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I. Všeobecne záväzné právne predpisy

V Ý N O S   č.  1/1999
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo dňa 4.1.1999,
ktorým sa upravuje rozsah obmedzení dovozu a vývozu niektorých druhov tovaru

Čl. I.

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:

Vyhláška  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. a vyhlášky č. 406/1998 Z.z.  sa mení a 
dopĺňa takto: 

1. V prílohe A ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti I 
– NEAUTOMATICKÉ LICENCIE sa dopĺňa nová položka, ktorá znie:

„6402 až 6405 obuv páry 2 000 000 Čína“,

2. V prílohe  B  ZOZNAMU  TOVARU  podliehajúceho  licenčnému  konaniu  pri  vývoze 
v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa dopĺňajú nové položky, ktoré znejú:

„4401 10 00 palivové drevo (polená, m3 všetky štáty
kláty, vetvy, viazanice
a podobne)

4403 10 10 stĺpy ihličnaté, surové m3 všetky štáty“.
a impregnované

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 4. januára 1999.

Ľudovít Černák  v.r.
minister 
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V Ý N O S   č. 2/1999
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo dňa 15.02.1999,
ktorým sa upravuje rozsah obmedzení dovozu a vývozu niektorých druhov tovaru 

Čl. I.

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:

Vyhláška  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. a vyhlášky č. 406/1998 Z.z.  sa mení a 
dopĺňa takto: 

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

„2202 voda vrátane minerálnych vôd a sódoviek hl 450 000 ČR
s prídavkom cukru alebo iných sladidiel
alebo aromatizované a iné nealkoholické
nápoje s výnimkou ovocných alebo zele-
ninových štiav čísla 2209“

ročné množstvo „450 000“ upravuje na „540 000“.

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

„ živý hovädzí dobytok: tona 1000 všetky  štáty
0102 10 okrem ČR
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0102 90 90“

znie:
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„ živý hovädzí dobytok: tona 4000 všetky štáty
0102 90 05 okrem  ČR
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 79
0102 90 90“.

5. V prílohe  B  ZOZNAMU  TOVARU  podliehajúceho  licenčnému  konaniu  pri  vývoze 
v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE:

a) položka:

„ živý hovädzí dobytok: tona ČR
0102 10
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0102 90 90“

znie:

„ živý hovädzí dobytok: tona ČR

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69

0102 90 79
0102 90 90“
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b) vkladajú sa nové položky, ktoré znejú:

„0102 10 živý hovädzí dobytok – plemenné tona všetky štáty
čistokrvné zvieratá

 
  0102 90 71 živý hovädzí dobytok na porážku tona všetky štáty“

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. februára 1999.

Ľudovít Černák  v. r.
minister
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V Ý N O S   č.   3 /1999
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo dňa11.03.1999,
ktorým sa upravuje rozsah obmedzení dovozu a vývozu niektorých druhov tovaru

Čl. I.

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:

Vyhláška  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. a vyhlášky č. 406/1998 Z.z.  sa mení a 
dopĺňa takto: 

6. V prílohe A ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti 
I I – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa:

a) položka

„0204 baranie alebo kozie mäso, čerstvé, tona Bulharsko“
chladené alebo mrazené

nahrádza položkou

„0204 baranie alebo kozie mäso, čerstvé, tona všetky štáty
chladené alebo surové okrem ČR“,

b) zrušuje položka

„baranie a jahňacie mäso: tona všetky štáty
okrem ČR

0204 10 00
0204 21 00
0204 22
0204 30 00
0204 41 00
0204 42
0204 43“,

c) položka

„0709 60 10 a sladká paprika tona Bulharsko“
 0709 60 99
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 nahrádza položkou

„0709 60 10 a sladká paprika tona Bulharsko,Izrael“,
  0709 60 99

d) položka

„0807 11 00 vodové melóny tona Bulharsko“

nahrádza položkou

„0807 11 00 vodové melóny tona Bulharsko,Izrael“,

e) položka

„0807 19 00 ostatné melóny tona Bulharsko“

nahrádza položkou

„0807 19 00 ostatné melóny tona Bulharsko,Izrael“,

f) za položku

„1901 90 11 sladový výťažok s obsahom 90 % tona všetky štáty
alebo viac hmotnosti suchého výťažku okrem ČR“

dopĺňa nová položka, ktorá znie:

„1901 10 00 prípravky na detskú výživu v balení tona Slovinsko“,
na drobný predaj

g) položka

„1904 10 a výrobky z obilia získané napučaním tona všetky štáty
  1904 20 alebo pražením okrem ČR“

nahrádza položkou

„1904 10 výrobky z obilia získané napučaním tona všetky štáty
  1904 20 alebo pražením okrem ČR“,
  1904 90

h) položka

„2002 paradajky, pripravené alebo konzervované tona Bulharsko“
inak ako v octe alebo v kyseline octovej
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nahrádza položkou

„2002 paradajky, pripravené alebo konzervované tona Bulharsko,Turecko“,
inak ako v octe alebo kyseline octovej

i) za položku

„2105 00 zmrzlina a podobné výrobky, tiež tona všetky štáty“
s obsahom kakaa

vkladajú nové položky, ktoré znejú:

„2106 10 20 a bielkovinové koncentráty a bielkovinové tona Izrael
  2106 10 80 texturované látky

  2106 90 20 zložené alkoholické prípravky tona Poľsko“,

j) za položku

„etylalkohol nedenaturovaný LPA, všetky štáty
s objemovým titrom menším ako 80 % hl
vol.; destiláty, likéry a ostatné liehové
nápoje:

2208 20 destiláty z hroznového vína alebo výliskov
2208 30 whisky
2208 40 rum a tafia
2208 50 džin a borovička
2208 60 vodka
2208 70 likéry a cordialy
2208 90 ostatné“

vkladá nová položka, ktorá znie:

„2209 00 ocot a jeho náhradky získané tona Slovinsko“.
z kyseliny octovej

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom  15. marca 1999.

Ľudovít Černák  v. r.
minister
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V Ý N O S   č. 4/1999
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo dňa 15.04.1999,
ktorým sa upravuje rozsah obmedzení dovozu a vývozu niektorých druhov tovaru

Čl. I.

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:

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. a vyhlášky č. 406/1998 Z.z.  sa menia a 
dopĺňajú takto: 

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

„010392 živé jatočné ošípané tona 5 500 ČR
  0203 bravčové mäso tona 4 200 ČR“.

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov SR.

Ľudovít Černák  v. r.
minister
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III. Stanoviská, správy a informácie

Stratégia rozvoja Ministerstva hospodárstva SR

Úvod
Konkretizácia hlavných zámerov Programového vyhlásenia vlády  SR na obdobie rokov 

1999-2002  v  podmienkach  Ministerstva  hospodárstva  SR,  s  vymedzením  rozvojových 
zámerov odvetví priemyslu na obdobie rokov 1999-2004 obsahuje cielené opatrenia,  ktoré 
prispejú k zastaveniu  hospodárskeho úpadku a  k  stabilizácii  slovenskej  ekonomiky v tom 
smere, že sa zvýši efektívnosť jej produkčného kapitálu, konkurencieschopnosť a exportná 
prieraznosť na svetových trhoch, pri zachovávaní trvalo udržateľného rozvoja a pri zlepšovaní 
životného prostredia, ako podmienky rastu životnej úrovne ľudí a zdravého života v budúcom 
tisícročí.

V kontexte  uvedeného jednotlivé  úlohy MH SR sa sústreďujú na urýchlené riešenie 
problematiky  procesu reštrukturalizácie  hospodárstva SR a na jeho ďalší  rozvoj  v oblasti: 
priemyslu,  malého  a  stredného  podnikania,  energetiky,  obchodu  a  cestovného  ruchu  s 
akcentom  na  podporu  tvorby  efektívneho  a  konkurencieschopného  podnikateľského 
prostredia. Urýchlená reštrukturalizácia priemyslu súvisí a determinuje predovšetkým riešenie 
štrukturálnej  slabosti  slovenskej  ekonomiky,  ktorá  podmieňuje  úspešné  zvládnutie 
prístupového procesu vstupu SR, ako aj jej členstvo v Európskej únii a OECD.

MH SR sa bude usilovať o to, aby pre jednotlivé koncepčné zámery a postupy bola 
charakteristická harmonizácia a koordinácia jednotlivých politík v tom smere, že opatrenia 
finančnej  a  menovej  politiky  budú  korešpondovať  s  cieľmi  reštrukturalizácie  a  s  ďalším 
rozvojom  priemyslu.  Systémovosť  bude  dokumentovaná  efektívnou  podporou  vhodného 
podnikateľského  prostredia  z  úrovne  rezortu  a  snahou  o  akceleráciu  aktivít  domácich  a 
zahraničných  investorov,  ktorí  sú  hlavní  nositelia  žiadaných  štrukturálnych  pohybov  v 
priemysle a tým aj dynamiky štrukturálnych zmien slovenskej ekonomiky.

