
Závery
2. rokovania Rady vlády SR na podporu exportu a investícií

v roku 2014 



I.

RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

ZÁVER  RADY VLÁDY SR

NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

č. 01/02/2014

z 23. apríla 2014

k návrhu programu rokovania Rady vlády SR na podporu exportu a investícií 

predkladatelia:

podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí

minister hospodárstva

___________________________________________________________________________

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií

A. odporúča 

A.1 súhlasiť s vypustením materiálu Správa Národného kontaktného bodu (SARIO)
o plnení  pravidiel  OECD pre nadnárodné spoločnosti  za  obdobie 06/2013 –
05/2014  z dôvodu  aktuálne  prebiehajúcich  rokovaní  medzi  OECD
a zainteresovanými subjektmi v SR 

A.2 zaradiť  Zameranie činnosti  SARIO v roku 2014 s výhľadom aktivít  do roku
2016 ako informáciu podanú ministrom hospodárstva  

 B.  odporúča  

B.1   zaradiť  dokumenty prerokované Radou pre strategické  riadenie,  koordináciu
a kontrolu činnosti SARIO do programu rokovaní rady na rok 2014 len ako
materiály pre informáciu rady vlády. 

C.  schvaľuje 

C.1      program rokovania rady 23. apríla 2014 
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I.

RADA  VLÁDY  SR  NA   PODPORU  EXPORTU A INVESTÍCIÍ

ZÁVER RADY VLÁDY SR 

NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ 

č. 02/02/2014

z 23. apríla 2014 

k Informácii o prípravách účasti SR na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne 

predkladateľ: 
minister hospodárstva 
generálny komisár expozície SR EXPO Miláno 2015

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií 

A. berie na vedomie 

A.1 Informáciu o prípravách účasti SR na svetovej výstave EXPO 2015 v Miláne.

B. ukladá 
ministrovi hospodárstva 

B.1 Predložiť doplnenú informáciu o účasti SR na svetovej výstave EXPO 2015 
v Miláne na rokovanie vlády.

Termín: do 31. mája 2014
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I.

RADA  VLÁDY  SR  NA   PODPORU  EXPORTU A INVESTÍCIÍ

ZÁVER RADY VLÁDY SR 

NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

č. 03/02/2014

z 24. apríla 2014

k Analytickému hodnoteniu výsledkov zahraničného obchodu SR za rok 2013

predkladateľ:  minister hospodárstva SR 

___________________________________________________________________________

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií

A. berie na vedomie

A.1. analytické  vyhodnotenie  výsledkov  a tendencií  zahraničného  obchodu  Slovenskej
republiky za rok 2013

B. ukladá

ministrovi hospodárstva

B.1.  v spolupráci  s podpredsedom  vlády  a ministrom  zahraničných  vecí  a európskych
záležitostí, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a predsedníčkou štatistického
úradu  predložiť  na  rokovanie  vlády  analytické  vyhodnotenie  výsledkov  a tendencií
zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2014

Termín: do 31. mája 2015

B.2. v spolupráci  s podpredsedom vlády a ministrom financií  a predsedníčkou štatistického
úradu  vyriešiť  spôsob  poskytovania  štatistických  údajov,  týkajúcich  sa  zahraničného
obchodu, pre interné potreby Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR 

Termín: do 30. novembra 2014

C. odporúča predsedovi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

C.1.  spolupracovať  na  vypracovaní  analytického  vyhodnotenia  výsledkov  a tendencií
zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2014.

Termín: do 31. mája 2015
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I.

RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

ZÁVER RADY VLÁDY SR 

NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

č. 04/02/2014

z 23. apríla 2014

k Správe o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2013 

predkladateľ:   

podpredseda vlády a minister ZV a EZ SR 

___________________________________________________________________________

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií

A. schvaľuje 

A.1 Správu  o stave  a výsledkoch  ekonomickej  diplomacie  za  rok  2013  po
zapracovaní pripomienok z MPK

B. ukladá

podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí

B.1 predložiť Správu o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2013 na 
rokovanie vlády SR ako materiál pre informáciu vlády SR

Termín: do 31. mája 2014

B.2 predložiť na rokovanie rady Zameranie ekonomickej diplomacie do roku 2016

Termín: do 31. mája 2014
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I.

RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

ZÁVER RADY VLÁDY SR 

NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

č. 05/02/2014

z 23. apríla 2014

k Systému koordinovanej prípravy podnikateľských misií spojených so
zahraničnými cestami slovenských ústavných činiteľov a podnikateľských fór v SR,

spojených s návštevami zahraničných ústavných činiteľov v SR 

predkladatelia:   

podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 

minister hospodárstva SR 

___________________________________________________________________________

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií

A.    berie na vedomie

A.1 návrh  na  zefektívnenie  systému  koordinovanej  prípravy  podnikateľských  misií
spojených  so  zahraničnými  cestami  slovenských  ústavných  činiteľov
a podnikateľských  fór  v Slovenskej  republike,  spojených  s návštevami
zahraničných ústavných činiteľov v SR 

B. ukladá 

členom Rady vlády SR na podporu exportu a investícií 

B.1 v zmysle predloženého  návrhu úzko spolupracovať s koordinátormi pri príprave a
realizácii  podnikateľských misií  spojených  so zahraničnými  cestami  ústavných
činiteľov v zahraničí, resp. pri príprave a realizácii podnikateľských fór spojených
s prijatiami zahraničných ústavných činiteľov v SR 

6



I.

podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí
ministrovi hospodárstva

B.2 predložiť  na  rokovanie  rady  hodnotenie  systému  koordinovanej  prípravy
podnikateľských misií spojených so zahraničnými cestami slovenských ústavných
činiteľov  a podnikateľských  fór  v SR,  spojených  s návštevami  zahraničných
ústavných činiteľov v SR

 Termín: do 31. marca každoročne

7


	Závery
	2. rokovania Rady vlády SR na podporu exportu a investícií v roku 2014
	RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ
	A. berie na vedomie
	A.1. analytické vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2013

	B. ukladá
	B.1. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a predsedníčkou štatistického úradu predložiť na rokovanie vlády analytické vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2014
	Termín: do 31. mája 2015
	B.2. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií a predsedníčkou štatistického úradu vyriešiť spôsob poskytovania štatistických údajov, týkajúcich sa zahraničného obchodu, pre interné potreby Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
	Termín: do 30. novembra 2014


	C. odporúča predsedovi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
	C.1. spolupracovať na vypracovaní analytického vyhodnotenia výsledkov a tendencií zahraničného obchodu Slovenskej republiky za rok 2014.
	Termín: do 31. mája 2015


	RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ
	RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ

