepte v oblasti leteckého priemyslu 

a automotive v širšom rozsahu, vrátane kozmonautiky, elektromobility, smart city, cyber security, 

vedy, výskumu, vývoja či inovácií.  

 

Cieľom slovenskej expozície je sprostredkovať návštevníkom interaktívnu zážitkovú 

formu návštevy slovenského pavilónu a predstaviť technológie a inovácie v oblasti mobility. 

Ambíciou je odprezentovať to najlepšie čo naša krajina ponúka a vytvoriť prestížny priestor pre 

úspešné slovenské príbehy v súlade s hlavnou myšlienkou. Priestory slovenského pavilónu ponúka 

generálny komisár všetkým záujemcom, či už ide inovatívne slovenské firmy alebo regióny, 

osobnosti, univerzity, vedu, výskum, šport, kultúru, umenie či cestovný ruch. Súčasťou cieľa je aj 

implementácia národného brandingu a značky krajiny – GOOD IDEA SLOVAKIA , zameraného 

na identifikovanie najvýstižnejších atribútov špecifických pre našu krajinu prioritne v oblasti 

mobility , ich atraktívne a originálne vyjadrenie a doručenie cieľovým skupinám účastníkov Expo 

2020 Dubaj, ako aj vytvorenie autentických komunikačných posolstiev a ich grafických stvárnení, 

ktoré pomôžu pri vytváraní pozitívneho imidžu Slovenska v zahraničí. Generálny komisár  v tejto 

súvislosti úzko spolupracuje s MZVaEZ SR v rámci pracovnej skupiny pre koordinovanú 

prezentáciu SR v zahraničí.  

Ministerstvo hospodárstva SR aktívne rokuje s najzaujímavejšími subjektmi o forme 

a rozsahu ich účasti v slovenskom pavilóne. V tejto súvislosti sa generálny komisár zúčastnil 

kľúčových podujatí SlovakiaTech a Slovenskej kooperačnej burzy ako aj stretnutí s významnými 

slovenskými osobnosťami z oblastí vedy, výskum, kultúry či športu, umelcami, zástupcami 

univerzít a slovenských regiónov.  

Zámerom pravidelných rokovaní pracovnej skupiny MH SR pre Expo 2020 Dubaj 

(v spolupráci so SARIO, SBA, SIEA a SOPK) je ponúknuť priestory slovenského pavilónu 

najvýznamnejším slovenským podnikateľským subjektom. Cieľom pracovnej skupiny je aj 

organizácia a realizácia podnikateľských misií počas Expo 2020 Dubaj, ktoré sú naplánované na 

november 2020 a február 2021. V súvislosti s národným dňom SR na Expo 2020 Dubaj 

a národným týždňom sa bude organizovať samostatná misia v januári 2020.  

Účasť jednotlivých podnikateľských subjektov, umeleckých telies, regiónov a jednotlivých 

účastníkov bude MH SR zabezpečovať v spolupráci so SARIO a s generálnym organizátorom 

slovenskej účasti, ktorý bude známy v prvom kvartáli 2020 na základe výsledkov verejného 

obstarávania na generálneho organizátora účasti SR na Expo 2020 Dubaj. Záujemcovia sa môžu 

registrovať na webe Ministerstva hospodárstva SR alebo na webe SARIO, kde je zverejnený 

oficiálny formulár predbežného záujmu: 

https://www.mhsr.sk/ministerstvo/expo-dubaj-2020-1/zaujem-o-ucast 

Databáza záujemcov bude odovzdaná víťazovi verejného obstarávania na generálneho 

organizátora. 

V prvom kvartáli 2020 plánuje generálny komisár zriadiť medzirezortnú pracovnú skupinu 

a rokovať so zástupcami jednotlivých rezortov, ÚPVII a VÚC o forme spolupráce a spoluúčasti 

jednotlivých rezortov a VÚC na príprave účasti SR na Expo 2020 Dubaj. Generálny komisár 

ponúkne priestory pavilónu všetkým regiónom, aby sa mohli odprezentovať počas Expo v oblasti 

kultúry, turizmu, ale aj vedy, výskumu či inovácií. Jednotlivé rezorty navrhnú formu spolupráce a 

spoluúčasti na Expo. Úlohou pracovnej skupiny bude aj realizácia rezortných misií. 