Ciele  v  oblasti  podpory  reštrukturalizácie  a  konkurencieschopnosti  slovenského 
hospodárstva z úrovne rezortu MH SR sú prioritne zamerané na reštrukturalizáciu priemyslu v 
jednotlivých odvetviach s akcentom na spracovateľský priemysel a v účinnej koordinácii  s 
podnikateľskou sférou, ďalej na podporu podnikateľského prostredia a legislatívy, malého a 
stredného podnikania a cestovného ruchu. Prioritne sa bude zameriavať na podporu vstupu 
strategických  zahraničných  investorov,  ktorí  dynamizujú  rozvoj  a  exportnú  výkonnosť 
priemyslu na svetových trhoch a na podporu inovačného rozvoja, zefektívňujúceho produkčný 
kapitál  slovenskej ekonomiky, vrátane podpory rozvoja ľudského kapitálu,  ako základného 
determinantu trvalo udržateľného rozvoja v SR. Dôležitou úlohou rezortu bude zastavenie 
znižovania  podielu  zahraničného  obchodu  na  tvorbe  HDP,  najmä  tvorbou  podporného 
prostredia a nástrojov na zvyšovanie exportnej výkonnosti ekonomiky SR.

Stratégia postupu rezortu MH SR pri napĺňaní týchto zámerov sa zabezpečí najmä: 

♦ rozpracovaním Priemyselnej politiky EÚ na podmienky slovenskej ekonomiky. V súlade s 
tým  prioritou  Priemyselnej  politiky  SR  bude  prijať  účinné  opatrenia  zabezpečujúce 
výrazný rast konkurencieschopnosti, determinujúcej integráciu SR do európskych štruktúr,

♦ podporou vhodného podnikateľského prostredia tým, že sa vypracujú účelové a efektívne 
modely  priemyselných  zón  a  priemyselných  parkov,  kde  na  princípe  partnerstva  a 
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spolupráce  sa  vytvoria  vhodné  podmienky  pre  realizáciu  zmeny  štruktúry  a  rozvoj 
priemyslu, obchodu, služieb, cestovného ruchu a malého a stredného podnikania,

♦ vypracovaním  novej  energetickej  politiky,  korešpondujúcej  s  medzinárodnými 
odporúčaniami  EÚ,  OECD,  OSN.  Prioritami  v  oblasti  energetiky  bude   zabezpečenie 
potrebných  energetických  zdrojov  pre  rozvoj  hospodárstva,  pokračovanie  budovania 
medzinárodnej  tranzitnej  siete  v  oblasti  elektrickej  energie,  plynárenstva  a  ropných 
produktovodov,  optimalizácia  využívania  domácich  surovinových  zdrojov  pre  účely 
energetiky a priemyslu, ako aj podpora úsporných a racionalizačných opatrení vedúcich k 
celkovému zefektívňovaniu produkcie slovenskej ekonomiky,

♦ koncepčným rozpracovaním  zámerov  a  ohraničení  stratégie,  podpory  podnikateľského 
prostredia a legislatívy na podmienky spracovateľského priemyslu,

♦ novou  orientáciou  zahranično-obchodnej  politiky  a  spolupráce,  zameranej  na  podporu 
ďalšej liberalizácie obchodu; na podporu širokého programu mnohostranných obchodných 
rokovaní  WTO,  zameraných  na  vyvážené  výhody  a  záväzky  pre  SR;  na  prijatie 
komplexného programu podpory exportu, kde uplatňovaním ekonomických nástrojov sa 
docieli zvýšenie exportnej výkonnosti; informovanosť podnikateľských subjektov a tvorba 
lepších podmienok pre prienik na zahraničné trhy; na ochranu spotrebiteľa v súlade so 
smernicami EÚ, 

♦ podporou cestovného  ruchu,  s  akcentom na   rozvoj  malého a  stredného podnikania  a 
regionálny rozvoj sa zabezpečí zapojenie SR do medzinárodnej spolupráce a kooperácie v 
cestovnom  ruchu,  cielená  propagácia  SR,  skvalitnenie  jeho  infraštruktúry  využívaním 
zahraničných  zdrojov,  tvorba  nových  pracovných  príležitostí  a  zvýšenie  devízových 
príjmov SR,

♦ navrhovaním  systémových  opatrení  na  podporu  tvorby  podnikateľského  prostredia  a 
spoluprácou  na  ich  legislatívnom  usporiadaní  zabezpečiť  vhodné  podmienky  pre 
domácich a zahraničných strategických investorov,

♦ priebežnou  novelizáciou  legislatívnych  predpisov,  ako  aj  návrhom  nových  právnych 
noriem  v  súlade  s  prístupovým  procesom  vstupu  SR  do  EÚ  a  OECD,  dosiahnuť 
ekvivalentnosť podmienok pre medzinárodné podnikanie a medzinárodný pohyb kapitálu 
v SR,  

♦ priebežným  upravovaním  a  prispôsobovaním  legislatívnych  predpisov  pre  realizáciu 
Národného programu pre prijatie acquis communautaire zabezpečiť tvorbu podmienok pre 
plynulé splynutie domáceho podnikateľského prostredia s prostredím EÚ,

♦ rozpracovaním kontrolného mechanizmu zodpovedajúcej novej organizačnej štruktúre a 
účinnosť kontrolnej činnosti voči subjektom v pôsobnosti MH SR,

♦ konkretizáciou  koncepčných  riešení  v  oblasti  rozvoja  jednotlivých  odvetví  zabezpečiť 
implementovanie  zásad  trvalo  udržateľného  rozvoja  podľa  uvedenej  metodiky  v 
kapitolách a v ukazovateľoch Agendy 21,

♦ spoluprácou  v  oblasti  rozvoja  a  realizácie  informatizácie  spoločnosti  na  podmienky 
rezortu  MH SR, zabezpečiť  vyššiu mieru  koordinácie  a  synergie  efektov  v postupoch 
reštrukturalizácie hospodárstva tých oblastí, ktoré sú v kompetencii rezortu.
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I. Časť- Konkretizácia cieľov a priorít za jednotlivé oblasti v kompetencii 
Ministerstva hospodárstva SR.  

Oblasť stratégie, priemyselnej politiky, podpory podnikania a legislatívy

Ciele a priority:

• zabezpečiť konkretizáciu Priemyselnej politiky SR v súlade s ohraničeniami a postupmi 
Priemyselnej politiky EÚ,

• konkretizovať  vecné  smerovanie  prioritných  oblastí  rozvoja  priemyslu,  finančné  toky, 
vyšpecifikovať podporné aktivity  štátu  a zabezpečiť  koordináciu a záväznú spoluúčasť 
všetkých zainteresovaných na ich realizácii,

• navrhovať legislatívne podmienky na podporu realizácie zámerov rozvoja priemyselných 
odvetví, v súlade s priemyselnou politikou tak, aby aj podmienky pre podnikanie v SR 
boli  porovnateľné  s  podmienkami  usmerňujúcimi  medzinárodné  podnikanie   a 
medzinárodný pohyb kapitálu,

• úpravou  vecného  zamerania  existujúcich  právnych  predpisov  na  podporu  podnikania, 
investovania  a  vstupu  priamych  zahraničných  investícií,  zaviesť  transparentnosť 
podnikania  v  SR a  eliminovať  diskriminačné  podmienky,  napr.  zákon o strategických 
podnikoch a pod.,

• zabezpečiť  aktívny  vstup  zahraničného  kapitálu  a  jeho  zapojenie  sa  do  procesu 
reštrukturalizácie,

• navrhnúť  modely  priemyselných  zón  a  priemyselných  rozvojových  parkov,  vrátane 
systému podpory, špecifikácie nástrojov a návrhu finančných tokov,

• navrhnúť prepojenie ekonomických, spoločenských a technologických cieľov,
• zabezpečiť  vedomý  výber  inovačných  programov  podľa  očakávaného  spoločenského 

prospechu v inštitucionálnom dialógu s rozvojovými zámermi iných jednotlivých politík,
• zabezpečiť širokú difúziu získaných výsledkov vedy a techniky,
• realizovať širokú kooperáciu všetkých aktérov inovačného rozvoja a zosúladiť priame a 

nepriame podporné nástroje tohoto procesu,
• zabezpečiť  intenzívny  hospodársky  rast  a  sústavné  zvyšovanie  životnej  úrovne 

obyvateľstva,  zabezpečovanie  jeho  zdravotných,  bezpečnostných  a  environmentálnych 
požiadaviek v spolupráci s inštitúciami verejného a súkromného sektora presadzovaním 
"komplexnej  kvality  v  súlade  s  Národným  programom  kvality",  prostredníctvom: 
zvyšovania povedomia kvality, komplexného manažérstva kvality, zvyšovania exportnej 
výkonnosti  a  konkurenčnej  schopnosti  ekonomiky SR,  zvyšovania  kvality  v  malých  a 
stredných podnikoch, zvyšovania kvality v službách, harmonizácie technických noriem a 
predpisov  s  obdobnými  dokumentmi  EÚ,  zabezpečovania  informačných  systémov  o 
kvalite,  celoštátnych  prestížnych  súťaží,  zameraných  na  zvyšovanie  kvality, 
zabezpečovania  systému  riadenia  ochrany  a  bezpečnosti  zdravia  pri  práci,  hodnotenia 
výrobkov a tovarov z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia,

• spolupracovať na vytváraní inštitucionálnych, finančných a ostatných predpokladov pre 
komplexnú regionálnu politiku,

• spolupracovať  na  takom  spôsobe  financovania  regionálneho  rozvoja,  ktorý  umožní 
diferencovaný prístup regiónov (krajov a okresov) k riešeniu svojich rozhodnutí, 

