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I. Všeobecne záväzné právne predpisy

V Ý N O S   č. 8/2000
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo dňa 14.09.2000,
ktorým sa upravuje rozsah obmedzení dovozu a vývozu niektorých druhov tovaru

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm b) zákona č. 
42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona 
č. 113/1990 Zb. a podľa § 1 ods. 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
č.  15/1998  Z.z.  o podmienkach  udeľovania  úradného  povolenia  na  dovoz  a vývoz  tovaru 
a služieb v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Prílohy  vyhlášky  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  č.  15/1998  Z.z. 
o podmienkach udeľovania úradného povolenia  na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení 
vyhlášky č. 193/1998 Z.z., vyhlášky č. 311/1998 Z.z., vyhlášky č. 406/1998 Z.z., vyhlášky č. 
163/1999 Z.z.  a vyhlášky č. 396/1999 Z.z. sa menia a dopĺňajú takto: 

V prílohe  B – ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze 
v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE sa:

a) v položke

„2302 otruby, vedľajšie mlynské výrobky tona 30 000 všetky štáty okrem ČR“

ročné množstvo „30 000“ mení na „60 000“,

b) v položke

„ploché valcované výrobky zo železa tona 160 000 Maďarsko
  alebo nelegovanej ocele:
  7208
  7209
  7210
  7211“

ročné množstvo „160 000“ mení na „220 000“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňa 18. septembra 2000.
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Ľubomír  H a r a c h  v. r.
minister

V Ý N O S   č. 9/2000
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo dňa 09.10.2000,
ktorým sa upravuje rozsah obmedzení dovozu a vývozu niektorých druhov tovaru

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm b) zákona č. 
42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona 
č. 113/1990 Zb. a podľa § 1 ods. 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
č.  15/1998  Z.z.  o podmienkach  udeľovania  úradného  povolenia  na  dovoz  a vývoz  tovaru 
a služieb v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Prílohy  vyhlášky  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  č.  15/1998  Z.z. 
o podmienkach udeľovania úradného povolenia  na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení 
vyhlášky č. 193/1998 Z.z., vyhlášky č. 311/1998 Z.z., vyhlášky č. 406/1998 Z.z., vyhlášky č. 
163/1999 Z.z.  a vyhlášky č. 396/1999 Z.z. sa menia a dopĺňajú takto: 

V prílohe  A – ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze 
v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE sa v položke:

„2711 21 00 zemný plyn v plynnom stave     tis. m3 7 000 000 Ruská federácia“

ročné množstvo „7 000 000“ mení na „8 400 000“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňa 10. októbra 2000.

Ľubomír  H a r a c h  v. r.
minister
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V Ý N O S   č. 10/2000
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo dňa 20.10.2000,
ktorým sa upravuje rozsah obmedzení dovozu a vývozu niektorých druhov tovaru

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm b) zákona č. 
42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona 
č. 113/1990 Zb. a podľa § 1 ods. 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
č.  15/1998  Z.z.  o podmienkach  udeľovania  úradného  povolenia  na  dovoz  a vývoz  tovaru 
a služieb v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Prílohy  vyhlášky  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  č.  15/1998  Z.z. 
o podmienkach udeľovania úradného povolenia  na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení 
vyhlášky č. 193/1998 Z.z., vyhlášky č. 311/1998 Z.z., vyhlášky č. 406/1998 Z.z., vyhlášky č. 
163/1999 Z.z.  a vyhlášky č. 396/1999 Z.z. sa menia a dopĺňajú takto: 

1. V prílohe  B – ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze 
v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE sa:

a) položka

„pšenica a súraž: tona 50 000 všetky štáty okrem ČR
  1001 10 00 tvrdá pšenica
  1001 90 10 špalda na siatie
  1001 90 91 mäkká pšenica a súraž na siatie
  1001 90 99 ostatná“

nahrádza položkou

„pšenica a súraž: tona 50 000 všetky štáty 
  1001 10 00 tvrdá pšenica
  1001 90 10 špalda na siatie
  1001 90 91 mäkká pšenica a súraž na siatie
  1001 90 99 ostatná“,

b) položka

„1003 00 jačmeň(do 31.12.2000) tona 46 000    všetky štáty okrem ČR“

sa nahrádza položkou

„1003 00 jačmeň(do 31.12.2000) tona 46 000    všetky štáty “,

c) položka

„1005 kukurica (do 31.12.2000) tona 143 000   všetky štáty okrem ČR“

sa nahrádza položkou
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„1005 kukurica (do 31.12.2000) tona 143 000   všetky štáty “,

d) položka

„1205 00 semená repky, semená tona 48 550    všetky štáty okrem ČR“
repky olejnej, tiež drvené

sa nahrádza položkou

„1205 00 semená repky, semená tona 48 550    všetky štáty“.
repky olejnej, tiež drvené

2. V prílohe  B – ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze 
v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa vypúšťajú položky:

„pšenica a súraž: tona ČR
  1001 10 00 tvrdá pšenica
  1001 90 10 špalda na siatie
  1001 90 91 mäkká pšenica a súraž na siatie
  1001 90 99 ostatná“,

„1205 00 semená repky, semená tona 48 550    všetky štáty okrem ČR
repky olejnej, tiež drvené“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňa 20. októbra 2000.

Ľubomír  H a r a c h  v. r.
minister
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R O Z H O D N U T I E   č.  51/2000
ministra hospodárstva Slovenskej republiky  

Podľa  nariadenia  vlády  Slovenskej  republiky  č.  91/1996  Z.z.  o štátnych  zárukách 
v znení  nariadenia  vlády  SR  č.  183/1996  Z.z..,   nariadenia  vlády  SR  č.  217/1998  Z.z. 
a nariadenia  vlády  SR č. 243/1999 Z.z.,  ktorými sa mení  a  dopĺňa nariadenie   vlády    SR 
č. 91/1996 Z.z. o štátnych zárukách (ďalej len „nariadenie č.91/1996 Z.z.“), ako aj na základe 
záverov z Porady vedenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  dňa 7. septembra 
1999

U S T A N O V U J E M

tento  postup  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  pri  preberaní  štátnych 
záruk za bankové úvery (ďalej len „záruka za úver“) poskytnuté podnikateľom:

Čl. 1
Príprava návrhu rozvojového programu alebo projektu na rokovanie vlády

(1) Podľa  § 3  nariadenia   vlády    Slovenskej   republiky   č. 91/1996  Z. z.   (je  prílohou 
č. 1 tohto rozhodnutia) môže   vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) prevziať záruku 
za úver právnickej osoby len vtedy, ak finančné prostriedky získané úverom budú použité na 
financovanie rozvojového programu alebo projektu, ktorý schválila vláda svojím uznesením.

(2) Návrh   rozvojového   programu  alebo   projektu, na  ktorý sa požaduje záruka za úver 
vypracuje v spolupráci s vecne príslušnou odvetvovou sekciou Ministerstva hospodárstva SR 
(ďalej len „odvetvová sekcia“) podnikateľský subjekt (ďalej len „žiadateľ“).

(3) Pripravené návrhy rozvojových programov a projektov  predkladajú na rokovanie 
Porady vedenia  Ministerstva hospodárstva SR odvetvové sekcie.  

(4) Po schválení  návrhu  programu  alebo projektu  v  Porade vedenia  MH SR predloží 
odvetvová sekcia návrh na rokovanie Hospodárskej rady vlády Slovenskej republiky 
a následne na rokovanie vlády.
                                                                                                                                                   

Čl. 2
Príprava žiadosti o záruku za úver

     (1) Po schválení návrhu na rokovaní vlády pripraví žiadateľ v spolupráci s odvetvovou 
sekciou v rozsahu § 6 a § 7  nariadenia č. 91/1996 Z.z., žiadosť o záruku za úver.

     (2)  Kompletnú  žiadosť  predloží  odvetvová  sekcia  najprv  sekcii  stratégie,  podpory 
podnikania  a legislatívy,  ktorá  posúdi  dikciu  žiadosti,  kompletnosť  príloh  a kompletnosť 
zmluvy o podmienkach ručenia   medzi Ministerstvom hospodárstva SR  a žiadateľom (vzor 
zmluvy je uvedený v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia). 

     (3) Po posúdení kompletnosti žiadosti vypracuje odvetvová sekcia posudok z hľadiska 
súladu žiadosti a rozvojového programu, súladu žiadosti so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi,  z pohľadu ekonomickej  návratnosti  projektu,   rizika  vplyvu na  štátny  rozpočet 
a predloží žiadosť na rokovanie Porady vedenia Ministerstva hospodárstva SR. 

(4) Po   schválení   žiadosti   v    Porade vedenia  Ministerstva hospodárstva SR ju žiadateľ 
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doplní  o prehľad  štátnej  pomoci,  ktorá  bola  jemu,  alebo  jeho  právnemu  predchodcovi 
poskytnutá v bezprostredne predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch (podľa § 22 ods. 4 
zákona  č.  231/1999  Z.  z.  o štátnej  pomoci)  a  odvetvová    sekcia  ju  predloží,    spolu 
s odporúčaním  a s návrhom  zmluvy  o podmienkach  ručenia,  na  rokovanie  Úverového  a 
záručného výboru vlády SR. 

(5) Žiadosť schválenú  na   zasadnutí  Úverového  a  záručného výboru vlády SR  predloží 
odvetvová sekcia na rokovanie vlády.