V rámci pracovnej skupiny EÚ, vytvorenej Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, 

rokuje tím generálneho komisára s členskými krajinami o stratégii ako zvýšiť povedomie o 

členských krajinách EÚ počas Expo 2020 Dubaj. Slovenská republika navrhuje najmä vytvorenie 

https://www.mhsr.sk/ministerstvo/expo-dubaj-2020-1/zaujem-o-ucast


spoločnej platformy B2B rokovaní a matchmakingu podnikateľských subjektov členských krajín, 

vzájomné zdieľanie priestorov národných pavilónov medzi členskými krajinami pre kultúrny 

alebo odborný program, realizáciu oficiálneho „Dňa EÚ“ počas Expo, na ktorom by sa podieľali 

všetky členské krajiny, vizuálnu prezentáciu EÚ formou videa alebo printovej reklamy 

v pavilónoch členských krajín a predaj upomienkových predmetov reprezentujúcich EÚ. Počas 

Expo 2020 Dubaj EÚ neplánuje realizáciu vlastného pavilónu. 

Tím generálneho komisára sa zároveň podieľal na vytvorení platformy V4 pre vzájomnú 

spoluprácu členských krajín počas Expo 2020 Dubaj a rokoval o možnostiach spolupráce aj na 

pôde Višehrádskeho fondu. Cieľom platformy je zabezpečiť úzku spolupráca členských krajín 

v kultúrnom, spoločenskom, ekonomickom, diplomatickom či politickom  smere. Všetky členské 

krajiny súhlasili so zdieľaním priestorov národných pavilónov pre kultúrny a odborný program, 

zdieľaním kultúrnych a umeleckých telies, vytvorením V4 podnikateľskej platformy pre B2B 

rokovania a realizáciou národného dňa V4. Počas Expo 2020 Dubaj bude V4 oslavovať okrúhle 

30. výročie svojho založenia. Výročie sa uskutoční 15. februára 2021 a členské krajiny sa dohodli 

na spoločnej realizácii kultúrneho programu za účasti vysokých štátnych predstaviteľov 

a významných osobností členských krajín.  

 

Generálny komisár sa pravidelne zúčastňuje pracovných stretnutí generálnych komisárov 

účastníckych krajín. Počas ostatnej pracovnej cesty mal generálny komisár strategickú príležitosť 

rokovať s generálnou riaditeľkou pre Expo 2020 Dubaj a federálnou ministerkou pre zahraničnú 

spoluprácu Reem Al Hashimy. Dôkazom záujmu o slovenské firmy bol konštruktívny dialóg 

o podpore slovenských inovatívnych projektov a prísľub pani ministerky o trojročnom financovaní 

tých najlepších slovenských projektov vládou Spojených arabských emirátov po ukončení Expo 

2020 Dubaj v inovačno-technologickom areáli Expo: 

https://www.economy.gov.sk/press/generalneho-komisara-pre-expo-dubaj-prijala-

federalna-ministerka-sae-pre-medzinarodnu-spolupracu-reem-al-hashimy 

 

Jedným z pútačov finančnej podpory pre slovenských záujemcov zo strany organizátora 

sú veľkorysé grantové programy, tzv. Expo Live, ktorých ponuka sa rozširuje a priebežne 

aktualizuje: 

https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/expo-live-innovation-impact-grant-programme 

Organizátori zároveň zriadili platformu Expo Online Marketplace, kde sa slovenské 

podnikateľské subjekty môžu bezplatne zaregistrovať https://omp.expo2020dubai.com/ 

Na oficiálnej webovej stránke organizátora Expo 2020 Dubaj sú priebežne dopĺňané 

najaktuálnejšie informácie zo strany organizátorov https://www.expo2020dubai.com/ 

 

 

3. Stavebná realizácia slovenskej expozície 

Na základe architektonickej verejnej súťaže návrhov realizovanej v roku 2018 sa víťazným 

návrhom slovenského pavilónu stal projekt „Oblak myšlienok“, ktorého autorom je 

Architektonické štúdio Atrium s.r.o. 

http://www.atriumstudio.sk/sk/architektura/obcianske/slovensky-pavilon-expo-dubaj-

2020 

 

Projekt počíta sa s dvoma poschodiami a slovenským nádvorím s oddychovou zónou pre 

návštevníkov. Priestory slovenského pavilónu zahŕňajú na prízemí fun zónu s pódiom pre kultúrny 

program, expozičnú časť pre stále a rotačné expozície na ploche 800 m2, relax zónu a slovenský 

https://www.economy.gov.sk/press/generalneho-komisara-pre-expo-dubaj-prijala-federalna-ministerka-sae-pre-medzinarodnu-spolupracu-reem-al-hashimy
https://www.economy.gov.sk/press/generalneho-komisara-pre-expo-dubaj-prijala-federalna-ministerka-sae-pre-medzinarodnu-spolupracu-reem-al-hashimy
https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/expo-live-innovation-impact-grant-programme
https://omp.expo2020dubai.com/
https://www.expo2020dubai.com/
http://www.atriumstudio.sk/sk/architektura/obcianske/slovensky-pavilon-expo-dubaj-2020
http://www.atriumstudio.sk/sk/architektura/obcianske/slovensky-pavilon-expo-dubaj-2020


obchod Good Idea Shop. V rámci rotačnej expozície sa budú môcť jednotlivé subjekty 

odprezentovať počas mesačných tematických blokov:  

