EKONOMICKÁ INFORMÁCIA O TERITÓRIU

Srílanská demokratická socialistická republika

Všeobecné informácie o krajine

1
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Indii: www.mzv.sk/dilli, emb.delhi@mzv.sk

I.
Základné ekonomické informácie
___________________________________________________________________________
a) Základná charakteristika hospodárstva
Srí Lanka sa s HDP na obyvateľa v bežných cenách 3637 USD zaraďuje medzi štáty s nižším
stredným príjmom. V regionálnom porovnaní však hospodárstvo krajiny a životná úroveň jej
obyvateľov patrí k rozvinutejším, a to aj napriek ťažkým dopadom občianskej vojny a
katastrofy cunami v Indickom oceáne (2004).
Po skončení občianskej vojny v roku 2009, prebieha na Srí Lanke masívna rekonštrukcia
krajiny, realizujú sa veľké rozvojové projekty/elektrifikácia ostrova, výstavba ciest a železníc,
elektrární a odstraňuje sa chudoba. Koncom roka 2010 vláda zriadila nové Ministerstvo
štátnych zdrojov Srí Lanky, ktoré má za úlohu zlepšiť efektívnosť
čerpania štátnych
prostriedkov vo verejných projektoch a zabezpečiť riadne fungovanie dvoch štátnych
podnikov Ceylon Petroleum Corporation a Ceylon Electricity Board. Vláda tiež zriadila dva
programy na podporu rozvoja národného hospodárstva „Vadkkin Vasantham“ a
„Nagenehira Navoday“, ktoré vstúpili do platnosti 1.1.2011. Srílanská vláda presadzuje
otvorenú trhovú ekonomiku, ktorá má potenciál hospodárskeho rastu nad 8%. Medzi hlavné
hospodárske úlohy vlády v súčasnosti patrí podpora vstupu priamych zahraničných investícií.
Ekonomika sa v prvej polovici roka 2016 zvýšila o 3,9 percenta v porovnaní s rovnakým
obdobím v roku 2015. Medziročná inflácia v auguste dosiahla 4,0 percenta, zatiaľ čo jadrová
inflácia zostala vysoká na úrovni 4,1 percenta. Fiškálny deficit sa za prvých päť mesiacov
mierne zlepšil z dôvodu zvýšeného výberu daní. Rozhodnutie Najvyššieho súdu však zastavilo
implementáciu nových návrhov DPH v júli 2016, jeden mesiac po ich zavedení. Bežný účet
zahraničia sa v prvom štvrťroku zlepšil vďaka zníženej cene ropy a zvýšenému cestovnému
ruchu.
V roku 2016 sa krajina umiestnila na 93. mieste v rebríčku ekonomickej slobody. Vláda
zároveň, s cieľom boja proti chudobe, posilňuje kontrolu štátnych výdavkov a riadenými
investíciami prispieva k rozvoju poľnohospodárstva a podpore malých a stredných podnikov.
Významným prínosom do ekonomickej situácie obyvateľov sú remitencie okolo 1,7 mil.
Srílančanov pracujúcich v zahraničí, ktoré vo februári 2017 dosiahli 568 mil. USD.
Srí Lanka zaznamenala vo fiškálnom roku 2016 viac ako 5% rast hrubého domáceho
produktu, rovnaký rast sa očakáva aj v priebehu najbližších 4 rokov. Srí Lanka je silne
proexportne orientovaný štát, export vzrástol v roku 2014 o 16,8 %. V roku 2014 sa
dvojnásobne zvýšil aj prílev priamych zahraničných investícií do krajiny a to na úroveň vyše
400 mil. USD.
Na tvorbe HDP sa podieľajú najmä služby (58 %), ktorých podiel na tvorbe HDP sa medziročne
v druhej polovici roka 2014 zvýšil o 5,7 %. Tradičným odvetvím srílanskej ekonomiky je
poľnohospodárstvo, v ktorom pracuje viac ako tretina obyvateľstva a vytvára 11 % hrubého
domáceho produktu. Základné položky exportu tvoria čaj, kaučuk a produkty z kokosu.
Priemysel, predovšetkým odevný a ropný produkuje 31 % HDP a je najdôležitejším zdrojom
devíz. Vzrastajúci význam má (prevažne spracovateľský) priemysel, spolu so službami,
cestovným ruchom a bankovníctvom.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Indii: www.mzv.sk/dilli, emb.delhi@mzv.sk

