
 

 

Informácia o priebehu rokovania  
 ustanovujúceho zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky na podporu 

exportu a investícií 25. marca 2013 
 

 V zmysle štatútu spolupredsedami rady sú podpredseda vlády a minister zahraničných 
vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a minister hospodárstva Slovenskej 
republiky.  Rokovanie rady po vzájomnej dohode predsedov zvoláva a vedie jeden 
z predsedov rady.  
 Ustanovujúce zasadnutie otvoril a viedol Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister 
zahraničných vecí a európskych záležitostí (ďalej len „predseda rady“). Na zasadnutí bolo 
prítomných 13 zo 16 členov rady s hlasovacím právom, dvaja zástupcovia ministrov školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministra kultúry Slovenskej republiky bez 
hlasovacieho práva a zástupcovia štátnych agentúr SARIO a SACR s poradným hlasom. Rada 
bola uznášaniaschopná.  
 

P. č. Bod programu Predložil 

1. Odovzdanie vymenúvacích dekrétov členom 
rady  

predseda rady odovzdal vymenúvacie 
dekréty členom rady 

2. Program rokovania rady 25. marca 2013 predseda rady  

3. Návrh rokovacieho poriadku rady predseda rady  

4. Návrh programu rokovaní rady v roku 2013 predseda rady  

5. Návrh pracovných skupín rady a zamerania ich 
činnosti 

predseda rady  

6. Návrh „Programu podpory zahraničného 
obchodu Slovenskej republiky na rok 2013“ 

minister hospodárstva  

7. Informácia o koncepcii zapájania 
podnikateľských subjektov do rozvojovej 
spolupráce Slovenskej republiky 

predseda rady  

8. Plánované aktivity v oblasti medzinárodnej 
ekonomickej spolupráce a prezentácie 
v zahraničí v roku 2013 – východiská pre 
určenie priorít 

predseda rady  

9. Rôzne referoval minister hospodárstva  
 

 

 

 

 

 

Rada rokovala o jednotlivých bodoch programu s týmito závermi: 



 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
1.   Odovzdanie vymenúvacích dekrétov členom rady  
       
  Členom rady boli odovzdané vymenúvacie dekréty podpísané predsedom vlády 
Slovenskej republiky Robertom Ficom.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
2.   Program rokovania rady 25. marca 2013 
 

Materiál predložil predseda rady a požiadal členov rady o prípadné návrhy na 
doplnenie programu. Pôvodný program, distribuovaný s pozvánkou, bol zmenený. Na žiadosť 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu bol vypustený bod „Inovačná stratégia Slovenskej 
republiky na roky 2014 – 2020“ a na žiadosť ministra hospodárstva bol vypustený bod „Fond 
na podporu exportu – ideový zámer“. Predseda rady predložil návrh na nový bod programu 
„Schválenie návrhu rokovacieho poriadku rady.  

Návrh programu bol schválený bez pripomienok 13 členmi rady s hlasovacím právom. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
3.   Návrh rokovacieho poriadku rady 
  
  Návrh rokovacieho poriadku predložil predseda rady. Návrh rokovacieho poriadku bol 
spracovaný v súlade s čl. 10, ods. 1 štatútu rady. 

Materiál bol schválený bez pripomienok 13 členmi rady s hlasovacím právom. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
4.   Návrh programu rokovaní rady v roku 2013 
 
  Program rokovaní rady v roku 2013 bol navrhnutý sekretariátom rady a doplnený 
členmi Pracovnej skupiny pre koordináciu aktivít rady. Zohľadňuje úlohy z plánu práce vlády 
SR na rok 2013, predloženie správy o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie v máji 
2013 a predloženie stratégie podpory exportu Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 
v októbri 2013, pričom táto stratégia by mala byť prerokovaná aj v Hospodárskej a sociálnej 
rade 13.9.2013. V roku 2013 sa preto uskutočnia až 4 rokovania rady – dve riadne a dve 
mimoriadne na návrh predsedu rady v súlade s čl. 9, ods. 2 štatútu rady.  
 