• spolupracovať na príprave "Koncepcie regionálnej politiky SR",
• spolupracovať na príprave návrhu "Koncepcie územného rozvoja SR",
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• spolupracovať na príprave návrhu "Koncepcie cezhraničnej spolupráce SR s okolitými 
krajinami",

• zabezpečiť  rozvoj  priemyslu  trvalo  udržateľným  spôsobom;  trvalo  udržateľný  rozvoj 
uplatňovať ako rozhodujúci princíp v životnom prostredí a implementovať ho do všetkých 
oblastí,

• spolupracovať  pri  rozpracovaní  ekonomických,  sociálnych,  environmentálnych  a 
inštitucionálnych  ukazovateľov  a  záujmov  v  Národnej  stratégii  trvalo  udržateľného 
rozvoja, ako aj v koncepciách regionálnych programov,

• spolupracovať na  dôslednejšom uplatňovaní zákona o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie,

• spolupracovať  na  zabezpečení  orientácie  opatrení  a  zdrojov  financovania  najmä  na  : 
odstránenie  environmentálnej  zadĺženosti,  likvidáciu  starých  záťaží  a  príčin 
poškodzovania  životného prostredia,  posilňovanie  ekologickej  stability  území,  podporu 
ekologických  projektov,  zavedenie  environmentálneho  auditu,  kompenzáciu  ujmy 
spôsobenej environmentálnymi obmedzeniami, 

• spolupracovať na podporovaní zavádzania a zdokonaľovania mechanizmov na podporu 
separovaného zberu odpadov, ich zneškodňovanie, recykláciu a opätovné využívanie ako 
druhotných surovín,

• spolupracovať na uvádzaní  Národnej  stratégie ochrany biodiverzity,
• nahrnúť ozdravenie podnikateľského prostredia v oblasti malých a stredných podnikov,
• podporovať zvýšenie konkurencieschopnosti  sektoru malého a stredného podnikania na 

domácom i zahraničnom trhu,
• vytvárať podmienky na aproximáciu podnikateľského prostredia a jeho plynulé splynutie s 

podnikateľským prostredím EU,
• zabezpečovať návrhy príslušných legislatívnych noviel zákonov, resp. nových noriem a 

predpisov, spadajúcich do kompetencie rezortu hospodárstva.

Návrh opatrení:

1. Vypracovať konkretizáciu Priemyselnej politiky SR tak, aby obsahovala "Akčný program 
rozvoja  konkurencieschopnosti  slovenského priemyslu"  ako východiská  pre:  orientáciu 
rozvoja  jednotlivých  priemyselných  odvetví  a  smerovanie  výskumu  a  vývoja  a  pre 
podporné  aktivity  štátu  a  zároveň  kvantifikáciou  predpokladaných  účinkov  v  oblasti: 
stabilizácie a zvyšovania efektívnosti produkčného kapitálu slovenskej ekonomiky, rastu 
konkurencieschopnosti a exportnej výkonnosti priemyslu a hospodárskeho rastu (HDP).

2. Navrhnúť systém podpory  reštrukturalizácie  podnikateľského  prostredia  za  spoluúčasti 
všetkých  zainteresovaných  (štátu,  územnej  štátnej  správy  a  samosprávy,  bankovej  a 
podnikateľskej sféry) a spôsob koordinácie postupu, s akcentom na rozvoj priemyslu, na 
podporu malého a stredného podnikania, na podporu vstupu zahraničných investorov, na 
podporu inovačného rozvoja a rozvoja ľudského kapitálu.

3. Spolupracovať  na  vytváraní  právneho  rámca  pre  zvýšenie  záujmu  vstupu  priamych 
zahraničných investícií a to formou uzatvárania bilaterálnych dohôd o podpore a ochrane 
investícií, prioritne s krajinami OECD a EÚ a následne aj s krajinami, s ktorými má SR 
najvyšší  obrat  zahraničného  obchodu  a  participovať  na  prácach,  týkajúcich  sa 
pokračovania  rokovaní   procesu  medzinárodnej  ratifikácie  Multilaterálnej  dohody  o 
investíciách.

4. Spolupracovať  na  návrhoch  ozdravenia  podnikateľského  prostredia  týkajúcich  sa 
vytvorenia predpokladov postupného znižovania úrokových sadzieb a lepšej dostupnosti 
úverov, ktoré prispejú k aktivizácii vstupu priamych zahraničných investícií, s výsledným 
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efektom širšieho využitia neúverových zdrojov na reštrukturalizáciu podnikov a zníženia 
dopytu po úveroch, vrátane poklesu ich ceny.

5. V  rámci  procesu  prijímania  zákona  o  štátnej  pomoci,  navrhnúť  legislatívnu  úpravu 
regulujúcu  vznik  a  rozvoj  malých  a  stredných  podnikov  tak,  aby  bol  podporený  ich 
kvantitatívny i kvalitatívny rozvoj.

6. Spolupracovať na návrhoch spôsobu diferencovaného prístupu k živnostníkom a malým 
podnikateľom tak, aby legislatívny a regulačný rámec nevytváral bariéru rozvoja živností 
a malého podnikania.

7. Vypracovať analýzu legislatívnych a regulatórnych opatrení domáceho podnikateľského 
prostredia. 

8. Pre  realizáciu  Národného  programu  pre  prijatie  acquis  communautaire  vytvoriť 
podmienky pre plynulé splynutie domáceho podnikateľského prostredia s prostredím EÚ.

9. Podporovať vstup zárodkového a rizikového kapitálu, odbornej a finančnej pomoci, najmä 
z EÚ a zabezpečiť jej usmernenie do domáceho podnikateľského prostredia.

10. Dopracovať inštitucionálne zabezpečenia aproximačného procesu k EÚ v oblasti MSP.
11. V oblasti finančnej podpory MSP navrhnúť opatrenia na zabezpečenie jej transparentnosti 

a s dôrazom na zachovanie konkurenčného prostredia.
12. Navrhnúť modely  priemyselných zón a priemyselných rozvojových parkov s využitím 

skúseností napr. maďarských skúseností a pod., s cieľom vytvárať vhodné podmienky pre 
realizáciu  štruktúrnych  zmien  a  rozvojových  zámerov  najmä  v  priemysle,  za  aktívnej 
účasti zahraničného kapitálu a malého a stredného podnikania.

13. Rozpracovať  a  predložiť  vláde  SR  v  súlade  s  "Akčným  programom  rozvoja 
konkurencieschopnosti slovenského priemyslu" smerovanie výskumu a vývoja za oblasť: 
kvalifikačná expanzia technologických inovácii v priemysle a v  energetike; sofistikované 
výrobné  procesy;  vývoja  technológií  premeny  energie  a  energetických  systémov; 
technologické  a  výrobkové  inovácie  strojárskeho  a  elektrotechnického  priemyslu; 
technologické  a  výrobkové  inovácie  chemického  a  ľahkého  priemyslu;  technológie 
podporujúce rozvoj farmácie a biotechnológií; zvyšovanie intenzity spracovania domácich 
obnoviteľných surovín.

14. Vytvoriť podmienky, aby sa koordináciou technických centier  priemyslu, do riešenia v 
pripravovaných  programoch  výskumu  a  vývoja  účinne  zapojili  okrem  pracovísk 
aplikovaného výskumu aj pracoviská vysokých škôl a SAV v rámci verejnej súťaže.

15. Navrhnúť  zameranie  jednotlivých  programov  ako  otvorený  dokument,  ktorý  bude 
dopĺňaný na základe upresňovania inovačných zámerov rozvoja priemyselných odvetví a 
ukončených  výsledkov  orientovaného  základného  výskumu  v  ďalších  rokoch,  pričom 
osobitnú účasť na uvedenom postupe bude zohľadňovať systém “Integrovaných projektov 
vedy a techniky” s účasťou pracovísk základného výskumu na vysokých školách a SAV, 
výskumnej  a  vývojovej  základne  aplikovaného  výskumu  a  realizačných  pracovísk 
priemyselných odvetví a výroby.

16. V spolupráci s Ministerstvom školstva SR z úrovne Ministerstva hospodárstva SR účinne 
koordinovať proces prístupu SR k 5. Rámcovému programu EÚ pre výskum a technický 
rozvoj a zabezpečiť podmienky pre aktívne zapojenie sa výskumno-vývojovej základne 
priemyslu do tohto programu.