2

Základné makroekonomické indikátory

Rast HDP (%)
HDP per capita (USD)
Miera inflácie (HICP %)
Miera nezamestnanosti (%)
Rozpočtový deficit (% HDP)
Vonkajšia zadlženosť (% HDP)

2013

2014

2015

2016

2017

7,3
3 191
6,9
4,4
-5,9
59,4

7,4
3 625
3,3
4,5
-6,0
57,4

4,8
2135
2,0
4,3
-7,2
74,7

4,4
3759
5,8
4,4
-5,4
77,6

3,1
7,1
4,2
79,3

Zdroje: Ministry of Finance and Planning, Sri Lanka, Central Bank of Sri Lanka
lokálna mena, výmenný kurz
Výmenný kurz (k 28. 05. 2018):

1 EUR = 184,30 LKR
1 USD = 157,95 LKR

b) Hlavné odvetvia hospodárstva
Priemysel - prevažne spracovateľský - spolu so službami, rastú najmä turistika a bankovníctvo.
Aj v roku 2018 zostal odevný priemysel najdôležitejším zdrojom devízových príjmov krajiny. Na
tri tradičné položky exportu - čaj, kaučuk a kokosové produkty pripadá viac ako 20 %
devízových príjmov.
Priemyselná výroba sa podieľa na tvorbe HDP približne 33 % a zaznamenáva tendenciu rastu.
Viac ako tretina priemyselnej výroby je založená na domácich surovinových zdrojoch z
poľnohospodárstva. Štát má v rukách nasledovné priemyselné odvetvia: petrochémia,
chemický priemysel, textilný priemysel, spracovanie kože a kožiarsky priemysel, oceliarstvo,
výroba kaučuku, stavba lodí a námorná doprava, výroba cementu, keramiky, ťažba kaolínu,
výroba stavebných hmôt, potravinársky priemysel a výroba papiera. Súkromný sektor
zahrňuje výrobu nábytku, plastických výrobkov, výrobu strojov a zariadení, spracovanie
kovov.
Podiel poľnohospodárstva na celkovom exporte krajiny sa znižuje, zamestnáva približne 33 %
práceschopného obyvateľstva. Tvoria ho predovšetkým štátom vlastnené rozsiahle čajové
plantáže, ako aj plantáže kaučukovníka a kokosu. Podiel poľnohospodárstva na tvorbe HDP
má napriek stále rozhodujúcemu významu postupne klesajúcu tendenciu.
Sféra služieb zaznamenala najväčší nárast v oblasti turistiky, telekomunikácií, letísk a prístavov.
S počtom pribúdajúcich užívateľov telekomunikačného spojenia (mobilné aj pevné linky)
v krajine je oblasť telekomunikácií najviac rozvíjajúcou sa oblasťou služieb s ročným
prírastkom cca 20 %. Perspektívnou sa javí aj oblasť bankových služieb. Napriek skutočnosti, že
sféra služieb vytvára v krajine približne 58 %, je táto oblasť málo liberalizovaná.
Dopravná infraštruktúra je tvorená hlavne cestnou a železničnou dopravou, v menšej miere
námornou a leteckou dopravou.
Celková dĺžka železničnej siete krajiny je 2 080 km. Železnice sú majetkom štátu. Od roku 1995
vláda povolila vstup zahraničným investorom v elektrifikácii časti železničnej siete.
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Kolombo je významné obchodné centrum na medzinárodnej leteckej križovatke. Druhým
medzinárodným letiskom krajiny je Hingurakgoda v severnej časti. Národným leteckým
prepravcom je Sri Lankam Airlines, kde od roku 2010 štát vlastní 100 % akcií.
Srí Lanka má svoju vlastnú námornú flotilu. Kolombo je jeden z najvýznamnejších prístavov v
Ázii a je umiestnený na križovatke obchodných ciest. Ďalšími dôležitými prístavmi krajiny sú
Trincomalee, Galle a novobudované Hambantota a Oluvil. Trincomalle je hlavným prístavom
a prekladiskom čaju.

c) Členstvo v medzinárodných organizáciách a účasť v integračných procesoch
Srí Lanka je členom nasledujúcich organizácií:
SAARC - Juhoázijské spoločenstvo pre regionálnu spoluprácu
Ázijská rozvojová banka /Asian Development Bank/
Svetová obchodná organizácia /WTO/
Colombo Plan
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
Medzinárodné rozvojové združenie
Medzinárodná finančná korporácia
Medzinárodný fond pre poľnohospodársky rozvoj
Medzinárodná námorná organizácia
Medzinárodná organizácia civilných leteckých prepravcov
Medzinárodná organizácia práce
Svetová zdravotnícka organizácia
Poľnohospodárska a potravinárska organizácia
Organizácia spojených národov /OSN/
Svetová organizácia duševného vlastníctva