Členovia rady po diskusii odporučili prehodnotiť pripravovanú „Stratégiu podpory 
exportu na roky 2014 - 2020“, pripravovanú ministerstvom hospodárstva a požadujú 
spracovateľa o uplatnenie zmeny názvu a obsahu materiálu a predloženie „Stratégie 
vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020“. Členovia 
rady taktiež upozornili na potrebu spracovania strategického materiálu o dlhodobom 
smerovaní slovenského hospodárstva (ekonomická doktrína). Myšlienku prijatia ústavného 
zákona o strategickom rozvoji SR podporil aj podpredseda vlády pre investície. Zástupca 
Klubu 500 upozornil na potrebu reakcie rady na európske materiály a programy 
v programovom období 2014-2020, v tom obzvlášť na tzv. stratégiu inteligentnej špecializácie 
(Smart Specialisation Strategy 2020), v rámci ktorej by SR mala zadefinovať, akým smerom 
pôjde slovenská ekonomika, veda, výskum, inovácie.  
 
Členovia rady ďalej navrhujú doplniť program rokovaní rady v roku 2013 nasledovne: 
 



 

 
Mimoriadne rokovanie rady 6. mája 2013 
- rozšíriť bod 4 „Návrh správy o stave a výsledkoch Slovenskej agentúry pre rozvoj 

investícií a obchodu (SARIO) o budúcom smerovaní, úlohách a právnom postavení 
SARIO – predkladá minister hospodárstva, 

- doplniť bod 8 pod názvom „Fond na podporu exportu – ideový zámer“ – predkladá 
minister hospodárstva, 

- doplniť bod 9 pod názvom „Informácia o stratégii inteligentnej špecializácie do roku 
2020“, predkladá minister školstva, vedy, výskumu a športu v súčinnosti s ministrom  
hospodárstva, podpredsedom vlády pre investície a predsedom Slovenskej akadémie 
vied, 

- súčasný bod 8 Rôzne zmeniť na bod 10 Rôzne. 
 
Rokovanie rady 9. septembra 2013  
- zmeniť bod 1 na „Stratégia vonkajších ekonomických vzťahov na roky 2014 – 2020“, 

predkladá minister hospodárstva v súčinnosti s podpredsedom vlády pre investície, 
podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí, 
podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka, ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a ministrom školstva, vedy, 
výskumu a športu, 

- doplniť nový bod 2 rokovania pod názvom „Význam a možnosti expanzie slovenského 
kapitálu do zahraničia“, predkladá minister hospodárstva v súčinnosti s podpredsedom 
vlády a ministrom financií, 

- doplniť nový bod 3 rokovania pod názvom „Informácia o výsledkoch a stratégii 
Exportno-importnej banky Slovenskej republiky – predkladá generálny riaditeľ Exportno-
importnej banky Slovenskej republiky v súčinnosti s podpredsedom vlády a ministrom 
financií, 

- doplniť nový bod 4 rokovania pod názvom „Informácia o akčnom pláne Stratégie 
inteligentnej špecializácie do roku 2020“ – predkladá minister školstva, vedy, výskumu a 
športu v súčinnosti s ministrom hospodárstva, podpredsedom vlády pre investície a  
predsedom Slovenskej akadémie vied. 

 
Rokovanie rady 9. decembra 2013 
- doplniť nový bod 3 rokovania pod názvom „Stupeň integrácie a konkurencieschopnosť 

slovenskej ekonomiky na vnútornom trhu EÚ“ – predkladá minister hospodárstva.  