17. V  podmienkach  priemyselných  odvetví  MH  SR  uplatňovať  diverzifikáciu  priamej 
finančnej podpory výskumu a vývoja do týchto základných foriem: zdroje hospodárskej 
sféry; zdroje štátneho rozpočtu; zahraničné neinvestičné zdroje; mimorozpočtové zdroje.
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18. Zabezpečiť v oblasti Národného programu kvality:

a.) v oblasti zvyšovania povedomia kvality: iniciovanie výučby osvojenia si problematiky 
o kvalite na základných a stredných školách; organizovanie odborných seminárov pre 
pedagogických pracovníkov, ako aj  mimovládne organizácie  na podporu povedomia 
kvality  a  motiváciu  vzťahu  ku  kvalite;  v  rámci  Európskeho  týždňa  kvality 
organizovanie medzinárodných konferencií  ku Svetovému dňu kvality; vyhodnotenie 
súťaže o "Národnú cenu za kvalitu" a "Cenu Slovenskej republiky za kvalitu",

b.)  v oblasti komplexného manažérstva kvality: usporiadať semináre k tejto problematike 
diferencovane,  podľa  profesného  zamerania;  rozpracovať  požiadavky  pre 
environmentálne manažérstvo kvality v oblasti priemyslu a služieb; vykonať opatrenia, 
aby sa komplexné manažérstvo kvality realizovalo v štátnych a iných organizáciách; 
vykonanie opatrení, aby sa maximálny počet firiem zúčastnil v akcii "Rok kvality v 
Slovenskej republike" v roku 2000,

c.)  v oblasti zvyšovania exportnej výkonnosti a konkurenčnej schopnosti ekonomiky SR: 
usporiadanie  seminárov  zameraných  na  problematiku  samohodnotenia  a 
benchmarkingu; usporiadanie medzinárodnej konferencie so zameraním na dosiahnutie 
podnikateľskej excelentnosti prostredníctvom modelu EFQM; vypracovanie metodiky 
globálneho  manažérstva  kvality  a  zaviesť  túto  metodiku  do  vybraných  firiem; 
rozpracovanie (v rámci podpory využívania noriem radu ISO 14000 v súlade s trendom 
a  stavom  v  EÚ)  projektu  metodík  na  postup  prípravy  firiem  na  environmentálne 
manažérske systémy a realizáciu týchto systémov v praxi,

e.)   v  oblasti  zvyšovania  kvality  v  malých  a  stredných  podnikoch:  vydávanie 
informačných  materiálov  na  podporu  zavedenia  kvality  a  podporovanie  projektov 
činnosti odborného zázemia, vrátane uskutočnenia seminára k tejto problematike; ďalej 
zabezpečiť  metodickú a poradenskú činnosť pri  zavádzaní  nových metód riadenia  a 
nástrojov na zlepšenie kvality u subdodávateľov,

f.)  v  oblasti  zvyšovania  kvality  v  službách:  vydávanie  informačných  materiál  k 
problematike  zavádzania  systémov  kvality  v  oblasti  služieb  (vo  verejnej  správe,  v 
podnikateľskej  sfére);  organizovanie  informačných  seminárov  o  možnostiach  a 
efektoch zavádzania systémov kvality,

g.) v oblasti harmonizácie technických noriem a predpisov s obdobnými dokumentmi EÚ: 
v  programe  Rady  pre  technickú  normalizáciu  vytvorenie  podmienok  na  prebratie 
Európskych  noriem  do  sústavy  STN;  plnenie  úloh  súvisiacich  s  aproximáciou 
technického práva SR s technickým právom EÚ, 

h.)  v  oblasti  informačných  systémov  o  kvalite:  vytváranie  a  udržiavanie  databázy 
medzinárodných a európskych noriem rady ISO v oblasti kvality; udržiavanie databázy: 
akreditovaných  certifikačných  orgánov,  firiem s  certifikovanými  systémami  kvality, 
certifikovaných  softwarových  produktov,  certifikovaných  výrobkov,  skúšobných 
laboratórií a certifikačných miest,

i.)  v oblasti zavádzania systémov environmentálneho mananžérstva (normy radu EN ISO 
140000)  podporiť  dobrovoľné  aktivity  podnikateľských  subjektov,  ktorí  týmto 
spôsobom zabezpečujú neustále zlepšovanie svojho správania sa vo vzťahu k ochrane a 
tvorbe životného prostredia.

19.  Spolupracovať a participovať na materiáloch MŽP SR v rámci kompetencií rezortu MH 
SR a spolu s MVaVP SR sa podieľať na zabezpečovaní uvádzaných cieľov a priorít v 
oblasti regionálnej a environmentálnej politiky.
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Oblasť energetiky, nerastných surovín a hutníctva

Ciele a priority:

• navrhnúť smerovanie, ciele a koncepčné zámery v reštrukturalizácii a v rozvoji energetiky 
a hutníctva, s akcentom na ich prínos v oblasti stabilizácie a obnovy dynamiky slovenskej 
ekonomiky,

• postupne  dopracúvať  energetickú  legislatívu  v  súlade  s  platnými  medzinárodnými 
pravidlami a kritériami,

• navrhovať v oblasti úspor a racionalizácie spotreby, systémové nástroje a opatrenia na ich 
realizáciu  a  zabezpečiť  ich  pretransformovávanie  do  koncepčných  riešení  rozvoja 
jednotlivých odvetví.

Návrh opatrení 

1. Vypracovať  „novú  energetickú  politiku“,  ktorá  umožní  definovať  smerovanie  tohoto 
strategického sektoru, zámery štátu v tejto oblasti, ako aj nástroje na ich dosiahnutie, ktoré 
súčasne prispejú k vytvoreniu moderného legislatívneho a transparentného prostredia, v 
súlade s odporúčaniami EÚ a OECD.

2. Dopracovať  energetickú  legislatívu,  ktorá  sa  bude  realizovať  tak,  aby  sa  dosiahlo 
vytvorenie transparentného právneho rámca pre podnikanie, pre hospodárenie s palivami a 
energiou, pre pôsobenie štátnej správy v energetike a pre zásobovanie ropou a ropnými 
výrobkami pri mimoriadnych situáciách, v súlade s plnením podmienok pre vstup SR do 
EÚ a OECD. 

3. Zabezpečiť postupnú nápravu deformovaných cien energie, ktorá prispeje k vytvoreniu 
trhového prostredia  (  t.  j.  vytvorí  sa priestor  pre vstup na jednotný trh  EÚ),  ako aj  k 
racionálnemu užívaniu energie,  k reštrukturalizácii  výrob na výrobky s vyššou mierou 
pridanej hodnoty, atď. 

4. Oživiť  podporné  vládne  programy  v  oblasti  úspor  energie  a  vyššieho  využívania 
obnoviteľných zdrojov energie,  ktoré  prispejú k zlepšeniu našej  zahranično–obchodnej 
bilancie, ako aj k trvalo udržateľnému rozvoju našej spoločnosti.

5. Zabezpečiť  realizovanie  „Postupnej  rekonštrukcie“,  ktorou  sa  dosiahne  medzinárodne 
porovnateľná úroveň jadrovej bezpečnosti Jadrovej elektrárne V-1 v J. Bohuniciach, ktorá 
zabezpečuje  v  súčasnosti  25%  výroby  el.  energie  a  svojimi  prevádzkovými 
charakteristikami predstavuje najstabilnejší energetický zdroj v SR. 

6. Zabezpečiť uvedenie 2. bloku JE Mochovce do prevádzky pri splnení medzinárodného 
štandardu  jadrovej  bezpečnosti,  garantovaného  renomovanými  firmami,  nakoľko 
predstavuje významný prínos k zabezpečeniu energetickej sebestačnosti SR. 

7. Zabezpečiť  spracovanie  a  bezpečné  uloženie  rádioaktívnych  a  jadrových  materiálov 
(odpadov)  z  prevádzky  energetických  zariadení,  zo  zdravotníctva,  školstva,  výskumu, 
zachytených ilegálne  prepravovaných materiálov,  ale  aj  postupné  uvedenie  JE A-1 do 
radiačne bezpečného stavu, ako prioritnej úlohy v oblasti ochrany životného prostredia. 

8. Informovať o postupe realizácie  projektu „Ťažba a spracovanie soli z ložiska Zbudza“     s 
cieľom vybrať najvýhodnejšiu alternatívu jeho dokončenia z hľadiska dofinancovania a 
termínu ukončenia akcie. 

9. Spracovať  návrh  riešenia  dostavby  „Krivojrožský  ťažobný  a  úpravárenský  kombinát 
KŤUK“, ktorý je pre VSŽ významným zdrojom železorudnej suroviny, vrátane návrhu 
postupu riešenia tejto zložitej problematiky a ktorú je nevyhnutné doriešiť aj s ohľadom 
na  tú  skutočnosť,  že  SR  má  uzavretú  s  Ukrajinou  medzivládnu  dohodu  o  dostavbe 
kombinátu. 
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10. Spracovať „Analýzu vývoja a koncepciu ďalšieho rozvoja hutníctva v SR“, ktorá bude 
definovať  ďalšie  smerovanie  tohoto  významného  odvetvia  slovenskej  ekonomiky  s 
významným dopadom na proces reštrukturalizácie. 

Oblasť spracovateľského priemyslu

Ciele a priority:

• spolupracovať  na  tvorbe  vhodného  podnikateľského  prostredia,  jeho  systémového  a 
inštitucionálneho usporiadania,

• aktívne spolupracovať pri vytváraní podmienok pre vstup zahraničných investorov,
• participovať na osobitne rozpracovaných úlohách, ktoré súvisia s branno-bezpečnostnou 

politikou  štátu  v  integračnom  procese  SR  do  západoeurópskych  a  transatlantických 
bezpečnostných štruktúr,

• uskutočniť  v  priebehu  rokov  1999-2002  v  spolupráci  s  AZZZ  a  KOZ  analytické 
zhodnotenia jednotlivých odvetví,

• aktívne spolupracovať na harmonizácii práva SR v sektore č.1 "Voľný pohyb tovaru" a č. 
8 "Životné prostredie",

• uskutočniť analýzu odvetví spracovateľského priemyslu z pohľadu udržania ich rozvoja a 
rastu ich konkurenčnej schopnosti v podmienkach jednotného trhu EÚ, a tým zabezpečiť 
vstupnú bázu pre negociáciu v sektore č. 15 "Priemyselná politika".

