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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

v mil. EUR            

Slovenský vývoz 
do USA 1 049,15 847,45 426,42 720,17 895,73 1170 

Slovenský dovoz 
z USA 451,67 584,32 460,62 433,32 510,99 521,4 

Obrat vzájomného 
obchodu 1 500,82 1 431,77 887,04 1 153,49 1 406,72 1691,41 

Saldo obchodnej 
bilancie 597,48 263,13 -34,20 286,85 384,74 648,6 

 



Dovoz SR 2012 - najvýznamnejší partneri 

Vývoz SR 2012 - najvýznamnejší partneri 
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 odstránenie alebo zníženie tradičných prekážok v obchode - clá a kvóty 

 odstránenie, zníženie a prevencia administratívnych prekážok   

     v obchode s tovarmi, službami a investíciami,  

 zlepšenie prístupu na trhy s verejným obstarávaním 

 zvýšenie kompatibility regulačných systémov v EÚ a USA 

 odstránenie, zníženie alebo prevencia nepotrebných „behind the border“ 
NTBs vo všetkých sektoroch 

 zlepšenie spolupráce oboch strán s cieľom vývoja pravidiel a princípov 
pre globálne záležitosti, ktoré sú v spoločnom záujme a tiež ohľadom 
dosiahnutia zdieľaných globálnych a ekonomických cieľov 



 

Očakávania SR vo vzťahu k TTIP: 

 zlepšenie prístupu na trh;  

 odstránenie NTBs u skupiny chemických výrobkov;  

 zlepšenie možnosti vývozu slovenských agrokomodít; 

 eliminácia bariér pri ochrane zemepisných označení (GIs), ktoré sú 

komerčne významné pre EÚ (v SR je to napr. TOKAJ);  

 lepší prístup na trh v obchode so službami a vo verejnom obstarávaní; 

 posilnenie pravidiel konkurencieschopnosti (eliminácia nekalých 

monopolných praktík z dôvodu dominantnej trhovej pozície); 

 zakotvenie prijateľných záväzkov vo vzťahu k udržateľnému rozvoju 

 zefektívnenie riešenia sporov a zabezpečenie transparentnosti. 

 



 

  spolupráca univerzít, výskumných firiem a inštitúcií; hlavne  v 

oblasti R&D; 

 sektor informačných technológií (SW, HW, služby);  

 predaj automobilov v USA a subdodávky do automobilového 

priemyslu (aj pneumatiky); 

 výroba ocele, železa a výrobkov z nich; 

 biotechnológie, energetika (výstavba nových elektrární a 

distribučných sietí v horizonte  20 rokov v USA, rekonštrukcia 

existujúcich elektrární); 

 oblasť využívania obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovania 

energetickej efektívnosti,  

 výroba lekárskych zariadení a prístrojov 

 oblasť cestovného ruchu 





Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
 

Vladimír Vilček – riaditeľ odboru obchodnej politiky 

Tel.: +421-2-4854 7010 

e-mail: vilcek@mhsr.sk 
 

Ján Filus, Petronela Struhárová – odbor obchodnej politiky  

Tel.: +421-2-4854 2173, 4854 2218 

e-mail: filus@mhsr.sk, struharova@mhsr.sk 
 

Judita Vanková –odbor obchodnej politiky 

Tel.: +421-2-4854 1706 

e-mail: vankova@mhsr.sk 
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Ďakujem Vám za pozornosť. 