Predseda rady na záver diskusie uviedol návrh na rozšírenie záverov rady v bode 01/04 
A2 o dodatky programu prerokované na ustanovujúcej rade. Materiál bol schválený 
s uvedenými dodatkami 13 členmi rady s hlasovacím právom. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
5. Návrh pracovných skupín rady a zamerania ich činnosti 
 

V súlade s čl. 3, ods. 9 štatútu rady môže rada podľa potreby zriaďovať pracovné 
skupiny na prerokovanie odborných otázok a na prípravu podkladov na jej rokovania. Návrh 
pracovných skupín rady a zamerania ich činnosti predložil predseda rady. 
 

Členovia rady zastupujúci zamestnávateľov (RUZ, Klub 500) navrhli nomináciu 
svojho zástupcu do pracovnej skupiny pre koordinovanú prezentáciu Slovenska a Klub 500 
nomináciu zástupcu aj do pracovnej skupiny pre prípravu stratégie vonkajších ekonomických 
vzťahov do roku 2020.  



 

Materiál bol schválený s uvedenými zmenami 13 členmi rady s hlasovacím právom. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Návrh Programu podpory zahraničného obchodu Slovenskej republiky na rok 2013 
Materiál uvedený ministrom hospodárstva SR rada vzala na vedomie 13 hlasmi členov 

s hlasovacím právom a odporučila vláde SR, aby návrh Programu podpory zahraničného 
obchodu Slovenskej republiky na rok 2013 na svojom zasadnutí schválila.  

Diskusia bola zameraná najmä na zefektívnenie využívania existujúcich nástrojov 
podpory exportu a účasť štátu na vytvorení finančného podporného nástroja. Členovia rady sa 
vyslovili za efektívnejšie riadenie medzivládnych komisií, organizáciu výstav a veľtrhov 
v zahraničí a využívanie zahraničných ciest čelných predstaviteľov štátu na organizovanie 
podnikateľských misií a podporu exportu a investícií. Vytvorenie prípadného fondu by malo 
byť viazané na konkrétne výsledky projektov rastu zamestnanosti a exportu. Zástupca Klubu 
500 spochybnil účelnosť a efektívnosť vynakladaných zdrojov na účasť slovenských 
zástupcov na rokovaniach pracovných orgánov EÚ vo vzťahu k výsledkom - obhajovaniu 
záujmov SR a vplyvu na tvorbu európskych politík. Podpredseda vlády a minister 
zahraničných vecí a európskych záležitostí prisľúbil informovať radu o danej záležitosti. 

 

  

7. Informácia o koncepcii zapájania podnikateľských subjektov do rozvojovej           
spolupráce  Slovenskej republiky 

    V rámci diskusie vzišiel návrh implementácie zásad rozvojovej pomoci do budúceho 
materiálu „Stratégia vonkajších ekonomických vzťahov na roky 2014-2020“. Predseda rady 
vyzval členov rady - zástupcov podnikateľskej sféry o zabezpečenie informovanosti vlastnej 
členskej základne. 

    Predložený materiál rada vzala na vedomie všetkými 13 hlasmi členov s hlasovacím  
právom. 

 

8. Plánované aktivity v oblasti medzinárodnej ekonomickej spolupráce a prezentácie 
v zahraničí v roku 2013 – východiská pre určenie priorít. 

    Predloženú informáciu vzala rada na vedomie všetkými trinástimi hlasmi členov 
s hlasovacím právom a zároveň uložila predsedovi rady dopracovať informáciu do plánu 
prioritných koordinovaných aktivít a predložiť ho na rokovanie rady dňa 6. mája 2013. 

 

 

 9. Rôzne 
V rámci diskusie členovia rady odporučili redukovať budúci program rokovaní rady na 

1-2 nosné témy, ku ktorým sa budú prijímať zásadné stanoviská, ostatné materiály by mali 
byť len informatívne. 

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský informoval o pripravovanom seminári 
k stratégii vonkajších ekonomických vzťahov do roku 2020, ktorý  sa bude konať na 
ministerstve hospodárstva dňa 7.5.2013. Zároveň naň pozval všetkých členov rady. 