Návrh opatrení:

1. Pripravovať  začínané  úlohy  technického  rozvoja  zbrojnej  povahy  v  súlade  s 
bezpečnostnou politikou štátu v oblasti obranného priemyslu.

2. Prehodnotiť obranný priemysel SR v nadväznosti na analýzu bezpečnostnej situácie na 
konci  deväťdesiatych  rokov  a  stratégiu  postupu  SR  v  integračnom  procese  do 
západoeurópskych a transatlantických bezpečnostných štruktúr.

3. Podporou postupnej  reštrukturalizácie  jednotlivých odvetví  spracovateľského priemyslu 
za  aktívnej  účasti  zahraničných  investorov  prispieť  k  ich  stabilizácii,  modernizácii  s 
akcentom na zvýšenie produkčnej a exportnej výkonnosti, ako aj celkovej efektívnosti.

Oblasť mnohostrannej obchodnej spolupráce

Ciele a priority:

• zastaviť  znižovanie  podielu  zahraničného  obchodu  na  tvorbe  HDP,  najmä  tvorbou 
podporného prostredia a nástrojov na zvyšovanie exportnej výkonnosti ekonomiky SR,

• posilňovať  pozície  SR  v  procese  formovania  multilaterálneho  obchodu  s  tovarom  a 
službami a medzinárodnej ekonomickej spolupráce.

Návrh opatrení:

1. Spracovať novú koncepciu zahraničného obchodu SR, vrátane  komplexného programu 
proexportnej politiky.

2. Pripraviť pozície  SR na III.  Ministerskú konferenciu WTO s dôrazom na elektronický 
obchod, obchod a investície, obchod a hospodárska súťaž, obchod so službami a obchod a 
životné prostredie.
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3. Úspešne ukončiť prístupový proces do OECD a aktívne sa zapájať do prác jednotlivých 
výborov tejto medzinárodnej organizácie.

4. Dynamizovať spoluprácu krajín CEFTA a prehlbovať koordináciu spoločnej obchodnej 
politiky s ČR v rámci colnej únie a voči tretím krajinám v integračnom a liberalizačnom 
procese.

5. Posilniť pozíciu SR v rámci mnohostranného obchodného systému, zlepšovať podmienky 
expanzie podnikateľskej sféry na zahraničných trhoch krajín pristupujúcich do WTO.

Oblasť európskej integrácie

Ciele a priority:

• zabezpečiť  vykonávanie  častí  Európskej  dohody  v  gescii  MH SR a  plnenia  prijatých 
záväzkov voči EÚ,

• zabezpečiť v rámci rezortu koordináciu činností v súvislosti s integračným procesom SR a 
harmonizáciou legislatívy SR k legislatíve EÚ.

Návrh opatrení:

1. Koordinovať prípravu na zasadnutia spoločných orgánov Európskej dohody (Asociačná 
rada, Asociačný výbor a jeho podvýbory).

2. Zabezpečiť  realizáciu Národného programu pre prijatie  acquis communautaire  a Bielej 
knihy v rezorte MH SR.

3. Koordinovať účasť na programoch EÚ pre CEECs.
4. Koordinovať prípravu na rokovania Ministerskej rady vlády SR pre európsku integráciu a 

jej Poradného výboru.
5. Spolupracovať  s  vecne  príslušnými  odbormi  a  odborom legislatívy  pri  implementácii 

predpisov Bielej knihy a acquis communautaire v oblasti vnútorného trhu.

Oblasť dvojstrannej obchodnej spolupráce

Ciele a priority:

• rozpracovať  a  realizovať  opatrenia  zamerané  na  zabezpečenie  vyššej  dynamiky  rastu 
exportu  s  cieľom postupného znižovania  záporného  salda  obchodnej  bilancie  SR a  to 
zvýšením obratu zahraničného obchodu s krajinami OECD (EÚ) s akcentom na teritóriá 
ako sú  Nemecká spolková republika, Francúzsko, Španielsko, Veľká Británia, Taliansko, 
USA, Japonsko a ďalšie,

• v  spolupráci  s  OBEO  v  jednotlivých  teritóriách  vytvárať  podmienky  pre  vstup 
slovenských podnikateľských subjektov na zahraničné trhy,  zabezpečovať  prepojenie  a 
prenos informácií  medzi  OECD a podnikateľskou sférou,  SOPK, AZZZ SR a ďalšími 
inštitúciami  v  SR,  s  cieľom  zvýšenia  exportu  slovenských  výrobkov,  zvýšenia  účasti 
slovenských  subjektov  na  zahraničných  tendroch  a  prílivu  zahraničných  investícií  do 
ekonomiky SR,

• MH  SR  bude  aktívne  podporovať  rozvoj  zahranično-obchodnej  spolupráce 
prerokovávaním  otázok  strategického  významu  pre  ekonomiku  SR  na  Medzivládnych 
zmiešaných komisiách s dôslednou realizáciou prijatých záverov.
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Návrh opatrení:

1. Rozšíriť a personálne dobudovať sieť obchodno-ekonomických oddelení ZÚ SR v zahraničí 
v súlade s potrebami zahranično-obchodnej politiky SR. 

2. Zintenzívniť  kontakty s partnerskými rezortmi v krajinách,  kde doteraz neboli  otvorené 
OBEO, zameraných na podporu rozvoja vzájomnej obchodnej výmeny.

• 3. Prehodnotiť možnosti otvorenia nových OBEO predovšetkým v krajinách, s ktorými SR 
dosahuje vysokú obchodnú výmenu, ale i v krajinách, v ktorých SR dosahuje trvalo 
vysokú pasívnu obchodnú bilanciu tak, aby sa vytvorili podmienky na zvyšovanie 
dynamiky vzájomného  obchodu s cieľom znižovania nepriaznivej obchodnej bilancie.

• 4 Zintenzívniť spoluprácu s regionálnymi obchodnými komorami SOPK a so zmiešanými 
obchodnými komorami, najmä aktívnou spoluúčasťou pri príprave a realizácii misií 
podnikateľov, seminárov, hospodárskych dní, s účasťou podnikateľských subjektov zo 
zahraničia.

• 5. Propagáciu v rámci oficiálnych účastí SR na výstavách a veľtrhoch v zahraničí zamerať 
na krajiny prioritného významu z pohľadu zahraničného obchodu za účelom získavania 
ďalšieho  obchodného priestoru na perspektívnych trhoch.

• 6. Rozširovať dvojstrannú zmluvnú základňu v oblasti podpory prehlbovania hospodárskej 
spolupráce a rastu vzájomnej obchodnej výmeny.

• 7. Odstraňovať existujúce prekážky v obchodnej výmene a podporovať jej ďalšiu 
liberalizáciu v rámci uzatvárania dohôd o voľnom obchode, dohôd o vzájomnom uznávaní 
certifikátov a výsledkov skúšok výrobkov a pod..

• 8. Rozvíjať korektné vzťahy s krajinami SNŠ a dbať najmä o vyvážené vzťahy s RF, ktorá 
je pre SR jednou z najvýznamnejších ekonomických  partnerov.

• 9. Zintenzívniť spoluprácu medzi územnými celkami SR a vybranými subjektami Ruskej 
federácie na kvalitatívne novom princípe tak, aby sa tieto aktivity odrážali nielen na 
zvyšovaní dynamiky vzájomného obchodu, ale aj na rozširovaní obchodno-hospodárskej a 
výrobno-kooperačnej spolupráci medzi SR a RF. 

• 10. Realizovať prijaté systémové opatrenia, zamerané predovšetkým na podporu 
zahraničného obchodu, ktoré pomôžu realizovať širší prienik na voľné trhy v oblastiach, 
regiónoch a republikách RF, ako aj jednotlivých štátov SNŠ.

• 11. Vybudovať komplexný informačný systém, vrátane prenosu informácií z OBEO na 
MH SR pre potreby strategického rozhodovania podnikateľskej sféry v zahraničnom 
obchode.

Oblasť cestovného ruchu

Ciele a priority:

• podporovať  rozvoj  cestovného  ruchu  v  smere  jeho  formovania  tak,  aby  bol  schopný 
vytvárať nové pracovné príležitosti a devízové príjmy,

• legislatívnou  formou  riešiť  inštitucionálne  usporiadanie  cestovného  ruchu  v  súlade  s 
medzinárodnými ohraničeniami a v súčinnosti s územnou štátnou správou a samosprávou.

Návrh opatrení:

1. Vypracovať  návrh  a  usilovať  sa  o  prijatie  základnej  legislatívnej  normy  upravujúcej 
kompetencie jednotlivých zložiek cestovného ruchu s akcentom na úpravu a sprísnenie 
podmienok podnikania v cestovnom ruchu, na riešenie ochrany spotrebiteľa (zákazníka 
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cestovnej kancelárie) a na vytváranie podmienok pre finančnú podporu podnikateľov v 
cestovnom ruchu tak, aby bol plne kompatibilný s predpismi v krajinách EÚ. 

2. Na zmluvnom základe  uzavrieť  dvojstranné dohody o spolupráci  v  oblasti  cestovného 
ruchu s vybranými krajinami. 

3. Zabezpečiť v súlade s tým, že Slovenská republika má zastúpenie vo Výbore pre rozpočet 
a financovanie, spracovanie podkladov o cestovnom ruchu za SR, a účasť na zasadnutiach 
Komisie pre Európu a na XIII.Valnom zhromaždení WTO.