(6) Na   základe  príslušného uznesenia vlády k schválenej žiadosti  podpíšu   zmluvu  o  
podmienkach    ručenia  minister  hospodárstva  SR  za  Ministerstvo  hospodárstva  SR  a  
štatutárny  zástupca  žiadateľa  za  žiadateľa.  Podpísanú  zmluvu  predloží  odvetvová  sekcia 
Ministerstvu financií SR a jednu kópiu sekcii stratégie, podpory podnikania a legislatívy.

(7) Po   podpise   zmluvy   o   podmienkach   ručenia  medzi   Ministerstvom  financií  SR 
a peňažným ústavom – veriteľom, oznámi túto skutočnosť odvetvová sekcia:

a) sekcii stratégie, podpory podnikania a legislatívy,

b) sekcii  organizácie  a riadenia,  ktorú  požiada  o zabezpečenie  vymenovania  zástupcu 
Ministerstva hospodárstva SR  a Ministerstva financií SR do dozornej rady žiadateľa,

c) odboru kontroly, ktorý zabezpečí zahrnutie žiadateľa do programu pravidelných ročných 
kontrol realizácie projektu so štátnou zárukou a plnenia opatrení na splácanie záväzkov 
žiadateľa,

d) odboru  riadenia  ľudských  zdrojov za  účelom  hmotnej  zainteresovanosti  riaditeľov 
štátnych  podnikov,  štátnych  akciových  spoločnosti  a ostatných  subjektov,  kde 
Ministerstvo  hospodárstva  SR  zabezpečuje  výkon  vlastníckych  práv  na  dodržiavaní 
podmienok úverovej zmluvy. 

(8) Odbor kontroly vykoná v súlade s § 10 nariadenia č. 91/1996 Z.z.,  najmenej raz ročne 
kontrolu  u žiadateľa  a o jej  výsledkoch  informuje  Ministerstvo  financií  SR.  Vedúcim 
kontrolnej skupiny je pracovník odboru kontroly a jej členmi sú spravidla pracovníci odboru 
kontroly,   odvetvovej  sekcie,  sekcie  stratégie,  podpory podnikania  a legislatívy  a zástupca 
Ministerstva hospodárstva SR v dozornej rade žiadateľa.

Čl. 3
Sledovanie čerpania a splácania úveru

(1) Odvetvová sekcia  v  spolupráci so žiadateľom a zástupcom  Ministerstva hospodárstva
SR v dozornej rade žiadateľa predloží sekcii stratégie, podpory podnikania a legislatívy dva 
razy ročne,  najneskôr  do 31.  marca a do 31.  augusta  príslušného roka,  správu o finančnej 
a celkovej ekonomickej situácii žiadateľa, vrátane prehľadu splácania istiny a úrokov z úveru 
až do ich splatenia; k 31. marcu predloží aj účtovnú závierku za predchádzajúci rok.

(2) Sekcia stratégie, podpory podnikania a legislatívy vypracuje súhrnnú správu za všetky 
subjekty  rezortu  a predloží  ju  do konca apríla   a septembra  na  rokovanie  Porady vedenia 
Ministerstva hospodárstva SR, ktorú  po schválení  predloží aj  Ministerstvu financií SR.

(3) V  prípade, že   žiadateľ  nedodržuje   splátkový    kalendár,  alebo    jeho  dodržiavanie 
zabezpečuje ďalšími finančnými operáciami so zárukou štátu, vypracuje odvetvová sekcia, 
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v spolupráci  so  žiadateľom a so  zástupcom Ministerstva  hospodárstva  SR v dozornej  rade 
žiadateľa  program  ekonomickej  a finančnej  konsolidácie,  ktorého  cieľom  je  obnoviť 
solventnosť žiadateľa a jeho dodržiavanie záväzkov z úverovej zmluvy.

(4) Pre potreby služobného styku, kontroly a archivácie zakladá sekcia stratégie, podpory 
podnikania a legislatívy tieto doklady:

a) kópiu zmluvy o podmienkach ručenia,
b) podklady k polročným správam,
c) polročné správy.

Odvetvové sekcie zakladajú všetky doklady súvisiace s článkom 1 až 3 tohto rozhodnutia.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia

(1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia  sú prílohy č. 1 a č. 2.

(2) Zrušuje sa „Rozhodnutie ministra hospodárstva SR č. 105 z 18. júla 1996“o postupe 
Ministerstva  hospodárstva  SR pri  preberaní  štátnych  záruk  za  bankové  úvery  poskytnuté 
podnikateľom.

(3) Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom   15.  júna 2000.

Ľubomír  H a r a c h  v. r.
minister

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 nie je uvedená  - viď odkaz na Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 91/1996 
Z.z. o štátnych zárukách  v znení nariadenia vlády SR č. 183/1996 Z.z., č. 217/1998  Z.z. a č. 
243/1999 Z.z.

č. 2 - Vzor Zmluvy o podmienkach ručenia.

Kontaktná osoba: Ing. Emanuel Kondrát
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                                                                                                                                  Príloha č. 2 
  
VZOR

Z m l u v n é   s t r a n y

1. Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky,  Mierová  19,  827  15  Bratislava, 
zastúpené  Ľubomírom Harachom, ministrom hospodárstva SR,  ďalej len „predkladateľ “, 
IČO 686832

2. Závody na výrobu 
papiera,..........................................................................   ......................................................
......... zastúpené Milanom Veselým, riaditeľom štátneho podniku, ďalej len „žiadateľ“, 
IČO ................... bankové spojenie č. úč. ................................... VÚB a.s.

uzatvárajú

     Z m l u v u
  o podmienkach ručenia

Čl. 1

        Predmetom zmluvy je stanovenie podmienok prevzatia záruky za riadne splácanie 
bankových záväzkov VÚB a.s., vyplývajúcich z poskytnutého úveru, na realizáciu projektu 
“..........................................................................

...........................................................................................................................
na základe (návrhu) úverovej zmluvy medzi.....................................................
a (návrhu) ručiteľskej zmluvy medzi ................................................................
v prospech VÚB a.s., vo výške

                                       ............................................. Sk

slovom
        

Čl. 2
Práva a povinnosti

1. Žiadateľ sa zaväzuje, že použije prostriedky získané z úveru so zárukou za úver len na 
financovanie schváleného projektu a v súlade s dohodnutými podmienkami.

2. Žiadateľ sa zaväzuje, že bude dvakrát ročne, najneskôr do 31. marca a najneskôr do 31. 
augusta  príslušného  roka  informovať  predkladateľa  a Ministerstvo  financií  Slovenskej 
republiky  (ďalej  len  „ministerstvo“)  o svojej  finančnej  a celkovej  ekonomickej  situácii 
vrátane  prehľadu  splácania  istiny  a úrokov  z úveru  až  do  ich  splatenia;  k  31.  marcu 
predloží aj účtovnú závierku za predchádzajúci rok.

3. Žiadateľ  sa  zaväzuje,  že  v prípade  ohrozenia  splácania  istiny  a úrokov  z úveru  túto 
skutočnosť oznámi najneskôr 30 dní pred dňom splatnosti predkladateľovi a ministerstvu 
vrátane opatrení na zabezpečenie jeho splácania.
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4. Žiadateľ sa zaväzuje, že v potrebnom rozsahu poskytne na vyžiadanie predkladateľa alebo 
ministerstva  dokumentáciu  potrebnú  na  výkon  kontroly  plnenia  podmienok  úverovej 
zmluvy, ručiteľskej zmluvy a tejto zmluvy a že umožní predkladateľovi výkon kontroly 
u žiadateľa.

5. Žiadateľ sa zaväzuje, že predkladateľovi a ministerstvu bez zbytočného odkladu písomne 
oznámi, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na vyrovnanie alebo 
nútené vyrovnanie, alebo bolo vydané rozhodnutie o jeho likvidácii.

6. Žiadateľ sa zaväzuje, že ak štát bude plniť záväzky voči VÚB a.s. za žiadateľa, uzatvorí 
s ministerstvom zmluvu o návratnej finančnej výpomoci.

7. Žiadateľ sa zaväzuje, že neuskutoční prevod, alebo vklad svojho majetku 
     v prospech iných podnikateľov, alebo nezriadi záložné právo na svoj majetok 
     do ukončenia platnosti štátnej záruky bez súhlasu predkladateľa 
     a ministerstva.

8. Žiadateľ  sa  zaväzuje,  že  do  šiestich  mesiacov  od  prevzatia  záruky  za  úver  uzavrie 
s ministerstvom  dohodu  o zriadení  záložného  práva  k svojmu  majetku,  ktoré  vznikne 
dňom prvého plnenia záväzku vyplývajúceho z ručiteľskej zmluvy za žiadateľa.

9. Žiadateľ sa zaväzuje, že majetok podľa bodu 8. neprevedie na inú osobu, ani nezaloží bez 
súhlasu predkladateľa a ministerstva.

10. Žiadateľ sa zaväzuje, že umožní, aby zástupca predkladateľa a ministerstva bol členom 
jeho Dozornej rady po dobu trvania záväzkov žiadateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Čl. 3
Zmluvné pokuty

       V prípade, že žiadateľ nedodrží podmienky ustanovené v tejto zmluve, zaplatí v prospech 
príjmového  účtu  štátneho  rozpočtu  jednorázovú  pokutu  až  do  výšky  1  mil.  Sk  a to  aj 
opakovane  pri  pretrvávajúcom  neplnení  alebo  nedodržaní  nových  termínov,  stanovených 
predkladateľom alebo ministerstvom.

       Spôsob a výška  pokuty bude dohodnutá  pri  každom individuálnom prípade  už pri 
vypracovaní  návrhu  zmluvy  o podmienkach  ručenia.  Odporúča  sa  prihliadať  aj  na  výšku 
požadovanej štátnej záruky. (Zmluvné pokuty - § 544 a 545 Občianskeho zákonníka a § 300, 
301 a 302 Obchodného zákonníka).

