
“Európska únia sa skladá z 28 členských štátov, ktoré sa 
rozhodli postupne navzájom prepájať svoje know-how, 

zdroje a osudy. V priebehu 50-ročného rozširovania spoločne 
vybudovali zónu stability, demokracie a udržateľného rozvoja, 
pričom si zachovali svoju kultúrnu rozmanitosť, toleranciu a 

osobné slobody.

Európska únia sa zaviazala zdieľať svoje úspechy a hodnoty s 
krajinami a národmi za jej hranicami”.

Európska komisia je výkonným orgánom EÚ.

www.europa.eu
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O PROJEKTE

Projekt "Manažérsky tréningový program (MTP) – Budovanie 
kapacít pre manažérov z uzbeckých MSP" je finančne 
podporený z prostriedkov Európskej únie.  Realizuje sa 
v období august 2013 - august 2016, prostredníctvom 
konzorcia, ktoré vedie  European Profiles S.A., Grécko. 
Jeho súčasťou sú aj tieto organizácie: WYG International 
Limited, Spojené kráľovstvo,  CCI Paris Ile-de-France, 
Francúzsko,  Birmingham Chamber of Commerce  (BCI), 
Spojené kráľovstvo,  PLANET S.A., Grécko, Anticrisis 
Management Consulting (AMC), Uzbekistan. Obchodná a 
priemyselná komora Uzbekistanu je lokálnym partnerom 
projektu.

Hlavný cieľ projektu je prispieť k zlepšeniu výkonnosti 
sektora MSP v Uzbekistane a to i prostredníctvom 
organizovania praktických výmen vybraných manažérov z 
popredných súkromných spoločností do podnikov v EÚ.

VÝMENY BUDUJÚ PARTNERSTVÁ

Výmeny uzbeckých manažérov do podnikov v EÚ sú 
jednou z hlavných aktivít projektu MTP.

Výmeny sú jedinečná príležitosť, ktorá môže podporiť 
nadviazanie priamych obchodných vzťahov medzi 
hosťujúcimi podnikmi v EÚ a firmami z Uzbekistanu. 
Uzbeckí manažéri strávia až 4 týždne v hosťujúcej firme 
v  EÚ. Cieľom hosťovania je nadobudnúť potenciálne 
príležitosti spolupráce (nákup zariadenia, investície, 
obchod, výroba, výmena know-how, atď.), osvojiť si 
lokálne techniky vedenia podniku a ich následnú aplikáciu 
vo firmách, v ktorých pôsobia.

O UZBEKISTANE

Uzbecká republika je jedna z najrýchlejšie rastúcich 
ekonomík v Strednej Ázii (približne 8 % rast HDP ročne za 
posledné desaťročie), s viac ako 30 miliónmi spotrebiteľov. 

AKÉ MAJÚ VÝHODY SLOVENSKÉ SPOLOČNOSTI?

Slovenské firmy, ktoré sa zapoja do výmen v 
rámci programu, budú mať príležitosť využiť tieto 
výhody: 

• vybudovať a posilniť nové obchodné 
partnerstvá a vzájomnú dôveru, ktorá je 
najvýznamnejším aspektom podnikania v 
Uzbekistane a Strednej Ázii

• zistiť viac informácií o trhoch Uzbekistanu a 
SNŠ a rozšíriť vlastné príležitosti podnikania

• získať prístup k ďalším trhom SNŠ a Strednej 
Ázie prostredníctvom existujúcich sietí 
partnerskej spoločnosti (z ktorej pochádza 
manažér) v Uzbekistane

• spoločne rokovať s manažérmi alebo 
podnikateľmi z iných spoločností v 
Uzbekistane a získať príležitosti na ďalšiu 
spoluprácu

• pracovať s energickým a motivovaným 
manažérom resp. podnikateľom, ktorý 
poradí a poskytne nestranný pohľad na Vaše 
podnikanie

• otvoriť nový perspektívny trh pre Vaše tovary 
a/alebo služby

• vytvoriť obojstranné investičné príležitosti a 
potenciál spoločnej výroby a subdodávok

Každoročné zvyšovanie blahobytu v krajine spôsobuje aj 
silný rast dopytu po nových tovaroch a službách.

V priebehu ostatných dvoch desaťročí vytvorila Uzbecká 
republika priaznivé prostredie pre investície, rozsiahly 
systém právnych záruk a privilégií pre zahraničných 
investorov, ucelený systém opatrení na povzbudenie 
činnosti firiem so zahraničnými investíciami. Poloha krajiny 
na križovatke Strednej Ázie vytvára priaznivé podmienky 
pre rozvoj regionálnej spolupráce,  účasť v regionálnych 
a nadnárodných projektoch, ktoré sú zamerané na rozvoj 
dopravných koridorov. Je súčasťou zóny voľného obchodu 
s krajinami SNŠ. Blízkosť k rozsiahlym obchodným 
trhom a rozvinutej infraštruktúre Uzbekistanu, ktorá je 
integrovaná do multimodálneho euroázijského systému 
komunikácie, určuje perspektívy investovania, obchodu a 
ekonomickej spolupráce. Pôsobením v Uzbekistane budú 
mať zahraničné firmy možnosť vstúpiť na 5 najväčších a 
najrýchlejšie rastúcich trhov: SNŠ (s veľkosťou trhu viac 
ako 300 miliónov spotrebiteľov), stredná a východná 
Európa, juhovýchodná Ázia, Blízky Východ. Táto rozvinutá 
multimodálna sieť značne prispeje k úspore času a 
nákladov spojených s dodávkami z Uzbekistanu.

Komplexné praktické informácie a sprievodcu o 
Uzbekistane, jeho ekonomike a investičných príležitostiach 
je možné nájsť v publikácii “Invest in Uzbekistan 2013”, 
ktorú pripravil Rozvojový program OSN:

WWW.PPZRS.SK
* Všetky výdavky spojené s účasťou vybraných uzbeckých 
manažérov v rámci výmen sú hradené z projektu MTP.

WWW.SBAGENCY.SK