II.
Podpora obchodu a podnikania
___________________________________________________________________________
a) Podnikateľská legislatíva a podpora exportu
Kontrolu nad devízovým hospodárstvom krajiny má devízové oddelenie Centrálnej Banky Sri
Lanky (CBSL). CBSL zavádza pomerne často monitorovacie mechanizmy exportných
a importných aktivít podnikateľských subjektov krajiny.
Proexportné programy patria do pôsobnosti Sri Lanka Export Development Board (ďalej ako
„EDB“). EDB je štátna organizácia, cieľom ktorej je podpora a rozvoj exportných aktivít krajiny.
Vládna finančná inštitúcia EDB bola zriadená v roku 1979 podľa Sri Lanka Export
Development Act No. 40 s cieľom financovať a podporiť srílanský zahraničný obchod.

c) Programy podpory zahraničného obchodu, technickej a finančnej pomoci,
projekty regionálnej spolupráce
Hlavnou inštitúciou v investičnej oblasti je Úrad pre investície tzv. Board of Investments of Sri
Lanka (BOI), ktorý vznikol v roku 1992, ktorý tvorí, riadi a usmerňuje investičnú politiku v krajine.
Nová investičná politika sa v poslednom období stala viac transparentnou ako tomu bolo
v minulosti. BOI je nezávislá štatutárna organizácia, ktorá zabezpečuje propagáciu
podnikateľského prostredia Sri Lanky a výhod investičného prostredia v krajine. Získava
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investorov pre významné investície a strategických investorov pre reštrukturalizáciu,
modernizáciu, zvýšenie technickej úrovne, produktivity efektívnosti a exportnej výkonnosti
hospodárstva krajiny. Filozofiou BOI je prostredníctvom rastu PZI zmeniť krajinu v investičné
centrum v Južnej Ázii.

b) Verejné obstarávanie
Domáca výroba dokáže len čiastočne zabezpečiť všetky požiadavky trhu, dovozy sa
sústreďujú na cenovo konkurencieschopné výrobky, na výrobky vysokej kvality a úžitkových
vlastností a na nedostupné technológie. V spotrebných tovaroch sú bezkonkurenčné čínske
výrobky, ktoré dokonca vytláčajú miestne výrobky a to s mimoriadne nízkou cenou (látky,
nábytok, svietidlá, elektronika atď.) Najpoužívanejšou metódou nákupu je forma tendrov,
ktorá je zdĺhavá a administratívne náročná.
Tendre vypisuje príslušný rezort vlády, ktorého sa daný nákup dotýka. Tendre tiež vypisujú
vládou poverené organizácie. Podmienkou účasti v tendri je zloženie tzv. Bid Bondu
(spravidla 2 %), ktorý je v prípade neúspešnosti v tendri refundovateľný, iným poplatkom je
Performance Bond (až do výšky 10 %) hodnoty objemu tendra, ktorý súvisí s výkonom činnosti
dodávateľa. Tendrové doklady sa dajú zakúpiť na adrese indikovanej v miestnej tlači
a väčšinou aj na internete, resp. na webových stránkach spoločností.
Najväčší webový portál zameraný na tendrové konania na Srí Lanke je Tenders.lk
Pri nákupoch investičného charakteru sú stanovené podmienky na maximálne využívanie
miestnych pracovných síl. Komerčné podmienky sú často deformované politickými motívmi
a korupciou. Vládne zákazky tvoria dôležitú časť celkového dovozu.
Z hľadiska financovania týchto dovozov medzi najdôležitejších donorov /ide o formy
pomoci/ patria Svetová banka /WB/, Ázijská rozvojová banka /ADB/ a Medzinárodná banka
pre obnovu a rozvoj /IBRD/. Finančné prostriedky určené na financovanie sú združené a
pochádzajú z členských krajín týchto bánk.

c) Zmluvná základňa

1.
2.
3.
4.