Čl. 4

       V prípade  zmeny  vlastníctva  žiadateľa  v zmysle  zákona  č.  92/1991  Zb.  v znení 
neskorších predpisov je povinnosťou žiadateľa ešte pred uskutočnením prevodu vlastníctva 
prerokovať s predkladateľom a s ministerstvom otázky prevodu úveru a prevodu záväzkov zo 
záruky na nový právny subjekt.

Čl. 5

1. Ustanovenia tejto  zmluvy môžu byť zmenené alebo  doplnené len so súhlasom oboch 
zmluvných  strán  a to  dodatkom  k tejto  zmluve,  ktorý  nadobúda  účinnosť  dňom  jeho 

11



podpisu zmluvnými stranami.

2. Platnosť  zmluvy končí  splnením záväzkov  vyplývajúcich  z úverovej  zmluvy,  na ktoré 
bola záruka poskytnutá, žiadateľa.

Čl. 6

1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia,  pokiaľ nie je 
v zmluve stanovené inak, všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Zmluvné  strany  zhodne  prehlasujú,  že  zmluva  bola  uzatvorená  podľa  ich  priania 
a slobodnej vôle, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

3. Zmluva  je  vyhotovená  v  4  rovnopisoch,  pričom  každá  zo  zmluvných  strán  obdrží  2 
rovnopisy.

Čl. 7

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

.................................................                            ............................................
             za žiadateľa                                                       za  predkladateľa  

dňa ..........................................                           dňa ......................................
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II. Vnútorné právne predpisy

V ý n o s
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

č. 12/2000 z 23. októbra 2000,

ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam 
skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej  len „ministerstvo“) podľa § 4 
ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho 
tajomstva,  služobného  tajomstva,  o šifrovej  ochrane  informácií  a o zmene  a doplnení 
Trestného zákona, po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ustanovuje:

§ 1

(1)  Zoznam  skutočností  tvoriacich  predmet  štátneho  tajomstva  v pôsobnosti 
ministerstva je uvedený v prílohe č. 1.

(2)  Zoznam skutočností  tvoriacich  predmet  služobného  tajomstva  ministerstva  je 
uvedený v prílohe č. 2.

§ 2

Zrušuje sa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 20. januára 1997 č. 
223/1997-030, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva 
a zoznam  skutočností  tvoriacich  predmet  služobného  tajomstva  v pôsobnosti  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 32/1997 Z.z.).

§ 3

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov.

Ľubomír  H a r a c h  v. r.
minister
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                                                                                                                Príloha č. 1

Z o z n a m
skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

1. V oblasti obrany štátu:
a) Súhrnný krízový plán Slovenskej republiky,
b) Celkový prehľad o mobilizačných rezervách, pripravených na brannú pohotovosť štátu 

za ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy.

2. V oblasti bezpečnosti štátu:
a) Organizačné štruktúry a špecifická ochrana objektov osobitnej dôležitosti a zariadení 

osobitného štátneho a hospodárskeho významu vrátane komplexných plánov ochrany, 
vstupných kódov a hesiel,

b) Súhrnné  údaje  o systémoch  ochrany  a obrany  jadrových  zariadení,  jadrových 
materiálov a rádioaktívnych odpadov,

c) Dokumentácia  týkajúca  sa  objektov  osobitnej  dôležitosti  a ďalších  dôležitých 
objektov, ich rozmiestnenia a spôsobov zabezpečenia obrany a ochrany.

3. V oblasti medzinárodných stykov:
a) Medzinárodné rokovania a ich príprava vrátane rokovaní o zmluvných dokumentoch, 

ak to ich povaha vyžaduje a ak sú predmetom štátneho tajomstva,
b) Medzinárodné  rokovania  a medzinárodné  zmluvy  a dohody,  ak  tvoria  predmet 

štátneho tajomstva alebo ak sa dohodli zmluvné strany na spôsobe utajenia a ak to 
vyplýva z právnych noriem niektorej zúčastnenej strany,

c) Medzinárodné dokumenty a písomnosti členských štátov NATO a Západoeurópskej 
únie označované stupňom utajenia TOP SECRET a SECRET v rámci kvalifikovanej 
výmeny informácií.

4. V oblasti hospodárskych záujmov štátu:
a) Informácie o dovoze a vývoze vojenskej techniky a iných strategických materiálov, 

technológií a zariadení vrátane prevozu vyhoreného jadrového paliva,
b) Informácie o stave, rozsahu a spôsobe deblokácie a špeciálnych vládnych úverov,
c) Dislokácia záložných vojnových pracovísk ústredných orgánov, územných rád obrany 

a subjektov hospodárskej mobilizácie,
d) Rezortný krízový plán Ministerstva hospodárstva SR,
e) Krízový plán subjektov hospodárskej mobilizácie ako celok,
f) Súhrnné údaje o hmotných rezervách, pohonných hmotách a munícii za ministerstvo 

hospodárstva a za Slovenskú republiku,
g) Plán ochrany a obrany priestorov a objektov vojnových pracovísk,
h) Prehľad objektov a vydaných výmerov pre brannú pohotovosť štátu,
i) Stav a spôsob ochrany objektov osobitnej dôležitosti a zariadení osobitného štátneho 

a hospodárskeho významu vrátane vstupných kódov a hesiel,
j) Vojnová  organizácia  Ministerstva  hospodárstva  SR  a subjektov  hospodárskej 

mobilizácie,
k) Súhrnné údaje o skladovacích kapacitách, sortimente, množstve a rozmiestnení zásob 

pohonných hmôt, jadrového materiálu a systém manipulácie za brannej pohotovosti 
štátu,

l) Menovité zoznamy stavieb a akcií z Plánu prípravy teritória štátu na obranu,
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m) Údaje  o vojenskej  výrobe,  zbraňových  systémoch,  o dovoze  a vývoze  vojenskej 
techniky alebo iných strategických materiálov, technológií a zariadení a úlohy rozvoja 
vojenskej vedy a techniky,

n) Súhrnné údaje o dovoze jadrového paliva a jeho prevoze,
o) Súhrnné údaje o ochrane jadrových zariadení,
p) Technológie  zabezpečenia  systému  ochrany  výroby  cenín  a dokumentov  proti 

falšovaniu,
q) Mimoriadne  formy  devízových  transakcií,  ak  obsahujú  informácie,  ktoré  sú 

predmetom štátneho tajomstva.

5. V činnosti štátneho orgánu:
a) Šifrovacie  kľúče,  programové  vybavenia  a prostriedky  šifrovej  ochrany  informácií 

určené na ochranu informácií stupňa utajenia PRÍSNE TAJNÉ a TAJNÉ,
b) Technická dokumentácia prostriedkov šifrovej ochrany informácií určené na ochranu 

informácií stupňa utajenia PRÍSNE TAJNÉ a TAJNÉ,
c) Prevádzková  dokumentácia  prostriedkov  šifrovej  ochrany  informácií  určených  na 

ochranu informácií stupňa utajenia PRÍSNE TAJNÉ,
d) Informácie, správy, analýzy a iné materiály prichádzajúce zo štátov a medzinárodných 

organizácií,  ktoré  podpísali  so  Slovenskou  republikou  bezpečnostnú  zmluvu 
o vzájomnej ochrane vymieňaných utajovaných informácií a ktoré majú byť chránené 
ako PRÍSNE TAJNÉ,

e) Deklarácie  o chemických  látkach  a objektoch   sledovaných  Dohovorom  o zákaze 
chemických zbraní, ak údaj uvádzaný v nich je označený stupňom PRÍSNE TAJNÉ,

f) Zápisy  o výsledkoch  inšpekcie  v oblasti  zákazu  chemických  zbraní  obsahujúce 
skutočnosti, ktoré kontrolované subjekty označili ako PRÍSNE TAJNÉ.

g) Bezpečnostné  projekty  na  technické  prostriedky  určené  na  ochranu  utajovaných 
skutočností,

h) Režimové  opatrenia  na  ochranu  štátneho  tajomstva  vrátane  systému  technického 
zabezpečenia.
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O d ô v o d n e n i e

Všeobecná časť

Návrh  výnosu  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky,  ktorým  sa  vydáva 
zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a predmet služobného tajomstva 
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky bol vypracovaný podľa § 4 ods. 
1  a  2  zákona  Národnej  rady  Slovenskej  republiky  č.  100/1996  Z.z.  o ochrane  štátneho 
tajomstva,  služobného  tajomstva,  o šifrovej  ochrane  informácií  a o zmene  a doplnení 
Trestného zákona v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky.

Osobitná časť

K § 1

Ustanovuje sa zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva v pôsobnosti 
ministerstva,  ktorý  je  uvedený  v prílohe  č.  1  a zoznam  skutočností  tvoriacich  predmet 
služobného tajomstva v pôsobnosti ministerstva, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.

K § 2

Ustanovením sa zrušuje pôvodný výnos ministerstva, ktorý upravoval predmet štátneho 
a služobného tajomstva Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

K § 3

Ustanovuje sa dátum nadobudnutia účinnosti výnosu.
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Príloha č. 2

Z o z n a m

skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

1. Smernice  na  spracovanie  dokumentácie  na  uvádzanie  do  stupňov  pohotovosti  a na 
obdobie brannej pohotovosti štátu.

2. Dokumentácia súčinnostných cvičení s riadiacimi orgánmi.

3. Plány hlavných úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie.

4. Účelové informácie z krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie.

