
RADA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ 

PROGRAM ROKOVANÍ RADY V ROKU 2013

Rokovanie rady 25. marca 2013 o 13.00 hod.
(rokovanie vedie podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí)

1. Odovzdanie vymenúvacích dekrétov členom rady 
2. Návrh  programu  rokovania  rady  25.  marca  2013  –  predložil  podpredseda  vlády 

a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, prijaté závery
3. Návrh  rokovacieho  poriadku  rady  –  predložil  podpredseda  vlády  a minister 

zahraničných vecí a európskych záležitostí, prijaté závery
4. Návrh programu rokovaní rady v roku 2013 – predložil podpredseda vlády a minister 

zahraničných vecí a európskych záležitostí, prijaté závery
5. Návrh pracovných skupín rady a zamerania ich činnosti – predložil podpredseda vlády 

a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, prijaté závery
6. Návrh  programu podpory  zahraničného  obchodu na  rok  2013 –  predložil  minister 

hospodárstva, prijaté závery
7. Informácia o koncepcii zapájania podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce 

Slovenskej  republiky  -  predložil  podpredseda  vlády  a minister  zahraničných  vecí 
a európskych záležitostí, prijaté závery

8. Plánované  aktivity  v oblasti  medzinárodnej  ekonomickej  spolupráce  a prezentácie 
v zahraničí v roku 2013 – východiská pre určenie priorít - predložil podpredseda vlády 
a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, prijaté závery

9. Rôzne

Mimoriadne rokovanie rady 6. mája 2013 
1. Schválenie programu rokovania – predložil predseda rady,
2. Návrh  správy  o stave  a výsledkoch  ekonomickej  diplomacie  (úloha  z plánu  práce 

vlády SR na rok 2013) – predložil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí,
3. Návrh priorít medzinárodnej ekonomickej spolupráce a koordinovanej prezentácie SR 

v zahraničí v roku 2013 – stav k 30.4.2013 – predložil podpredseda vlády a minister 
zahraničných vecí,

4. Návrh východísk pre stratégiu podpory exportu Slovenskej republiky na roky 2014-
2020 – predložil minister hospodárstva,

5. Návrh  správy  o stave  a výsledkoch  Slovenskej  agentúry  pre  rozvoj  investícií 
a obchodu  (SARIO),  budúce  smerovanie,  úlohy  a právne  postavenie  agentúry  – 
stiahnutý ministrom hospodárstva,

6. Návrh správy o stave a výsledkoch Slovenskej agentúry pre rozvoj cestovného ruchu 
(SACR) – predložil  minister  dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja  a generálna 
riaditeľka SACR, rokovanie prerušené

7. Návrh  stratégie  podpory  malého  a stredného  podnikania  v Slovenskej  republike  – 
stiahnutý ministrom hospodárstva,

8. Vyhodnotenie efektívnosti využívania nástrojov na podporu exportu do roku 2012 – 
rokovanie odložené, 

9. Fond na podporu exportu – ideový zámer – rokovanie odložené, 



10. Informácia o stratégii inteligentnej špecializácie do roku 2020 – stiahnutý ministrom 
školstva, vedy, výskumu a športu,

11.Analytické  vyhodnotenie  výsledkov  a tendencií  zahraničného  obchodu  Slovenskej 
republiky za rok 2012, rokovanie odložené,

12. Žiadosť  generálneho  riaditeľa  Národnej  agentúry  pre  malé  a stredné  podnikanie 
o prijatie za člena Rady vlády SR na podporu exportu a investícií, predložil minister 
hospodárstva,

13. Rôzne

Mimoriadne rokovanie rady 5. júna 2013 o 13.30 hod. 
1. Návrh programu rokovania – predložil predseda rady,
2. Analytické  vyhodnotenie  výsledkov  a tendencií  zahraničného  obchodu  Slovenskej 

republiky za rok 2012 – predložil minister hospodárstva,
3. Správa o stave a výsledkoch Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) o budúce 

smerovanie, úlohy a právne postavenie agentúry – doplnené znenie - predložil minister 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,

4. Správa  o stave  a výsledkoch  Slovenskej  agentúry  pre  rozvoj  investícií  a obchodu 
(SARIO),  budúce  smerovanie,  úlohy,  právne  postavenie  –  predložil  minister 
hospodárstva

Rokovanie rady 11. septembra 2013 o 14.00 hod. 
- rokovanie odložené, predkladatelia materiálov požiadali o zaradenie materiálov na neskorší 
termín.

Rokovanie rady 23. októbra 2013 o 15.00 hod.
1. Stratégia  EXIMBANKY  SR  na  roky  2013-2020  –  predložil  generálny  riaditeľ 

Exportnej a importnej banky Slovenskej republiky v súčinnosti s podpredsedom vlády 
a ministrom financií, 

2. Marketingová  stratégia  Slovenskej  agentúry  pre  cestovný  ruch  do  roku  2020  – 
predložil štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, 

3. Organizovanie obchodných misií a obchodných fór SOPK – predložil predseda SOPK, 
4. Vyhodnotenie  prieskumu  využívania  efektívnosti  nástrojov  na  podporu  exportu 

v Slovenskej republike – materiál bol distribuovaný len pre informáciu, uviedol štátny 
tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí

Mimoriadne rokovanie rady 13. novembra 2013 o 14.00 hod.
1. Stratégia vonkajších ekonomických vzťahov na roky 2014 – 2020 – predložil minister 

hospodárstva, 
2. Návrh  na  zvýšenie  efektívnosti  medzivládnych  a medzirezortných  komisií  pre 

hospodársku spoluprácu – predložil minister hospodárstva, 
3. Návrh na schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení splatenej časti základného 

imania  Medzinárodnej  investičnej  banky  –  predložil  podpredseda  vlády  a minister 
financií,

Mimoriadne rokovanie rady 9. decembra 2013 o 10.00 hod.
1. Zefektívnenie  systému organizácie  oficiálnych účastí  na medzinárodných veľtrhoch 

v zahraničí – predložil minister hospodárstva,
2. Marketingový  plán  aktivít  SACR  na  rok  2014  a účastí  na  výstavách  a veľtrhoch 

cestovného ruchu v roku 2014 – predložil minister dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja,



3. Návrh programu rokovaní  Rady vlády Slovenskej  republiky  na podporu exportu  a 
investícií  v roku 2014 –  predložil  podpredseda  vlády a minister  zahraničných  vecí 
a európskych záležitostí a minister hospodárstva.