SR sukcedovala do zmlúv z obdobia bývalej ČSFR. V platnosti sú 4 zmluvné
dokumenty:
Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi ČSSR a Republikou Srí Lanka
(1972);
Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou ČSSR a vládou Republiky Srí Lanka (1975);
Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Republiky Srí Lanka o leteckých službách medzi
a za ich príslušnými územiami (1977);
Zmluva medzi vládou ČSSR a vládou Republiky Srí Lanka o zamedzení dvojitého
zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (1978).
Platnosť obchodnej dohody z roku 1975 bola ukončená ku dňu vstupu SR do EÚ.
Záujmom SR je uskutočniť revíziu zmluvnej základne a iniciovať nové dohody – o
zamedzení dvojitého zdanenia (v príprave), podpore a ochrane investícií, právnej
pomoci a o policajnej spolupráci.

III.
Investície, energetika, veda a výskum
___________________________________________________________________________
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a) Priame zahraničné investície (PZI)
Srí Lanka nie je typicky investičnou krajinou - je skôr „prijímateľom investícií“. V období 2000 –
2017 v priemere pritieklo do krajiny 197 mil. USD PZI, pričom v roku 2017 dosiahol ich objem
rekordnú výšku – 964 mil. USD. Najväčším zahraničným investorom je Čína, ktorá v posledných
rokoch masívne investuje do prístavov a turistickej infraštruktúry. Investície v krajine sa
realizujú prostredníctvom Board of Investment of Sri Lanka (BOI). Srílanská vláda venuje veľkú
pozornosť zahraničným investíciám a ako prednostné sféry záujmu pre túto oblasť stanovila:
- obnovu národného hospodárstva
- získavanie a spracovanie kaučuku
- farmaceutický priemysel
- textilný priemysel
- sféra služieb – telekomunikácie
Ťažiskom v investičnej politike krajiny je orientácia na sektor infraštruktúry, energetiky,
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, rozvoj vidieka a poľnohospodárstva. Viac informácií
tu.

c) Energetická politika krajiny
Energetickú politiku stanovuje Ministry of Power and Renewable Energy. Výroba a distribúcia
elektriny patrí pod Ceylon Electricity Board (CEB). Vďaka rastúcej ekonomickej aktivite krajiny
sa každoročne zvyšuje spotreba elektrickej energie. Hlavnými zdrojmi energie sú voda (58 %)
a ropa/nafta (40 %). Zvyšok tvoria alternatívne zdroje – slnko, vietor, geotermálna energia.
Súčasná kapacita elektrickej energie krajiny je okolo 3,850 MW.

d) Veda, výskum a vývoj, inovácie
Uvedenej problematike sa venujú nasledovné inštitúcie:
V oblasti poľnohospodárskej výroby:
Coconut Development Authority (CDA)
Agriculture Department
V oblasti vedeckého výskumu:
Wildlife Conservation Society
Institute of Chemistry
V oblasti environmentálnej:
National Aquatic Resources Development & Research Agency (NARA)
Department of Meteorology
Culture and Environment of Eppawala
V oblasti strojárstva a technológií:
National Building Research Organization (NBRO)
University of Moratuwa
Dept. of Electronic & Telecommunication
Dept. of Computer Science
Dept. of Electrical Engineering
Institution of Engineers (IESL)
V oblasti informačných technológií:
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Arthur C Clarke Centre for Modern Technologies (ACCMT)
V oblasti zdravotníctva:
Institute of Cardiology
MURUNGA - Ultimate answer to polluted water
State Pharmaceuticals Corporation
Nawaloka Hospitals
Health Web Potal
Park Hospital
V krajine pôsobia nasledovné vedecké inštitúcie:
National Science Foundation (Sri Lanka) - NSF
Institute of Fundamental Studies (IFS)
National Library of Sri Lanka
Sri Lanka Standards Institution (SLSI)
National Academy of Sciences of Sri Lanka
National Aquatic Resources Research & Development Agency (NARA)

IV. Zahraničný obchod krajiny
___________________________________________________________________________
a) Dovozný a vývozný režim, obchodná prax
Dovozný režim do krajiny je liberalizovaný a dovozné licencie sa nevyžadujú. Dovozy, ktoré
podliehajú licenčnému konaniu sú najmä tie, ktoré vyžadujú kontrolu z bezpečnostných
dôvodov. Predchádzajúce licenčné konanie sa vyžaduje tiež pri dovoze určitých tovarov ako
sú: stroje a zariadenia, ktoré tvoria súčasť zahraničných investícií /tieto vyžadujú súhlas Rady
pre investovanie/. Zvláštne dovozné licencie /SIL/ sa vyžadujú pri dovoze určitých položiek
ako sú farmaceutické výrobky, textil a automobily. Inou skupinou sú najmä reštriktívne položky
tzv. restricted, resp. prohibited products.
Srí Lanka má zavedený jednoduchý systém colných taríf, ktorý je založený na
harmonizovanom popise tovaru kódovým systémom. Pri dovoze na Srí Lanku sa v zásade
uplatňuje teória otvoreného a liberálneho trhu. Zvýšená ochrana sa týka najmä vybratých
poľnohospodárskych plodín, strategických surovín a vybratých položiek, inak je trh Srí Lanky
značne otvorený zahraničným dodávateľom.