5. Jednotlivé kapitoly krízových plánov realizačných subjektov.

6. Kapitoly z krízového plánu číslo I., II., III., IV., V., VI.

7. Plán krízových opatrení subjektov hospodárskej mobilizácie.

8. Vykonávacia  dokumentácia  na reguláciu predaja  vybraných druhov tovarov vedená na 
stupni okres.

9. Metodické pokyny Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.

10. Dokumentácia cvičení hospodárskej mobilizácie.

11. Personálne zabezpečenie mobilizačnej úlohy.

12. Plán uvádzania objektov do stupňov pohotovosti a odvodené dokumenty.

13. Krízový štatistický informačný systém za brannej pohotovosti štátu.

14. Položky tvorby hmotných rezerv, ich minimálne limity a orientačné cieľové stavy.

15. Čiastkové  údaje  o skladovacích  kapacitách,  sortimente,  množstve a rozmiestnení  zásob 
pohonných hmôt a systém manipulácie za brannej pohotovosti štátu za jednotlivé subjekty 
hospodárskej mobilizácie.

16. Menovité zoznamy stavieb a akcií z Plánu teritória štátu na obranu.

17. Podklady pre rokovanie licenčnej komisie o obchode s vojenským materiálom.

18. Výsledky rokovania licenčnej komisie o obchode s vojenským materiálom.

19. Štatistické údaje o zbrojnej výrobe.

20. Individuálne údaje o účastníkoch a predmete obchodovania s vojenským materiálom.
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21. Materiály dotýkajúce sa kapacít organizácií vyrábajúcich vojenský materiál.

22. Materiály a reštrukturalizácia zbrojných organizácií.

23. Dohody o objekte medzi Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (ďalej len „OPCW“) 
a Slovenskou republikou o vykonávaní  verifikačnej  činnosti  u subjektov,  ktoré  označili 
v nej obsiahnuté údaje ako TAJNÉ.

24. Medzinárodné  dokumenty  a písomnosti  OPCW  a jej  členských  štátov  označované 
stupňom utajenia „HIGHLY PROTECTED (HP)“.

25. Dokumenty  a písomnosti  OPCW  a jej  členských  štátov  označované  stupňom 
„PROTECTED (P)“.

26. Súhrnné údaje  o exporte,  importe  chemických látok sledovaných Dohovorom o zákaze 
chemických zbraní.

27. Prístupové heslá do stolných počítačov určených na spracúvanie utajovaných skutočností 
na režimových pracoviskách.

28. Šifrovací  program a šifrovacie  kľúče určené na šifrovanie  dokumentov stupňa utajenia 
TAJNÉ v systéme bezpečnostnej elektronickej pošty medzi Ministerstvom hospodárstva 
Slovenskej  republiky,  obchodno-ekonomickými  oddeleniami  zastupiteľských  úradov 
Slovenskej republiky (ďalej len „OBEO ZÚ SR“) a domácimi subjektami hospodárskej 
mobilizácie.

29. Prevádzková dokumentácia prostriedkov šifrovej ochrany informácií určených na ochranu 
informácií stupňa utajenia TAJNÉ.

30. Čiastkové  údaje  o jadrových  zariadeniach,  jadrových  materiáloch  a rádioaktívnych 
odpadoch  patriace  do  kategórie  III  podľa  vyhlášky  Úradu  jadrového  dozoru  SR  č. 
Slovenskej republiky č. 186/1999 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení 
fyzickej ochrany jadrových zariadení, jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov.

31. Čiastkové  údaje  o ochrane  jadrových  zariadení  a skládkach  jadrového  odpadu  vrátane 
jeho prevozu.

32. Čiastkové  údaje  o objektoch  osobitnej  dôležitosti,  systéme  ich  stráženia,  režimovej 
ochrane, rozmiestnenia a dislokácie.

33. Čiastkové údaje o dovoze jadrového paliva.

34. Klasifikované  informácie  poskytované  pri  medzinárodnej  výmene  označované 
RESTRICTED a CONFIDENTAL zasielaných z členských štátov NATO a ZEU.

35. Projektová dokumentácia na stráženie objektov jadrových elektrární vrátane technického 
zabezpečenia.

36. Čiastkové informácie o stave a rozsahu špeciálnych vládnych úverov.

37. Organizačné štruktúry vybraných útvarov určených na zabezpečovanie obrany a ochrany 
vrátane ochrany utajovaných skutočností.
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38. Čiastkové údaje a informácie o výsledkoch previerok na osoby vyžadujúce oprávnenie pre 
styk so štátnym a služobným tajomstvom.

39. Vybrané  časti  informácií  OBEO,  ZÚ  SR,  obchodno-ekonomické  údaje  podliehajúce 
obchodnému tajomstvu, prípadne ďalšie, ak to ich povaha vyžaduje.

40. Informácie,  správy,  analýzy  a iné  materiály  prichádzajúce  zo  štátov  a medzinárodných 
organizácií, ktoré podpísali so Slovenskou republikou bezpečnostnú zmluvu o vzájomnej 
ochrane vymieňaných utajovaných informácií a ktoré majú byť chránené ako TAJNÉ.

41. Analýzy,  koncepcie  a stanoviská  spracúvané  pre  štátne  orgány  z oblastí,  ktoré  sú 
predmetom služobného tajomstva.

42. Evidencia interných riadiacich a organizačných noriem, ktoré sú predmetom služobného 
tajomstva.

43. Informačná databáza  údajov  o oprávnených  osobách,  ktoré  sa  oboznamujú  so štátnym 
a služobným tajomstvom v podmienkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

44. Systém,  metódy  a formy  ochrany  režimových  objektov  a pracovísk  Ministerstva 
hospodárstva  Slovenskej  republiky  a OBEO  ZÚ  SR  rozpracované  v bezpečnostnej 
smernici.

45. Informácie  a dáta  ukladané  na  elektronických  a optických  médiách  vytváraných  pri 
zálohovaní  serverov  informačných  systémov  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej 
republiky.

46. Správy, informácie a rozbory z oblasti obrany, ochrany a bezpečnosti,  ak to ich povaha 
vyžaduje.

47. Čiastkové informácie vyplývajúce z bezpečnostných projektov na technické prostriedky 
vrátane technického zabezpečenia.
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III. Stanoviská, správy, informácie

ŠTÁTNE
  PRÍSPEVKOVÉ PROGRAMY

PODPORY EXPORTU A INVESTÍCIÍ

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19, 827 15 Bratislava

na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č.356 zo dňa 24.mája 2000

vyhlasuje

pre malých a stredných podnikateľov nasledovné štátne príspevkové programy podpory 
exportu a investícií :

                                                                                
     Program A    

Program
podpory exportu výrobkov

 A. Predmet a účel podpory

Predmetom  podpory je  vytvorenie  priaznivejších  podmienok  pre  malých  a 
stredných podnikateľov /ďalej len MSP/ pri  obstaraní hmotného investičného majetku 
potrebného  na  začatie  výroby novovzniknutým podnikateľom,  alebo na rozširovanie 
výroby, alebo na činnosti, ktoré vyžadujú zmeny vyrábaných tovarov, alebo výrobného 
procesu podnikateľa. Účelom podpory je zvýšenie podielu MSP na vývoze SR, podpora 
ich ďalšieho rozvoja, udržania zamestnanosti a vytvárania podmienok pre modernizáciu 
výrobnej  základne  ako  jednej  z podmienok  pre  vytváranie  spoločných  podnikov 
a zapájania sa do subdodávateľských režimov

B. Príjemca podpory 

 Príjemcami podpory sú malí a strední podnikatelia - fyzické alebo právnické 
osoby,  ktorí  sú  registrovaní  na  území  Slovenskej  republiky  v  zmysle  Obchodného 
zákonníka  a spĺňajú kritériá podľa § 10, ods.1, písm. a), b), c) zákona  č.231/1999 Z.z 
o štátnej pomoci.

C. Forma a výška podpory

Podpora sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku do výšky 70 % 
základných  úrokov  poskytnutého  komerčného  úveru  na  predmetný  podnikateľský 
zámer. Úhrada úrokov je limitovaná do výšky 1 mil. Sk.                     

D. Podmienky poskytnutia podpory
 

1. Podporu je možné poskytnúť podnikateľovi po vyhlásení tohto Programu

2. Podpora môže byť poskytnutá v zmysle § 10, ods.6 zákona č.231/1999 Z.z o štátnej 
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pomoci  iba  podnikateľom,  ktorých hlavným predmetom činnosti  je  priemyselná, 
stavebná  alebo  remeselná  výroba,  pričom  minimálne  30  %  celkového  objemu 
produkcie je určené na vývoz a podiel pridanej hodnoty spracovaním je minimálne 
25 %.

Poskytnutý komerčný úver sa musí použiť na:

• nákup nových, progresívnych technológií, strojov, prístrojov a zariadení za účelom 
výroby určeného podielu tovaru na vývoz

3. Pri posudzovaní projektu budú zohľadňované priority strednodobej hospodárskej 
politiky vlády SR a podnikateľské zámery orientované najmä na:

• zvýšenie  vývozu  výrobkov  na  báze  domácich  surovín,  a pridanej  hodnoty 
spracovaním

• zvýšenie vývozu do teritórií prioritného záujmu v súlade so zahranično-obchodnou 
politikou Slovenskej republiky

4.   Z možnosti poskytnutia podpory sú vylúčené úvery a časti úverov určené na:
 
• vývoz  komodít,  ktorý  je  v  rozpore  s  platnými  právnymi  normami  Slovenskej 

republiky a medzinárodným právom

• úvery  nesúvisiace  priamo s  podnikateľským zámerom orientovaným na  podporu 
vývozu

• úvery, ktorých účelovosť nie je vierohodne zdokladovaná

5. Realizácia projektov investičného charakteru nesmie byť dlhšia ako 12 
mesiacov. 

 
E. Postup pri podaní žiadosti

1. Formuláre žiadosti o finančný príspevok sú k dispozícii v centrále a v 
regionálnych zastúpeniach Slovenskej záručnej a rozvojovej banky /ďalej SZRB/ a v 

pobočkách peňažných ústavov.