4. Navrhnúť a inštitucionalizovať podporu podmienok pre podnikanie a aktivizáciu 
podnikateľského sektoru v oblasti cestovného ruchu a k tomu zabezpečiť vypracovanie 
TOR a jeho započatie po odsúhlasení EÚ a spoluprácu s Úradom vlády SR s odborom 
zahraničnej pomoci.

5. Zúčastňovať sa na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu.

Oblasť ochrany spotrebiteľa a vnútorného obchodu

Ciele a priority:

• venovať  zvýšenú  pozornosť  ochrane  spotrebiteľa  v  oblasti  legislatívy  v  súlade  so 
smernicami a systémom kompatibilným v krajinách EÚ,

• iniciovať ustanovenie legislatívneho rámca v oblasti pôsobenia obchodných reťazcov,
• spracovaním  systémových  materiálov  v  oblasti  ochrany  spotrebiteľa  a  príslušných 

právnych  noriem,  vytvárať  primerané  podmienky  na  ochranu  oprávnených  záujmov 
spotrebiteľov,  ako  aj  žiadúceho  rozvoja  obchodu  a  služieb  a  tým  významne,  avšak 
nepriamo pôsobiť na reštrukturalizáciu národného hospodárstva podpornými nepriamymi 
nástrojmi hospodárskej politiky vlády SR.

Návrh opatrení:

1. Venovať zvýšenú pozornosť problematike  ochrany spotrebiteľa,  najmä v oblasti  tvorby 
právnych noriem v súlade so smernicami Európskej únie tak, aby právny systém v danej 
oblasti bol účinný a kompatibilný so systémom ochrany spotrebiteľa v krajinách Európskej 
únie.

2.  Vytvárať  podmienky  na  zvýšenie  kvality  výkonu  dozoru  inšpekčných  orgánov  pre 
zabezpečenie dodržiavania zákonnosti a primeranej ochrany práv spotrebiteľov.

3. Iniciovať stanovenie legislatívneho rámca, ktorý bude upravovať pôsobenie obchodných 
reťazcov.

Oblasť organizácie a riadenia

Ciele a priority:

v oblasti právnych služieb a správy majetku

• pripraviť  podmienky  pre  transformáciu  štátnych  podnikov  uvádzaných  v  zákone 
č.192/1995 Z.z. v súlade so zachovaním majoritnej účasti štátu 

v oblasti výchovy a vzdelávania prípravy robotníckej mládeže na povolanie

• skvalitňovať odborné vzdelávanie, 

21



• posilniť  prepojenie  SOU  s  podnikateľskou  sférou,  obchodnými  komorami  a 
živnostenskými zväzmi,

• doriešiť zriaďovateľskú funkciu a odstránenie dvojkoľajnosti v riadení SOU,
• racionalizovať siete SOU s prihliadnutím na regionálne potreby a na podnety trhu práce

v oblasti zabezpečenia obrany 

• vytvoriť a koordinovať systém materiálneho zabezpečenia obrany štátu, potrieb armády a 
prežitia obyvateľstva v krízových situáciách 

Návrh opatrení:

1. Zabezpečiť  v  súlade  so  stratégiou  štátu,  postupnú  privatizáciu  štátnych  podnikov 
uvedených v zákone č.192/1995 Z.z.  

2. Zabezpečiť  spracovanie a postupnú realizáciu „Návrhu koncepcie prípravy mládeže na 
povolania v SOU v nadväznosti na základné smery hospodárskeho rozvoja jednotlivých 
odvetví  v  pôsobnosti  rezortu  MH  SR“,  ktorej  vypracovanie  bude  zabezpečené  za 
spoluúčasti  a  spolupráce  oslovených  inštitúcií.  Cieľom  je  dosiahnuť  najmä  to,  že 
zameranie  profesijnej  štruktúry  absolventov  SOU  bude  v  súlade  s  kvantifikáciou  a 
potrebami trhu práce.

3. Priebežne  zabezpečovať  rozvoj  a  modernizáciu  podmienok  pre  vyučovanie  odborných 
predmetov na SOU, ale najmä odborného výcviku v spolupráci s podnikateľskou sférou a 
so  zahraničím,  založenom  na  zmluvnom  vzťahu.  Prvoradým  cieľom  a  záujmom  je 
dosiahnuť celkové skvalitnenie odborného vzdelávania na SOU.  

4. Spracovávať návrhy základných pedagogických dokumentov učebných, resp. študijných 
odborov v SOU v spolupráci  s  podnikateľskou sférou,  ktoré  budú uskutočňované ako 
reakcia na potreby a požiadavky trhu práce a uplatnenie absolventov SOU v jednotlivých 
odvetviach rezortu MH SR. 

5. Zabezpečovať  realizáciu  schválenej  koncepcie  a  skvalitnenie  odborného  vzdelávania, 
ktorým sa docieli najmä to, že sa odstráni súčasná dvojkoľajnosť v riadení SOU a SPV 
tak, že okrem zriaďovateľskej funkcie budú ústredné orgány zabezpečovať financovanie 
zo štátneho rozpočtu komplexne (bežné i  kapitálové  výdavky) prostredníctvom kapitol 
ústredných orgánov štátnej správy, s cieľom vytvárať podmienky pre plynulú prevádzku a 
reprodukčný proces a s dôrazom na potreby modernizácie vyučovania  a technický rozvoj 
SOU.

6. Spolupracovať na  „príprave  ucelenej  bezpečnostnej  a  obrannej  stratégie  a  koncepcie 
zabezpečenia obrany štátu“.

7. Zabezpečiť  legislatívne  a  organizačné  dobudovanie  systému  hospodárskej  mobilizácie 
Slovenskej  republiky,  ako  jeden  z  nutných  predpokladov  pre  začlenenie  SR  do 
Euroatlantických bezpečnostných štruktúr.

Oblasť kontroly

Ciele a priority:

• zabezpečovať kontrolnú činnosť v rezorte v súlade s platnými legislatívnymi predpismi

Návrh opatrení:

22



1. Zabezpečovať vecné a časové plnenie úloh vybraných uznesení vlády SR a vykonávať 
kontrolu štvrťročne v Oddelení vládnej a parlamentnej agendy a príslušných odborných 
útvaroch, ktoré sú nositeľmi úlohy.

2. Vykonávať kontrolu hospodárenia v š.p. a a.s. (s majetkovou účasťou štátu) a štátnych 
podnikov  v  likvidácii,  so  zameraním  na  dodržiavanie  príslušných  právnych  noriem 
a  v  oblasti  verejných  financií  kontrolu  zamerať  na  splácanie  úverov,  za  ktoré  bola 
poskytnutá záruka štátu.

3. Vykonávať kontrolu v rozpočtových a príspevkových organizáciách v oblasti dodržiavania 
zákona o verejnom obstarávaní,  zákona o rozpočtových  pravidlách a zákona o správe 
majetku štátu.

4. V oblasti verejnej správy a spravodlivosti, prešetrovať petície a sťažnosti doručené na MH 
SR, ktoré  poukazujú  na  závažné  nedostatky  v činnosti  štátnej  správy  a  na porušenie 
zákona č. 242/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
a  zákona  NR  SR  č.  152/1998  Z.z.  o  sťažnostiach  a  na  základe  kontrolných  zistení 
spolupracovať s Prezídiom PZ a Správou finančnej kontroly, vyžadovať od príslušných 
orgánov, ktorým boli odstúpené kontrolné zistenia spätné informácie o spôsobe a postupe 
ich vybavenia.

5. Operatívne zabezpečovať kontroly podľa požiadaviek NKÚ, Úradu vlády, Prezídia PZ, 
resp.  iných  ústredných  orgánov  a  podľa  pokynov  ministra  hospodárstva  a  štátnych 
tajomníkov MH SR.

Oblasť kontroly zákazu chemických zbraní

Ciele a priority:

• zapájať SR do aktivít  celosvetového procesu zamedzovania šírenia zbraní  hromadného 
ničenia v súlade s Dohovorom o zákaze chemických zbraní a v tomto smere zabezpečovať 
plnenie úloh

Návrh opatrení:

1. Zabezpečiť tie činnosti, ktoré prispejú k tomu, aby sa Slovenská republika naďalej aktívne 
zapojila do celosvetového procesu zamedzovania šírenia zbraní hromadného ničenia.

2. Zabezpečiť, aby SR, ako jeden zo signatárskych štátov, ktorá ratifikovala Dohovor o zákaze 
chemických zbraní dňa 27. októbra 1995 a po jeho vstupe do platnosti 29. 4. 1997, zahájila 
plnenie  úloh  vyplývajúcich  z  Dohovoru,  naďalej  mohla  aktívne  plniť  tieto  úlohy, 
vyplývajúce z Dohovoru o zákaze chemických zbraní a z členstva v Organizácii pre zákaz 
chemických zbraní (ďalej OPCW).