b) Základná štatistika zahraničného obchodu
Všetky potrebné informácie sú zverejnené na portáli Trading Economics.

c) Tovarová štruktúra zahraničného obchodu v členení vývoz/dovoz
Tradičnými položkami exportu sú čaj, kaučuk a kokosové produkty, najdôležitejším zdrojom
devíz je odevný priemysel. Vzrastajúci význam má (prevažne spracovateľský) priemysel, spolu
so službami, cestovným ruchom a bankovníctvom. Podobne rastie aj vývoz minerálov a
šperkov.
Medzi najvýznamnejšie dovozné položky krajiny, patria mechanické a elektronické stroje,
motorové vozidlá, minerálne produkty, oleje a výrobky z nich, ropa a ropné produkty, umelé
vlákna, potraviny, pletené a krepované látky.
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d) Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu vývoz/dovoz
Z hľadiska teritoriálnej štruktúry vývozu patria medzi najdôležitejších partnerov Srí Lanky:
Európska Únia (30,6%), USA (27,3 %), India (7,3 %), Spojené Arabské Emiráty(2,8%) a Japonsko
(2,0%).
K najdôležitejším dovozcom Srí Lanky patria: India (21,7 %), Čína (12,1 %), Európska Únia
(11,9%), Spojené Arabské Emiráty(6,1%) a Singapur (5,9%).
Európska únia patrí medzi najväčších obchodno-ekonomických partnerov Srí Lanky, pokrýva
takmer 20 % jej celkového zahraničného obchodu. Vzťahy medzi Srí Lankou a EÚ vychádzajú
z Dohody o partnerstve a rozvoji spolupráce, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1995. Jej
cieľom je predovšetkým podpora Srí Lanky pri budovaní hospodárstva, ochrana životného
prostredia a udržateľné manažment prírodných zdrojov.

e) Vývoj zahraničného obchodu so SR za posledných päť rokov (vývoz/dovoz)
SR má so Srí Lankou dlhodobo negatívnu obchodnú bilanciu v dôsledku dlhodobo nízkeho
exportu SR. Obrat zahraničného obchodu v období 2009 – 2011 rástol s miernym poklesom
v ďalšom období. Vplyvom zvýšeného importu srílanských odevných výrobkov v roku 2014 (o
65 %) dosiahol obchodný obrat rekordnú hodnotu 37,2 mil. EUR.
Vývoj zahraničného obchodu SR – Srí Lanka (v mil. EUR)
rok
Export
Import
Obrat
Bilancia

2009
0,030
22, 772
22,803
-22,742

2010
1,323
23,628
24,951
-22,304

2011
0,282
31,113
31,395
-30,830

2012
0,399
24,793
25,192
-24,394

2013
2,896
20,539
23,435
-17,643

2014
3,154
34,044
37,198
-30,89

Index
2014/13
1,09
1,65
1,59
1,75

zdroj: MH SR
Pozn. MH SR a ŠÚ SR prestal zverejňovať aktualizované údaje ZO so Srí Lankou.

Prevažnú väčšinu slovenského dovozu predstavujú odevy a odevné doplnky, kaučuk, čaj,
obuv, ovocie a orechy. Slovenský export tvorí oceľ, prístroje na záznam zvuku, energetické
komponenty, sklo, sklenené výrobky a motorové vozidlá. Úspešným príkladom spolupráce je
kontrakt Mincovne Kremnica na razbu srílanských mincí.

V. Marketingová stratégia
___________________________________________________________________________
a) Vyhodnotenie možností spolupráce so SR
K rozvoju ekonomickej spolupráce prispela v marci 2013 návšteva ministra priemyslu
a obchodu Srí Lanky v sprievode skupiny podnikateľov v SR a následná návšteva podpredsedu
vlády a ministra financií SR P. Kažimíra s podnikateľskou misiou v marci 2018. Srílanská strana
prejavila záujem o investície v oblasti obranných technológií, energetiky, poľnohospodárstva,
infraštruktúry, budovania elektrických sústav, kanalizácie a čističiek vody. Zo slovenskej
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produkcie by na Srí Lanke mohli nájsť uplatnenie energetické zariadenia, generátory, rozvodné a
meracie zariadenia, strojárske výrobky vrátane špeciálnej techniky (ženijná technika,
odmínovacie systémy „Božena“, náhradné diely). Obe strany konštatovali potrebu uzavrieť
bilaterálne dohody o ochrane investícií a o zamedzení dvojitého zdanenia ako základný
predpoklad pre ďalšie prehlbovanie hospodárskej spolupráce.
Počas návštevy ministra financií SR v marci 2018 bolo podpísané memorandum o spolupráci
medzi SARIO a Ceylon Chamber of Commerce.
Srilanská spoločnosť Lanka Logistics & Technologies Ltd, ktorá je výhradným národným
agentom pre nákup obrannej techniky, prejavila záujem o priamu spoluprácu so slovenskými
predajcami, bez sprostredkovateľov. Srílanská spoločnosť sa tiež zaoberá obnovou vojnou
postihnutých oblastí, má záujem o „civilné“ dodávky – ako sú projekty výstavby domov
(prispôsobené na miestne klimatické podmienky) a dodávky fotovoltaických zariadení.

b) Praktické informácie pre exportéra a importéra
Slovenská republika nemá na Srí lanke otvorený zastupiteľský úrad, vzťahy s touto krajinou sú
udržiavané prostredníctvom ZÚ v Dillí. Kvalitnú komunikáciu so slovenskou podnikateľskou
komunitou poskytuje Honorárny konzulát SR v Kolombe (viď. kontakt nižšie)
Vízové formality, režim vstupu a pobytu
Občania SR podliehajú vízovej povinnosti a musia byť držiteľmi cestovného pasu s dobou
platnosti minimálne 6 mesiacov od dátumu vstupu do krajiny. S platnosťou od 1. januára 2012
sa o všetky druhy víz žiada výhradne „online“ systémom ETA (Electronic Travel Authorization)
Podmienky podávania žiadosti i príslušný formulár sú uverejnené na webovej stránke
www.eta.gov.lk Poplatok za udelenie víza vo výške 30 USD sa hradí prostredníctvom kreditnej
karty.
Turisti, ktorých pobyt na Srí Lanke presahuje 30 dní si musia víza predĺžiť na adrese:
Department of Immigration & Emigration
No. 41, Ananda Rajakaruna Mawatha, Punchi Borella,
Colombo 10, Sri Lanka.
Tel: (0094)-11-5333365 / (0094)-11-5333162 / (0094)-11-5333164
Fax :(0094)-11-5678595
E-mail : coniande@sltnet.lk
www.immigration.gov.lk
Honorárny konzulát SR
Honorárny konzulát SR, Colombo
Mahen Roshan Andrew KARIYAWASAN
Adresa: 128 Nawala Road,Narahenppita, Colombo 5, Sri Lanka
tel: +94 11 451 3466
E-mail : slovak@sltnet.lk
Zastupiteľský úrad Srí Lanky akreditovaný pre SR
Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka
Weyringergasse 33
1040 Viedeň, Rakúsko
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Tel: +431/5037988
Fax: +431/5037993
Email: embassy@srilankaembassy.at
http://www.srilankaembassy.at
Honorárnym konzulom Srí Lanky v SR je Peter GABALEC.
E-mail: pgabalec@slaviacapital.com

Dôležité internetové adresy
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
9)
10)

www.gov.lk
www.doc.gov.lk
Central Bank of Sri Lanka
www.srilankabusiness.com
www.lanka.net
www.customs.gov.lk
www.cse.lk
www.sltda.gov.lk
www.employers.lk

-

oficiálne vládne stránky
ministerstvo obchodu
Central Bank of Srí Lanka
Srí Lanka Export Development Board
základný portál o Srí Lanke
Colná správa
burza
Sri Lanka Tourism Development Authority
Employers Federation of Sri Lanka

12) www.fccisl.lk

-

14) www.chamber.lk
15) www.infolanka.com

-

Federation of Chambers of Commerce
and Industry
Ceylon Chamber of Commerce
Databáza firiem

Dôležité telefónne čísla
Emergency Service

Telephone Number

Ambulance (Fire) (Colombo)

110

National Help Desk

118

Police

119

Government Help

1919

Accident Service General Hospital

011-2691111

Emergency Police Mobile Squad

011-5717171

Electricity Break Down

011-2466660, 4617575

Fire & Ambulance

011-2422222

Police Emergency

011-2433333

Police Head Quarters

011-2421111

Poison Information Centre

011-2691111
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