2. Žiadateľ je povinný vyplniť žiadosť o podporu vo všetkých bodoch presne a úplne, 
podľa  náležitostí  §  14  zákona   č.231/1999  Z.z,  vrátane  prehľadu  o doteraz 
poskytnutej  štátnej  pomoci.  Podpísaním  žiadosti  žiadateľ  akceptuje  podmienky 
tohto Programu a súčasne potvrdzuje správnosť a úplnosť údajov.

3. Vyplnenú a poskytovateľom úveru potvrdenú žiadosť spolu s požadovanými 
podkladmi zašle žiadateľ SZRB.

4. SZRB po kompletizácii a posúdení žiadosti túto postúpi na rozhodnutie Riadiacemu 
a kontrolnému výboru /ďalej len Výbor/  Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií 
a obchodu /ďalej len SARIO/
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F. Rozhodnutie o priznaní finančného príspevku

Priznanie a výšku nenávratného finančného príspevku schvaľuje Výbor zložený 
zo zástupcov Úradu vlády SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva financií SR, 
Fondu  národného  majetku,  Slovenskej  agentúry  pre  rozvoj  investícií  a obchodu 
a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky š.p.ú.. O rozhodnutí Výboru informuje SZRB 
písomne žiadateľa. V prípade kladného rozhodnutia vystaví SZRB Zmluvu o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku a oznámi výšku príspevku Úradu pre štátnu pomoc. 
V prípade záporného rozhodnutia oznámi jeho dôvod.

G. Vyplatenie finančného príspevku

1. Podmienkou  vyplatenia  finančného  príspevku  je  vykonanie  kontroly  zástupcami 
SZRB a splnenie  podmienok stanovených v Zmluve.

2. Finančný príspevok SZRB jednorazovo poukáže na bežný účet žiadateľa.

3. V zmluve si SZRB vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch finančný príspevok 
krátiť alebo zrušiť, v prípade už vyplatenej sumy požadovať jej vrátenie.

4. Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok

H. Doba trvania programu

Program sa vyhlasuje na rok 2000 a jeho trvanie nie je časovo obmedzené, jeho 
ukončenie alebo zmeny podmienok budú včas oznámené vykonávateľom programu. 

CH. Kontrola

1. SZRB  je  oprávnená  v  čase  posudzovania  žiadosti  o  podporu  požadovať  od 
podnikateľa informácie súvisiace s podporovaným zámerom, umožniť povereným 
pracovníkom SZRB nahliadnuť do jeho účtovných výkazov, bankových výpisov a 
ďalších dokladov a umožniť kontrolu realizácie podporovaného zámeru.

2. Ministerstvo hospodárstva SR, SZRB a SARIO sú oprávnené v prípade poskytnutia 
podpory túto kontrolu vykonávať počas celého obdobia trvania zmluvných vzťahov 
medzi SZRB a podnikateľom.

I. Záverečné ustanovenie
 
1. V prípade, že príjemca štátnej pomoci nedodržal podmienky, za ktorých sa štátna 

pomoc poskytla, je povinný postupovať podľa § 18, ods.4 zákona č.231/1999 Z.z 
o štátnej pomoci        

2. Program nadobúda účinnosť dňom 1. septembra  2000.

Vyhlasovateľ  Programu:

 Ministerstvo hospodárstva SR Tel.: 07/4854 2220, 4854 2219
 Mierová 19 Fax.: 07/4854 3221
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 827 15 Bratislava
Vykonávateľ Programu:

Slovenská záručná a rozvojová banka, š.p.ú.
Štefánikova 27
814 99 Bratislava
Tel.: 07/57 292 111, 57 292 222
Fax.: 07/5249 9912

Gestor Programu:

Slovenská  agentúra pre rozvoj 
investícií a obchodu, a.s  
Drieňová 3
821 02 Bratislava
Tel : 07/4342 1851
Fax : 07/4342 1853

Program B

Program 
     podpory rozvoja elektronického obchodu 

A. Predmet a účel podpory

Predmetom podpory je poskytovanie jednorazových, nenávratných finančných 
prostriedkov  malým  a  stredným  podnikateľom  /ďalej  len  MSP/   pre  zavádzanie  a 
využívanie novej, progresívnej        technológie - elektronického obchodu a zvyšovanie 
odborných vedomostí pre využitie nových informačných technológií. Účelom podpory 
je naučiť sa implementovať a rozvíjať stratégie v e-obchode.

B. Príjemca podpory

Príjemcami podpory sú malí a strední podnikatelia - fyzické alebo právnické 
osoby,  ktorí  sú  registrovaní  na  území  Slovenskej  republiky  v  zmysle  Obchodného 
zákonníka a spĺňajú kritériá podľa § 10, ods.1, písm. a), b), c) zákona  č.231/1999 Z.z 
o štátnej pomoci.

C. Forma a rozsah  podpory

Podpora  bude  príjemcovi  poskytnutá  vo  forme  priamej  pomoci,  a to  ako  finančný 
príspevok na :

• vzdelávanie vlastníkov a zamestnancov MSP, formou úhrady účastníckeho poplatku 
na seminároch k problematike zavádzania elektronického obchodu, organizovaných 
Ministerstvom hospodárstva  SR prostredníctvom  Inštitútu  zahraničného  obchodu 
a vzdelávania,  Ministerstvom  dopravy,  pôšt  a telekomunikácií  SR,  Slovenskou 
asociáciou  pre elektronický obchod a Slovenskou agentúrou pre rozvoj  investícií 
a obchodu. Dotácia bude poskytnutá do výšky 40 % nákladov, maximálne do výšky 
30 tis.Sk ročne

• na úhradu nákladov spojených s certifikáciou šifrovacích kľúčov pre elektronický 
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podpis. Dotácia bude poskytnutá do výšky 50 % nákladov na certifikačný proces, 
maximálne do výšky 80 tis.Sk  jednorazove/ročne.

D. Podmienky poskytnutia podpory

1. Podporu  úhrady  účastníckych  poplatkov  je  možné  poskytnúť  podnikateľovi  po 
vyhlásení tohto Programu.

 
2. Podporu spojenú s nákladmi na certifikáciu šifrovacích kľúčov je možné poskytnúť 

podnikateľovi  po nadobudnutí účinnosti zákona o elektronickom podpise.

3. Podpora môže byť poskytnutá v zmysle § 10, ods.5 zákona č.231/1999 Z.z o štátnej 
pomoci  iba  podnikateľom,  ktorých hlavným predmetom činnosti  je  priemyselná, 
stavebná  alebo  remeselná  výroba,  pričom  minimálne  30  %  celkového  objemu 
produkcie je určené na vývoz. 

4. Pri  posudzovaní  podpory  budú  zohľadňované  strednodobé  priority  hospodárskej 
politiky vlády SR a podnikateľské zámery orientované najmä   na: 

• zvýšenie vývozu výrobkov na báze domácich surovín, lepšie využívanie miestnych 
vstupov  

• zvýšenie vývozu /vyššia pridaná hodnota/ do teritórií prioritného záujmu v súlade so 
zahranično-obchodnou politikou Slovenskej republiky.

E. Postup pri podaní žiadosti

1. Podkladom pre prihlásenie sa do Programu zo strany žiadateľa je jeho žiadosť podľa 
§ 11 zákona č.231/1999 Z.z. Žiadosť je povinný vyplniť presne, úplne a pravdivo.

 
2. Vyplnenú žiadosť zašle žiadateľ vykonávateľovi Programu – Slovenskej agentúre 

pre rozvoj investícií a obchodu /ďalej len SARIO/

3. Žiadateľ sa môže v rámci programu uchádzať o obidve formy podpory.  

F. Rozhodnutie o priznaní finančného príspevku

Priznanie jednorazového, nenávratného finančného príspevku schvaľuje Riadiaci 
a kontrolný  výbor  /ďalej  len  Výbor/  zložený  zo  zástupcov   Úradu  vlády  SR, 
Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva financií  SR, Fondu národného majetku a 
Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu. O rozhodnutí Výboru informuje 
SARIO písomne žiadateľa a oznámi výšku príspevku Úradu pre štátnu pomoc.

G. Vyplatenie finančného príspevku

1. Podmienkou vyplatenia  finančného príspevku je  splnenie  základných  podmienok 
stanovených  vo  vyhlásenom  Programe,  ktorých  kontrolou  je  poverený  zástupca 
SARIO .

2. Vykonávateľ  programu refunduje  účastnícky  poplatok  a  poplatok  za  certifikáciu 
žiadateľovi po predložení originálneho účtovného dokladu 
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3. Vykonávateľ  programu si  vyhradzuje  právo v odôvodnených prípadoch finančný 
príspevok zrušiť, v prípade už vyplatenej sumy požadovať jej vrátenie.

4. Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok.

H. Doba trvania programu

Program sa  vyhlasuje na rok 2000 a jeho trvanie nie je časovo obmedzené, jeho 
ukončenie alebo zmeny podmienok budú včas oznámené vykonávateľom programu. 