 

1. Mobilita a inovácie / obchod 

2. Mobilita a ľudský potenciál  

3. Mobilita a cestovný ruch 

4. Mobilita a kultúra 

5. Mobilita a šport 

6. Mobilita a vzdelávanie / veda a výskum 

 

Na prvom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať VIP business zóna s konferenčnými 

miestnosťami. V business priestoroch slovenského pavilónu bude vytvorená platforma pre 

oficiálne delegácie, podnikateľské misie, odborné workshopy, bilaterálne rokovania a 

prezentovanie Slovenska ako atraktívnej krajiny v oblasti inovácií, investícií a nových príležitostí. 

Pre návštevníkov bude počas celého trvania výstavy zabezpečený bohatý odborný a kultúrny 

program a to najmä: otvárací ceremoniál, slovenský národný deň 27. januára 2021 a národný 

týždeň, medzinárodný deň krajín EÚ, 30. výročie krajín V4 dňa 15.februára 2021, podnikateľské 

misie, kultúrne podujatia, tematické týždne v rámci rotačnej expozície, prezentácia top 

inovatívnych slovenských firiem ale aj jednotlivých krajov a regiónov, účasť slovenských 

osobností a ambasádorov značky Good Idea Slovakia. Stavebná realizácia pavilónu bude 

prebiehať v prvom a druhom kvartáli 2020.  

 

4. Výdavky 

Vláda SR schválila rozpočet na realizáciu účasti SR na Expo Dubaj 2020 vo výške  

6 840 000,- eur. V priebehu príprav sa však objavujú dodatočné požiadavky zo strany organizátora 

Expo 2020 Dubaj. Dodatočné požiadavky sa týkajú realizácie výstavby ako aj prevádzky 

expozície SR, ktoré neboli známe v čase plánovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 

Ministerstvo hospodárstva SR aktívne komunikuje vzniknutú situáciu s organizátormi Expo 2020 

Dubaj, ktorí Slovenskej republike navrhli možnosť účasti SR na Expo 2020 Dubaj vo forme 

prenájmu národnej expozície vybudovanej priamo organizátorom Expo 2020 Dubaj, čím by sa 

podarilo dodržať plánovaný rozpočet. Pavilón bude organizátorom vybudovaný na pôvodnom 

pozemku C.33 pridelenom bezodplatne Slovenskej republike vo veľkosti 1 550 m2 podľa 

vysúťaženého architektonického návrhu Slovenskej republiky. Predpokladá sa, že dodatočná 

úspora vznikne aj vo výdavkoch na demontáž, logistiku, prevoz pavilónu a súvisiace služby 

s výstavbou. 

Rozpočet expozície SR patrí k jedným z najmenších rozpočtov pri porovnaní s ostatnými 

európskymi krajinami. 

Tím generálneho komisára však bude robiť všetko preto, aby zabezpečil kvalitnú, 

atraktívnu a efektívnu prezentáciu Slovenska porovnateľnú s európskymi krajinami. 

Prehľad predpokladaných výdavkov na EXPO Dubaj 2020                                    Tab. č. 1 

 Suma v eur:  

1. Expozícia 

návrh expozície, materiál, montážne práce, príprava stavebného pozemku, 

elektrické rozvody, rozvody vody, výroba inštalačných prvkov, zvukových 

a obrazových systémov, výroba exponátov, nábytok, vybavenie 

administratívnych priestorov a demontáž 

       3 700 

000,00 

2. Prevádzka   

Návrh projektu a cena ministra 100 000,00 



GK a administratívny manažment  
Ubytovanie 

Mzdy 

Cestovné 

Externá agentúra 

Mzdy 

Ubytovanie  

Cestovné 

Preprava v SAE 

Pavilón – technická prevádzka 

(elektrina, voda, telekomunikačné služby, internetové pripojenie, 

klimatizácia, miestne poplatky a odvody, poistenie, upratovanie 

 

Za prevádzku spolu:  

Zaokrúhlene: 

           

46 800,00           

317 755,20 

400 000,00 

          

263 851,00 

76 400,00 

180 900,00 

            

25 340,00 

 

          

730 000,00 

 

 

       2 141 

046,20 

       2 141 

046,00 

 

3. Kultúrne a prezentačné podujatia, mediálna komunikácia, PR 

a marketing 

výroba propagačných a darčekových predmetov, vstupenky, preklady, 

prezentačné materiály a brožúry, Slovenský národný  deň“ , „Otvárací 

ceremoniál“ 

 

       

1 000 000,00 

 

Celkové výdavky zaokrúhlene: 

6 841 046,00 

 

 

 