Oblasť informatiky

Ciele a priority

• spoluprácou  na  budovaní  európskej  informačnej  spoločnosti  v  podmienkach  SR, 
realizovať a aplikovať rozvoj informačnej infraštruktúry na podmienky MH SR

Návrh opatrení
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1. Podporovať realizáciu rozvoja informačnej  spoločnosti v podmienkach rezortu MH SR 
tak, aby sa docielila vyššia koordinácia činnosti jeho odborných úsekov v rámci rezortu, s 
ostatnými  orgánmi  štátnej  správy,  odbornými  inštitúciami  vonkajšieho  okruhu  a 
podnikateľskou sférou, v súlade s medzinárodnými pravidlami a kritériami.

2. Pokračovať  v  realizácii  Štátneho  informačného  systému  s  dôrazom  na  využívanie 
INTERNETU a elektronického prenosu potrebnej vnútornej, vonkajšej a medzinárodnej 
databázy tak, aby rozvoj informatizácie v podmienkach MH SR zvyšoval celkovú úroveň 
koncepčných postupov a činností vo všetkých smeroch. 

II. Časť - Rozvojové zámery odvetví priemyslu Slovenskej republiky na obdobie rokov 
1999  až  2004  (členenie  podľa  Odvetvovej  klasifikácie  ekonomických 
činností)

C - Ťažba nerastných surovín 

V štruktúre  priemyselnej  výroby podiel  odvetví  ťažby nerastných surovín  zostane  v 
podstate  na  rovnakej  úrovni.  V  ťažbe  energetických  surovín  sa  predpokladá  stabilizácia 
domácej ťažby pri znižovaní dovozových kvót a v ťažbe neenergetických surovín medziročný 
nárast  výroby v roku 1999 o 12% a v roku 2004 o 15%. Ako riziká rastu  možno uviesť 
zabezpečenosť odbytu plánovanej produkcie uhlia, rast cien energie a materiálových vstupov, 
najmä zo železa, gumy a dreva a zdroje krytia investičného rozvoja a prevádzkových potrieb. 
Aj keď tempo rastu priemyselnej výroby stagnuje, v štruktúre priemyslu sa jej podiel bude 
zvyšovať.

CA - Ťažba energetických surovín

Ciele rozvoja odvetvia v oblasti ťažby hnedého uhlia a lignitu ako najvýznamnejšieho 
domáceho  palivoenergetického  zdroja,  pokrývajúceho  53% požiadaviek  domáceho  trhu  a 
znižujúceho dovoznú závislosť Slovenska  sú podmienené  súčasnou stabilizáciou  ťažby na 
úrovni cca 3 800 kt, ktorá sa predpokladá zachovať až do roku  2005. Geologický prieskum 
potvrdil, že nie je reálny predpoklad pre objavenie nových a kvalitnejších uhoľných ložísk, 
preto  po roku 2005 dôjde k poklesu jeho ťažby s negatívnym dopadom na zamestnanosť.

Ciele  rozvoja v oblasti  ťažby uhľovodíkov pri  súčasnej ťažbe 320 mil.m³ zemného 
plynu a 60 tis. ton ropy a gazolínu vychádzajú z doterajšieho geologického prieskumu, ktorý 
dáva predpoklad objavenia nových ložísk uhľovodíkov, sú podmienené zvládnutím nových 
geologicko-prieskumných metód a finančne náročných geologických prác. 

Hlavné rozvojové aktivity sú zamerané na  zachovanie a rozvoj ťažby uhľovodíkov a sú 
zabezpečované:

- dokončením  investičnej  činnosti  a  uvedením nových ložísk  do  ťažby najmä  na 
východnom a západnom Slovensku,

- ťažbou  z  nízko  priepustných  horizontov  s  uplatnením  najmodernejších 
technologických postupov za spoluúčasti zahraničných partnerov,

- zefektívnením druhotných ťažobných metód (polymérových preparátov), najmä na 
ložisku Dúbrava,

- zavedením  a  využitím  trojrozmernej  seizmiky   (3DS)  v  oblasti  geologického 
prieskumu a kvalitatívne vyššej úrovne výpočtovej techniky pri spracovaní databázy 
v procese vyhodnocovania geologických údajov
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CB - Ťažba neenergetických surovín, rúd a kameňa 

Ciele  rozvoja  v  oblasti  ťažby  rudných  nerastných  surovín z  hľadiska  ďalšej 
perspektívy  a  na  základe  ekonomickej   efektívnosti  a  technickej  dostupnosti  potvrdzujú 
reálnosť  pokračovania  ťažby  železných  rúd  v  Nižnej  Slanej  (900  tis.t/rok),  ferobarytu  v 
Rudňanoch  (100  tis.t/rok),  zlato-strieborných  rúd  v  Hodruši-Hámroch  (50  tis.t/rok), 
obnovenie ťažby polymetalických rúd ( Fe, Hg, Cu, Ag, Sb ) na ložisku Mária v Rožňave 
( okolo 100 – 120 tis.t/rok) a zlato-strieborných rúd na ložisku Kremnica.
Hlavné rozvojové aktivity sú zamerané na: 

- ukončenie programu likvidácie určených ťažobných lokalít ako štátna objednávka 
v rámci útlmového programu,

- realizáciu  komplexného  využitia  a  spracovania  zlato-strieborných  rúd, 
polymetalických rúd z ložiska Mária  a odpadov drahých kovov

V oblasti  ťažby nerudných nerastných surovín sú  rozvojové  ciele  orientované  na 
ložiská magnezitu a jeho spracovanie na žiaruvzdorné materiály na ložiskách Jelšava, Lubeník 
a Košice, výrobu slinkov v Lovinobani a kysličníka horečnatého ( MgO ) v Hačave, otvárku 
ložiska  mastenca  v  Gemerskej  Polome  a  využívanie  ložísk  nerudných  surovín  (zeolity, 
bentonity, keramické suroviny a i. ). Medzi priority patrí dokončenie výstavby nového závodu 
na ložisku soli v Zbudzi s kapacitou ťažby okolo 250 tis.t/rok.

D - Priemyselná výroba

Celkové hodnotenie

V drevárskom priemysle sa predpokladá rast objemu výroby v rokoch 1999 až 2004 
indexom  101.  Limitujúcim  faktorom  rozvoja  drevárskej  výroby  a   zvyšovania  jej 
konkurencieschopnosti  je  nedostatok  vlastných   finančných  zdrojov  na  nákup  špičkových 
technológií. V textilnom a odevnom priemysle  vývoj v rokoch 1999 až 2004 bude závisieť 
od intenzity a kvality adaptácie jednotlivých podnikov na náročné konkurenčné prostredie a 
intenzity  štrukturálnych  zmien  vo  výrobnom sortimente.  V kožiarskom  a  obuvníckom 
priemysle  zámery na rok 1999 až 2004 sú založené na tom, že sa  podarí doriešiť existujúce 
problémy  a  posilniť  jeho  trhové  pozície.  Všeobecne  môžeme  konštatovať,  že  riziká  v 
odvetviach ľahkého priemyslu sú v nepriaznivej finančnej situácii a nedostatku zdrojov na 
modernizačné  investície.  Priemysel  stavebných látok  si  vyžiada  do budúcnosti  rozsiahlu 
modernizáciu výrobno-technickej základne. Celulózo-papierenský priemysel v rokoch 1999 
až 2004 porastie priemerným indexom 105, rafinérske spracovanie ropy, výroba výrobkov 
z  gumy a  plastov indexom 103  a  výroba  chemikálií,  chemických  výrobkov  a  vlákien 
indexom  102.  V  rokoch  1997-1998  došlo  v  chemickom  a  farmaceutickom  priemysle  k 
spomaleniu rastu v porovnaní s rokmi 1994-1995 a pri porovnaní rokov 1998 s rokom 1997 
dokonca k poklesu. Z vývoja výkonnosti a predaja chemických výrobkov vyvstáva potreba 
jeho ďalšej, výraznej reštrukturalizácie v rokoch 1999-2004. Ako predpokladané riziká vývoja 
možno  uviesť  rast  cien  energetických  materiálových  vstupov,  zabezpečovanie  stabilných 
dodávok ropy ropovodom DRUŽBA pre potreby SR, udržanie  nákupnej  ceny,  ekologickú 
zadĺženosť a realizáciu náročného investičného rozvoja v súlade s podnikateľským plánom.
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V hutníctve možno očakávať elimináciu poklesu produkcie oceliarstva a naviac mierny 
medziročný  nárast  produkcie  hutníctva.  Ako  predpokladané  bariéry  rastu  možno  uviesť: 
kolísanie cien hutníckej produkcie na zahraničných trhoch (recesia v spotrebe a nadprodukcia) 
a nedostatok finančných zdrojov a vysoká cena peňazí v tuzemských bankách. 

V odvetví  strojárstva sa  zo šiestich  rozvojových programov (dopravné prostriedky, 
vrátane príslušenstva,  energetické zariadenia,  stroje,  výrobné zariadenia  a obrábacie  stroje, 
mobilné  pracovné  stroje  a  agregáty  pre  kompletáciu  ich  výroby,  zdravotnícka  technika  a 
špeciálna technika)  sa podporí  nastúpený trend oživenia a postupného rastu automobilovej 
výroby.  Riziká vplyvu na vývoj odvetvia  sú najmä: nedoriešenie bloku starých záväzkov 
(úverov),  nedostatok  finančných  zdrojov  pre  odbytovo  krytú  výrobu  a  investície,  v 
nedotiahnutí spôsobu financovania vrátane, záruk pri vývoze investičných celkov a neistota v 
určení dlhodobej stratégie jednotlivých podnikov.