CH. Kontrola

SARIO je  oprávnená  v čase  posudzovania  žiadosti  o  podporu požadovať  od 
podnikateľa  informácie  súvisiace  s  podporovaným  zámerom,  nahliadnuť  do  jeho 
účtovných dokladov a umožniť kontrolu realizácie podporovaného zámeru.

I. Záverečné ustanovenie

1. V prípade, že príjemca štátnej pomoci nedodržal podmienky, za ktorých sa štátna 
pomoc poskytla, je povinný postupovať podľa § 18, ods.4 zákona č.231/1999 Z.z 
o štátnej pomoci

2. Program nadobúda  účinnosť dňom 1. septembra  2000.

Vyhlasovateľ Programu:

Ministerstvo  hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel.: 07/4854 2220, 4854 2219
Fax.: 07/4854 3221

Vykonávateľ Programu :

Slovenská agentúra pre rozvoj
investícií a obchodu, a.s 
Drieňová 3
821 02 Bratislava
Tel : 07/4342 1851
Fax : 07/4342 1853
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Program C

Program 
podpory účasti na medzinárodných výstavách

A. Predmet a účel podpory

Predmetom  podpory je  poskytovanie  nenávratných  finančných  príspevkov 
malým a stredným podnikateľom na čiastočnú finančnú úhradu nákladov spojených 
s ich účasťou na medzinárodných  výstavách, ktoré sú zaradené do zoznamu oficiálnych 
akcií  SR.  Účelom  podpory  je  obchodná  konfrontácia  produkcie  podnikateľov  na 
zahraničných  trhoch,  zistenie  vlastnej  konkurenčnej  sily  a vhodnosti  prezentácie  pre 
dosiahnutie strategického cieľa na danom trhu.

B. Príjemca podpory

Príjemcami podpory sú malí a strední podnikatelia - fyzické alebo právnické 
osoby,  ktorí  sú  registrovaní  na  území  Slovenskej  republiky  v  zmysle  Obchodného 
zákonníka  a spĺňajú  kritériá  podľa  §  10,  ods.1,  písm.  a),  b),  c)  zákona  NR  SR 
č.231/1999 Z.z o štátnej pomoci.

C. Forma a výška podpory

1. Podpora  sa  realizuje  formou  nenávratného  finančného  príspevku  na  úhradu 
nákladov pre účasť na medzinárodnej výstave.

2. Úhrada nákladov je limitovaná  maximálne do výšky 50 % nákladov na výstavu. 
Stanovenie  maximálneho  limitu  na  jednu  akciu  určí  Riadiaci  a kontrolný  výbor 
/ďalej  len Výbor/  Slovenskej  agentúry pre rozvoj obchodu a investícií  /ďalej  len 
SARIO/.

D. Podmienky poskytnutia podpory

1. Podporu je možné poskytnúť podnikateľovi po vyhlásení tohto Programu.

2. Podpora môže byť poskytnutá v zmysle § 10, ods.4 zákona č.231/1999 Z.z o štátnej 
pomoci  iba  podnikateľom,  ktorých hlavným predmetom činnosti  je  priemyselná, 
stavebná  alebo  remeselná  výroba,  pričom  minimálne  30  %  celkového  objemu 
produkcie je určené na vývoz a pridaná hodnota spracovaním je minimálne 25 %.

3. Pri  posudzovaní  podpory  budú  zohľadňované  strednodobé  priority  hospodárskej 
politiky vlády SR a podnikateľské zámery orientované najmä na: 

• zvýšenie  vývozu  výrobkov  na  báze  domácich  surovín,  a  pridanej  hodnoty 
spracovaním

• zvýšenie vývozu do teritórií prioritného záujmu v súlade so zahranično-obchodnou 
politikou Slovenskej republiky

4. Z možnosti poskytnutia podpory je vylúčený vývoz komodít, ktorý je v rozpore s 
platnými právnymi normami  Slovenskej republiky a medzinárodným právom.
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E. Postup pri podaní žiadosti

1. Podkladom pre prihlásenie sa do Programu zo strany žiadateľa je jeho žiadosť podľa § 
11 zákona č.231/1999 Z.z, ktorú je povinný presne úplne a pravdivo. 

2. Vyplnenú žiadosť zašle žiadateľ  vykonávateľovi Programu – Slovenskej agentúre 
pre rozvoj investícií a obchodu.   

F. Rozhodnutie o priznaní finančného príspevku

Priznanie jednorazového, nenávratného finančného príspevku schvaľuje  Výbor, 
zložený  zo  zástupcov  Úradu  vlády  SR,  Ministerstva  hospodárstva  SR,  Ministerstva 
financií  SR,  Fondu  národného  majetku  a  Slovenskej  agentúry  pre  rozvoj  investícií 
a obchodu. O rozhodnutí Výboru informuje SARIO písomne žiadateľa a oznámi výšku 
príspevku Úradu pre štátnu pomoc.

G. Vyplatenie finančného príspevku

1. Podmienkou vyplatenia finančného príspevku je splnenie základných podmienok 
stanovených vo vyhlásenom Programe, ktorých kontrolou je poverený zástupca 
SARIO.

2. Vykonávateľ programu refunduje náklady  žiadateľovi po predložení originálnych 
účtovných dokladov  do výšky schválenej Komisiou.

3. Vykonávateľ  programu si  vyhradzuje  právo v odôvodnených prípadoch finančný 
príspevok krátiť alebo zrušiť, v prípade už vyplatenej sumy požadovať jej vrátenie.

4. Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok.

H. Doba trvania programu

Program  sa  vyhlasuje  na  rok  2000  a jeho  trvanie  nie  je  časovo  obmedzené,  jeho 
ukončenie alebo zmeny podmienok budú včas oznámené vykonávateľom programu.

CH. Kontrola

SARIO je  oprávnená  v čase  posudzovania  žiadosti  o  podporu požadovať  od 
podnikateľa  informácie  súvisiace  s  podporovaným  zámerom,  nahliadnuť  do  jeho 
účtovných výkazov a umožniť kontrolu realizácie podporovaného zámeru.

I. Záverečné ustanovenie

1. V prípade, že príjemca štátnej pomoci nedodržal podmienky, za ktorých sa štátna 
pomoc poskytla, je povinný postupovať podľa § 18, ods.4 zákona č.231/1999 Z.z 
o štátnej pomoci

2. Program nadobúda účinnosť dňom 1.septembra 2000.
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Vyhlasovateľ Programu:

Ministerstvo hospodárstva SR Tel.: 07/4854 2220, 4854 2219
Mierová 19  Fax.: 07/4854 3221
827 15 Bratislava

Vykonávateľ  Programu :

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, a.s  Tel : 07/4342 1851
Drieňová 3  Fax : 07/4342 1853
821 02  Bratislava
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Program D

Program 
podpory marketingových informácií

A. Predmet a účel podpory

Predmetom  podpory je  poskytovanie  nenávratných  finančných  príspevkov 
malým  a  stredným  podnikateľom  /ďalej  len  MSP/  na  čiastočnú  finančnú  úhradu 
spracovania rešerší  na objednávku a obstarávania marketingových informácií a štúdií 
zameraných na zahraničné trhy.

Účelom  podpory  je  pomoc  pri  rozhodovaní  o vstup  na  zahraničný  trh, 
poskytnutie  špecifických  informácií  o podmienkach  na  konkrétnom  trhu  a trhovom 
potenciáli.  Informácie budú slúžiť k voľbe vhodnej marketingovej stratégie a pre rad 
ďalších rozhodnutí MSP pre úspešný prienik na trh. 

B. Príjemca podpory

Príjemcami podpory sú malí a strední podnikatelia - fyzické alebo právnické 
osoby,  ktorí  sú  registrovaní  na  území  Slovenskej  republiky  v  zmysle  Obchodného 
zákonníka a spĺňajú kritériá podľa § 10 ods.1, písm. a), b), c) zákona č.231/1999 Z.z 
o štátnej pomoci.

C. Forma a výška podpory

Forma podpory :

1. priama – spočíva v poskytnutí  čiastočného finančného príspevku na spracovanie 
marketingových  informácií  renomovanými  firmami  z oboru  marketingového 
výskumu. 

2. nepriama – spočíva v spracovaní rešerší na objednávku zákazníka a v obstarávaní 
a spracovaní  marketingových  informácií  prostredníctvom  programu  Phare  – 
Obchodného  a informačného  centra  –  Slovenskej  agentúry  pre  rozvoj  investícií 
a obchodu /ďalej len SARIO/.

Výška podpory :

1. priama  –  stanovená  do  výšky  limitu  z ceny  fakturovanej  spracovateľom  podľa 
rozsahu marketingovej informácie alebo štúdie takto : 
• marketingová informácia do výšky 10 % z fakturovanej ceny maximálne však 

10 tis.Sk    
• marketingová štúdia do výšky 10 % z fakturovanej ceny maximálne však 30 

tis.Sk
2. nepriama – je stanovená cenou služby uhradenou MSP  SARIO-m a možnosťou 

získania príspevku za úhradu do výšky 50 % ak ide o :

i)    vyhľadávanie potencionálneho partnera
            cena služby : 2 000 Sk  
     ii)  malý prieskum trhu, je základnou službou zahraničného pracoviska SARIO, 

ktorý obsahuje: 
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            trhu, domáca výroba, dovoz, distribučné kanály, dovozné prekážky a pod.
            cena služby : 5 000 Sk až 15 000 Sk v závislosti na rozsahu informácie
     iii) veľký  prieskum  trhu,  je  nadštandartnou  službou  zahraničného  pracoviska 

SARIO, ktorý  
            okrem informácií ii) obsahuje podklady pre základnú dovoznú kalkuláciu, 

možnosti 
            propagácie výrobku, odporúčanie vhodnej metódy pre vstup na trh
            cena služby : 20 000 – 60 000 Sk v závislosti na rozsahu štúdie

D. Podmienky poskytnutia podpory

1. Podporu je možné poskytnúť podnikateľovi po vyhlásení tohto Programu

2. Podpora môže byť poskytnutá v zmysle § 10, ods.5 zákona č.231/1999 Z.z o štátnej 
pomoci  iba  podnikateľom,  ktorých hlavným predmetom činnosti  je  priemyselná, 
stavebná  alebo  remeselná  výroba,  pričom  minimálne  30  %  celkového  objemu 
produkcie je určené na vývoz..

3. Pri  posudzovaní  podpory  budú  zohľadňované  strednodobé  priority  hospodárskej 
politiky vlády SR a podnikateľské zámery orientované najmä na: 

• zvýšenie  vývozu  výrobkov  na  báze  domácich  surovín,  a pridanej  hodnoty 
spracovaním 

• zvýšenie  vývozu  do  teritórií  prioritného  záujmu  v  súlade  so  zahranično-
obchodnou politikou Slovenskej republiky.

4. Z možnosti poskytnutia podpory je vylúčený vývoz komodít, ktorý je v rozpore s 
platnými právnymi normami Slovenskej republiky a medzinárodným právom.

E. Postup pri podaní žiadosti

1. Podkladom pre prihlásenie sa do Programu zo strany žiadateľa je jeho žiadosť podľa § 
11 zákona č.231/1999 Z.z, ktorú je povinný vyplniť presne, úplne a pravdivo.

 
2. Vyplnenú žiadosť zašle žiadateľ vykonávateľovi Programu – SARIO. 

F. Rozhodnutie o priznaní finančného príspevku

Priznanie jednorazového, nenávratného finančného príspevku schvaľuje Riadiaci 
a kontrolný výbor SARIO /ďalej  len Výbor/,  zložený zo zástupcov Úradu vlády SR, 
Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva financií  SR, Fondu národného majetku a 
Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu. O rozhodnutí Výboru informuje 
SARIO písomne žiadateľa a oznámi výšku príspevku Úradu pre štátnu pomoc.

G. Vyplatenie finančného príspevku

1. Podmienkou vyplatenia finančného príspevku je splnenie základných podmienok 
stanovených vo vyhlásenom Programe, ktorých kontrolou je poverený zástupca 
SARIO.

2. Vykonávateľ  programu  refunduje  zmluvnú  cenu  žiadateľovi  po  predložení 
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originálneho účtovného dokladu o úhrade do výšky podľa bodu C.

3. Vykonávateľ  programu si  vyhradzuje  právo v odôvodnených prípadoch finančný 
príspevok krátiť alebo zrušiť, v prípade už vyplatenej sumy požadovať jej vrátenie.

4. Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok.

H. Doba trvania programu

Program sa vyhlasuje  na rok 2000 a jeho trvanie nie je časovo obmedzené, jeho 
ukončenie alebo zmeny podmienok budú včas oznámené vykonávateľom programu.

CH. Kontrola

SARIO je  oprávnená  v čase  posudzovania  žiadosti  o  podporu požadovať  od 
podnikateľa  informácie  súvisiace  s  podporovaným  zámerom,  nahliadnuť  do  jeho 
účtovných výkazov a umožniť kontrolu realizácie podporovaného zámeru.

I. Záverečné ustanovenie

1. V prípade, že príjemca štátnej pomoci nedodržal podmienky, za ktorých sa štátna 
pomoc poskytla, je povinný postupovať podľa § 18, ods 4 zákona č.231/1999 Z.z 
o štátnej pomoci.

2. Program nadobúda účinnosť dňom 1.septembra 2000.

Vyhlasovateľ Programu:

Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel.: 07/4854 2220, 4854 2219
Fax.: 07/4854 3221

Vykonávateľ  Programu :

Slovenská agentúra pre rozvoj
investícií a obchodu, a.s 
Drieňová 3
821 02 Bratislava
Tel : 07/4342 1851
Fax: 07/4342 1853
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Program E    

Program
podpory rozvoja priemyselných zón

  
 A. Predmet a účel podpory

Zvýšenie  objemu  priamych  zahraničných  investícií  /ďalej  len  PZI/  je  jednou 
z podmienok  pre  stabilizáciu  ekonomiky  a naštartovanie  dlhodobo  udržateľného  rastu 
hospodárstva SR. 

Kľúčový  význam  pre  zvýšenie  prílevu  PZI  má  posilnenie  inštitucionálneho 
rámca  podpory  strategických  investícií,  vykonávať  rozsiahlu  marketingovú  činnosť 
zameranú na zvyšovanie záujmu investorov o SR, ale i zlepšovanie imidžu Slovenska 
a jeho investičného priestoru a podmienok  investovania pre strategických investorov.

To  znamená,  že  predmetom  programu  je  vytvoriť  podmienky  pre  výkon 
marketingovej  činnosti  zameranej  na  investície  a investorov,  databázu  investorov 
celkom  a z toho  strategických  a tuzemských  záujemcov  o investície.  V súvislosti 
s predkladaním projektov rozvoja priemyselných zón je nutné vytvárať podmienky na 
expertízy rozpočtových nákladov jednotlivých projektov.

Priama finančná podpora je určená na marketingovú činnosť spojenú s prílevom 
investícií a na odborné expertízy nákladov predložených projektov priemyselných zón.

B. Príjemca podpory 

 Príjemcami podpory sú malí a strední podnikatelia /ďalej len MSP/ - fyzické 
alebo právnické osoby, ktorí sú registrovaní na území Slovenskej republiky v zmysle 
Obchodného zákonníka  a spĺňajú kritériá  podľa § 10,  ods.1,  písm.  a),  b),  c)  zákona 
č.231/1999 Z.z o štátnej pomoci.

C. Forma a výška podpory

Nepriama podpora

• na rozvoj informačných služieb  o investoroch, ktorí majú záujem o investície v SR, 
o MSP a obciach, ktorí majú záujem o strategického investora. Informácie z tohto 
systému vybudované v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu /ďalej 
len SARIO/ budú dostupné všetkým záujemcom bezplatne. Rozpočtované náklady : 
maximálne 1 mil.Sk.

Priama podpora

• na marketingovú činnosť zameranú na prezentáciu investičného prostredia v zahraničí, na 
propagáciu, semináre v tuzemsku a zahraničí. Maximálnu výšku nenávratného finančného 
príspevku na jednu akciu stanoví Riadiaci a kontrolný výbor SARIO /ďalej len Výbor/. 

Rozpočtované náklady : maximálne 6.mil.Sk

• na  posúdenie  výšky  rozpočtovaných  nákladov  v projekte  priemyselnej  zóny 
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nezávislou expertízou. Poskytnutý nenávratný finančný príspevok je maximálne do 
výšky 1 mil.Sk a v súlade so zákonom č.231/1999 Z.z o štátnej pomoci.

Rozpočtové náklady : 5 mil.Sk  na rok 2000

D. Podmienky poskytnutia podpory

1. Podporu je možné poskytnúť podnikateľovi po vyhlásení tohto Programu

2. Podpora môže byť poskytnutá v zmysle § 10, ods.5 zákona č.231/1999 Z.z o štátnej 
pomoci  iba  podnikateľom,  ktorých hlavným predmetom činnosti  je  priemyselná, 
stavebná alebo remeselná výroba.

3. Vypracovanie  a predloženie  projektu  pre  zapojenie  podnikateľa  do  činnosti 
priemyselnej zóny

E. Postup pri podaní žiadosti

1. Podkladom pre prihlásenie sa do Programu zo strany žiadateľa je jeho žiadosť podľa 
§ 11 zákona č.231/1999 Z.z o štátnej pomoci.

2. Žiadosť je povinný žiadateľ vyplniť presne, úplne a pravdivo.

3. Vyplnenú žiadosť zašle žiadateľ vykonávateľovi Programu -  SARIO.

6. Rozhodnutie o prizamní finančného príspevku

Výbor zložený zo zástupcov Úradu vlády SR, Ministerstva hospodárstva SR, 
Ministerstva financií SR, Fondu národného majetku a Slovenskej agentúry pre rozvoj 
investícií  a obchodu  posúdi  žiadosť  a rozhodne  o priznaní  finančného  príspevku. 
O rozhodnutí Výboru informuje SARIO žiadateľa a oznámi výšku príspevku Úradu pre 
štátnu  pomoc.  Výbor  určí  postup  na  expertízne  overovanie  nákladov  projektov 
priemyselných  zón,  ktoré  budú  posudzovať  2  nezávislí  odborníci,  alebo  právnické 
osoby.  Až  na  základe  posudkov  rozhodne  Výbor  o akceptovaní  žiadosti  a výške 
podpory. Vykonávateľ Programu uzatvorí so žiadateľom zmluvu. 
               

G.  Vyplatenie finančného príspevku

1. Podmienkou  vyplatenia  finančného  príspevku  je  splnenie  všetkých  podmienok 
zmluvy o poskytnutí príspevku pri realizácií schváleného projektu

2. Podmienkou  vyplatenia  finančného  príspevku  je  vykonanie  kontroly  zástupcami 
SARIO.

3. Finančný príspevok SARIO jednorazovo poukáže na bežný účet žiadateľa.

4. SARIO si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch finančný príspevok krátiť 
alebo zrušiť, v prípade už vyplatenej sumy požadovať jej vrátenie.

5. Na poskytnutie finančného príspevku nie právny nárok. 
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H. Doba trvania programu

Program sa vyhlasuje na rok 2000.

CH. Kontrola

SARIO  je  oprávnená  v  čase  posudzovania  žiadosti  o  podporu  požadovať  od 
podnikateľa informácie súvisiace s podporovaným zámerom, nahliadnuť do jeho účtovných 
výkazov,  bankových  výpisov  a  ďalších  dokladov  a  umožniť  kontrolu  realizácie 
podporovaného zámeru.

I.  Záverečné ustanovenie

1. V prípade, že príjemca štátnej pomoci nedodržal podmienky, za ktorých sa štátna 
pomoc poskytla, je povinný postupovať podľa § 18, ods.4 zákona č.231/1999 Z.z 
o štátnej pomoci.         

2. Program nadobúda účinnosť dňom 1.septembra  2000.

Vyhlasovateľ  Programu:

Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel.: 07/4854 2220, 4854 2219
Fax.: 07/4854 3221

Vykonávateľ Programu:

Slovenská agentúra pre rozvoj
investícií a obchodu, a.s 
Drieňová 3
821 02 Bratislava
Tel : 07/4342 1851
Fax : 07/4342 1853

Vypracoval : Ing.Ľudovít Šimun, CSc.                        Ing. Anna Joštiaková v. r.
                                                                                       generálna riaditeľka
                                                                      sekcie mnohostrannej obchodnej spolupráce 
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       Pravidlá
súťaže o ocenenie

„Najlepší exportér Slovenskej republiky“

Vláda   Slovenskej  republiky  SR  na  základe  Programového  vyhlásenia  schválila 
Komplexný  program  podpory  exportu,  ktorý  predstavuje  celkovú  stratégiu  proexportnej 
politiky pre ďalšie obdobie, ako i komplex nástrojov obchodnej politiky, jedným z ktorých je 
i každoročné vyhlasovanie súťaže Najlepší exportér Slovenskej republiky. 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na základe toho stanovuje nasledovné 
pravidlá súťaže :

           Článok 1
Všeobecné podmienky súťaže

1. Súťaž  o najlepšieho  exportéra  je  prístupná  všetkým výrobným subjektom vyvíjajúcim 
činnosť  v zmysle  Obchodného  zákonníka  /zákon  č.513/1991  Zb.  v znení  neskorších 
predpisov/ a Živnostenského zákona /zákon č.455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/, 
ktorých výrobky sú exportované.

2. Podiel  pridanej  hodnoty  daným  subjektom  musí  tvoriť  na  vyvezených  výrobkoch 
najmenej 30 %.

Článok 2
Vyhlásenie súťaže

1. Súťaž a jej kritériá  na príslušný rok vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR k 15.júlu 
bežného roku

2. Kritériá súťaže zverejní Ministerstvo hospodárstva SR vo Vestníku MH SR a na svojej 
web stránke. Účastníci súťaže obdržia na požiadanie dotazník, spolu s kritériami do 14 dní 
od predloženia prihlášky do súťaže.

3. Ministerstvo hospodárstva SR spolupracuje pri propagácií súťaže s SOPK, SPPK, AZZZ 
SR, Združením priemyselných zväzov SR a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií 
a obchodu.

4. Subjekty sú do súťaže zaraďované na základe pravdivo a úplne vyplnených dotazníkov, 
ktoré predložia Ministerstvu hospodárstva  SR – odboru zahranično-obchodnej politiky.

5. Uzávierka súťaže je do konca februára nasledujúceho roka.

Článok 3

Kategorizácia podnikateľských subjektov

1. Súťažné subjekty sú rozdelené do dvoch základných skupín :

a)   malí a strední podnikatelia
      b)   veľkí podnikatelia
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     Hlavné kritériá pre hodnotenie malých a stredných podnikateľov :

     celkový objem vývozu
     podiel pridanej hodnoty u vyvážanej produkcie

podiel vývozu na celkových tržbách za vlastné výrobky a služby

     Hlavné kritériá pre hodnotenie veľkých podnikateľov :

      celkový objem vývozu
      podiel pridanej hodnoty u vyvážanej produkcie
      podiel vývozu na celkových tržbách za vlastné výrobky a služby
      hodnota vývozu na 1 zamestnanca

2. Podporné kritériá spoločné pre hodnotenie   malých a stredných podnikateľov a veľkých 
podnikateľov

celkové tržby za vlastné výrobky a služby
      získanie nových trhov
      uvedenie nových výrobkov na zahraničný trh
      získanie certifikátov akosti podľa noriem ISO 9 000 a iných medzinárodných noriem,   
      získanie ocenení v zahraničí alebo v tuzemsku za kvalitu, dizajn, výstavný exponát a pod.

Článok 4
Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže

1. Na  základe  stanovených  kritérií  budú  vyhodnotené  podnikateľské  subjekty  z každej 
skupiny. Ocenenie získa 5 najlepších exportérov z každej skupiny /celkom 10 najlepších 
exportérov/.

2. Vyhodnotenie  súťaže vykoná komisia  zložení  :  predseda – generálna riaditeľka  sekcie 
mnohostrannej obchodnej spolupráce, členovia – generálna riaditeľka sekcie dvojstrannej 
obchodnej  spolupráce,  generálny  riaditeľ  sekcie  spracovateľského  priemyslu,  riaditeľ 
odboru zahranično-obchodnej politiky a pracovník odboru zahranično-obchodnej politiky.

3. Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže po prerokovaní v Porade vedenia MH SR 
schvaľuje  minister hospodárstva.                                      

4. O vyhodnotení  súťaže  budú  účastníci  informovaní  písomne  a zároveň  budú  štatutárni 
zástupcovia  ocenených organizácií  pozvaní na odovzdanie ocenenia „Najlepší  exportér 
Slovenskej republiky“ ministrom hospodárstva

5. Vyhlásenie výsledkov súťaže a publicitu zo slávnostného odovzdania ocenení zabezpečí 
odbor pre vzťahy s médiami Ministerstva hospodárstva SR.

6. Náklady  spojené  s vyhodnotením  súťaže  a ocenením  budú  hradené  z rozpočtových 
prostriedkov Ministerstva hospodárstva SR.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

Všetky individuálne údaje, ktoré budú poskytnuté účastníkmi súťaže v súvislosti s jej 
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vyhodnocovaním podliehajú ochrane v zmysle § 38, ods.1,2 zákona č.38/1997 Z.z o štátnej 
štatistike.

Článok 6
Zrušuje sa

Smernica ministra hospodárstva SR zo dňa 13.mája 1998, ktorou sa vydávajú Pravidlá 
súťaže  o ocenenie  najlepšieho  exportéra  roku  Slovenskej  republiky  schválené  ministrom 
hospodárstva SR a Fondom na podporu zahraničného obchodu.

Článok 7

Pravidlá súťaže o ocenenie „Najlepší exportér Slovenskej republiky“ nadobúdajú 
účinnosť dňom podpísania ministrom hospodárstva SR.

Vypracoval : Ing. Ľudovít Šimun, CSc.                                Ing. Anna Joštiaková v. r.
                                                                                                  generálna riaditeľka
                                                                            sekcie mnohostrannej obchodnej spolupráce
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Príloha
       

 
           Dotazník

hodnotenia súťaže „Najlepší exportér Slovenskej republiky
roku 2000“

Základné informácie o firme
1. Názov firmy
2. IČO
3. Adresa /mesto, ulica PSČ/
4. Telefón/Fax
5. E-mail
6. Web stránka
7. Meno a funkcia štatutárneho zástupcu
8. Právna forma firmy
9. Dátum založenia firmy
10. Odvetvie  a názov  skupiny  vyvážaných 

výrobkov /číslo položky Colného sadzobníka/
11. Prevažujúci predmet činnosti
12. Hlavné teritóriá vývozu
13. Významné  vývozné  aktivity  v hodnotenom 

roku
14. Podiel zahraničného kapitálu
15. Zisk /pred zdanením/ v rokoch 1999 a 2000
16. Počet zamestnancov v rokoch 1999 a 2000

Hlavné kritériá hodnotenia
P.č Ukazovateľ 1999 2000 Index 

2000/1999
Malí a strední podnikatelia

1. Celkový objem vývozu /v tis. Sk FCO/
2. Podiel  pridanej  hodnoty u vyvážanej  

produkcie /v %/
3. Podiel vývozu na celkových tržbách 

za vlastné výrobky a služby  /v %/
Veľkí podnikatelia

1. Celkový objem vývozu /v tis. Sk FCO/
2. Podiel pridanej  hodnoty  u vyvážanej 

produkcie /v %/
3. Podiel vývozu na celkových tržbách 

za vlastné výrobky  a služby  /v %/
4. Hodnota vývozu na 1 zamestnanca /v tis. Sk/ 
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Podporné kritériá hodnotenia
/spoločné pre malých a stredných podnikateľov a pre veľkých podnikateľov/

P
.č

Ukazovateľ 1999 2000 Index 
2000/1999

1. Celkové tržby za vlastné výrobky a služby
2. Získanie nových trhov
3. Uvedenie nového výrobku na zahraničný trh 

/počet, názov výrobku, teritórium/
4. Získanie certifikátov  akosti podľa noriem ISO 

9 000 a  iných medzinárodných noriem
5. Získanie ocenení  v zahraničí alebo v tuzemsku 

za kvalitu, dizajn, výstavný exponát a pod.

Poznámka : Malí a strední podnikatelia sú definovaní v zmysle § 10, ods.1, písm. a), b), c) 
                     zákona č.231/1999 Z.z o štátnej pomoci

Vypracoval : meno a priezvisko, funkcia, dátum, tel., fax, e-mail

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu firmy :
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