V odvetví  elektrotechniky bude  prioritou  podpora vstupu zahraničného kapitálu  do 
rozvojových  smerov: výroba elektrických strojov, výroba zariadení a prístrojov na rozvod 
elektrickej energie, výroba rádiových, televíznych a telekomunikačných zariadení a prístrojov, 
výroba produktov pre odvetvie informatiky a výroba prvkov pre automatizáciu a robotizáciu 
procesov. Predpokladané riziká vývoja odvetvia elektrotechniky: nedostatočný technologický 
rozvoj, nedostatočné využívanie komparatívnych výhod pri presadzovaní sa na zahraničných 
trhoch a výhrady zahraničných firiem k podmienkam investovania na Slovensku.

Podiel  výroby a rozvodu elektriny,  plynu a vody v štruktúre priemyselnej  výroby 
zostane v podstate na rovnakej úrovni pri predpokladanom raste výroby indexom 102 . Ako 
hlavné  riziko  rozvoja  organizácií  odvetvia  možno  uviesť  oneskorenie  úprav  rastu  cien 
elektrickej energie.

DB - Textilná a odevná výroba  

Formulovanie cieľov a rozvojových zámerov v tomto odvetví ovplyvnila skutočnosť, že 
najmä  v  textilnom  priemysle  i  v  tomto  kritickom  stave  dokázali  podnikateľské  subjekty 
presmerovať export na  konvertibilné trhy. Tu je však potrebné uviesť podstatu tohto úspechu, 
ktorá spočívala v komparatívnej výhode odvetvia, a to je lacná pracovná sila, realizovaná cez 
mzdovú prácu. Jej podiel dosahuje takmer 60% na celkovej výrobe. 

Privatizácia  textilných  a  odevných  podnikov  sa  nestretla  s  výraznejším  záujmom 
zahraničného  kapitálu.  Tento  záujem  je  limitovaný  podpriemernou  úrovňou  technického 
vybavenia  v porovnaní s úrovňou textiliek západných štátov, ale najmä s vysokou potrebou 
investícií do tohto odvetvia. Tu vystupuje i ďalší  moment, odrádzajúci vstup zahraničného 
kapitálu. Je to súčasná prezamestnanosť tohto odvetvia, ktorá je spojená  s prepúšťaním ľudí a 
pre  zahraničného  partnera  je  citlivou  bariérou  vtedy,  ak  chce  vážne  a  nie  špekulatívne 
podnikať  v danom podniku, či regióne. 

Realizácia rozvojových zámerov prinesie v globálnom  vyjadrení:
- ďalšie zvýšenie podielu exportu na celkovom odbyte na 50-70%; 
- zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie životného prostredia; 
- vyššie zhodnotenie domácich surovín  a zvyšovanie pridanej hodnoty; 
- využívanie druhotných surovín; 
- zvyšovanie produktivity práce ako predpokladu rastu nízkych miezd; 
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- zavádzaním   nových  výrobných  programov  a  lepším  využívaním  existujúcich 
kapacít prispieť k oživeniu ekonomickej aktivity regiónov.

DC -  Spracovanie kože a výroba kožených výrobkov

Odvetvie  výroby  usní  a  usňových  výrobkov  má  svoje  rozvojové  ciele  založené  na 
doriešení  zložitej  situácie  tohto  odvetvia  takmer  vo  všetkých  oblastiach.  Ide  o  problémy 
finančné, obchodné, ale i nevýrazné a pomalé zmeny v štruktúre výroby. Dnes napriek svojej 
tradícii toto odvetvie zápasí o svoju existenciu. 
Hlavné rozvojové aktivity sú zamerané na realizáciu oživenia  výroby, vyjadrenej ich 
celkovým zefektívnením a zmodernizovaním, ktorých účinky vyjadrujú: 

- vyššie zhodnocovanie domácich surovín a zvyšovanie pridanej hodnoty; 
- zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie životného  prostredia; 
- vyššie  zhodnocovanie  druhotných  surovín  majúce  priaznivý  vplyv  na  potreby 

dovozu;  
- zvyšovanie produktivity práce v súvislosti na rast miezd; 
- zavádzaním nových výrobných programov a lepším využitím vybudovaných kapacít 

prispieť k oživeniu ekonomickej aktivity regiónov.

DD - Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva 

Ciele rozvojových zámerov v tomto odvetví sú podmienené nevyhnutnou  realizáciou 
finalizácie,  modernizáciou  a  ekologizáciou  výrob.  Trendy  rozvoja  výroby  dreveného 
tovaru možno charakterizovať nasledovne: 

- v piliarskej výrobe sa bude zvyšovať finalizácia a kvalita výroby reziva na prírezy a 
polotovary pre nábytkársku výrobu;

- v stavebno-stolárskej výrobe sa bude rozvíjať výroba nových typov okien, najmä so 
zlepšenými tepelno-izolačnými vlastnosťami. V súlade s normami Európskej únie sa 
bude rozvíjať výroba nových typov vchodových dverí, podlahovín  a obkladov;

- rozvoj  sa  predpokladá  i  u  tvarovaných  preglejok  a  ďalších  veľkoplošných 
materiálov,  kde  je  potrebná  modernizácia  a  rekonštrukcia  výrobno-technickej 
základne, nové kapacity na polotvrdé vláknité dosky, drevotrieskové dosky, najmä 
pre nábytkársky priemysel a veľkoplošné aglomerované dosky na báze minerálnych 
pojív pre rozvoj drevostavieb;

- vo výrobe nábytku sú inovačné aktivity zamerané na  výrobky z prírodného dreva, 
využitie nových technológií povrchovej úpravy s dôrazom na plnenie kvalitatívnych 
a  ekologických  parametrov,  vyplývajúcich  z  požiadaviek  noriem  Európskeho 
spoločenstva;

- v nasledovnom období  v  súlade  so svetovým trendom bude sa   rozvíjať  výroba 
všetkých druhov drevostavieb a konštrukcií na  báze lepeného dreva.

DE - Výroba celulózy, papiera a výrobkov z dreva 

Vo výrobe  celulózy  a  papiera  sú  rozvojové  zámery  podmienené  ukončenými,  resp. 
prebiehajúcimi modernizačnými akciami, ktoré prispeli k stabilizácii výkonnosti odvetvia a 
ekonomickej výkonnosti. 

V rámci procesu inovácie a modernizácie existujúcich výrobných kapacít pôjde o: 27



- vyššie a efektívnejšie zhodnocovanie zberového papiera;  
- zosúladenie výroby s požiadavkami ochrany životného prostredia ako vo výrobnej 

fáze, tak i v priebehu jeho užitia  a recyklácie;
- vývoj nových materiálov a technológií; 
- racionalizáciu spotreby surovín a energií;
- vývoj recyklačných technológií;
- zvyšovanie  akosti  výrobkov  tohto  odvetvia  a  zosúladenie   systémov  kvality  s 

európskymi formami -ISO 9000 a EN 29000.
Najvýznamnejšie reštrukturalizačné zámery budú: 

• Modernizácia celulózky a výroba papiera v Bukóza, a.s. Vranov
• Intenzifikácia výroby buničin v SCP, a.s. Ružomberok
• Modernizácia energetiky v SCP, a.s. Ružomberok
• Intenzifikácia výroby grafických papierov v SCP, a.s. Ružomberok
• Modernizácia NSSC vláknitej linky v JCP, a.s. Štúrovo
• Modernizácia výroby vlnitej lepenky a kartonáže z vlnitej  lepenky v JCP, a.s. Štúrovo
• Modernizácia výroby kartonáže v Turpak-obaly, a.s. Martin
• Výstavba tlačiarenského ofsetového závodu Danubiaprint, a.s. Bratislava

Chemický a farmaceutický priemysel 

V rámci tohoto odvetvia sú sústredené nasledovné oddiely (OKEČ)

DF - výroba koksu, rafinérskych ropných produktov a jadrového paliva
DG - výroba chemikálií, chemických výrobkov a vlákien
DH - výroba výrobkov z gumy a plastov  

Ciele  rozvojových  zámerov  tohoto  odvetvia  podmieňuje  a  výrazne  ovplyvňuje 
skutočnosť,  že  je  jediným odvetvím,  v  ktorom dochádza  k  výrazne  vyššiemu využívaniu 
výrobných  kapacít  v  nadväznosti  na  získavanie  nových  exportných  trhov.  Tento  fakt 
predstavuje  komparatívnu  výhodu  odvetvia  ako  nositeľa  zásadných  a  programových 
inovačných foriem v rámci procesu štrukturálnych zmien. Z hľadiska celkového hodnotenia 
jeho  pozícií  v  rámci  priemyslu  ako  celku  dochádza   k  posilneniu  jeho  postavenia.  Toto 
konštatovanie  je  podložené  vývojom  rastu  celkovej  produkcie,  exportu,  ale  i  tvorbou 
finančných zdrojov,  čo sme donedávna tvrdili  len o výrobe kovov a  kovových výrobkov. 
Dnes finančné zdroje  odvetvia   chemického a farmaceutického priemyslu tvoria podstatnú 
časť aktívnej obchodnej a platobnej bilancie štátu.  

Pri  formulovaní  budúcich  cieľov  vychádzame  z  predpokladu,  že  chemický  a 
farmaceutický priemysel aj naďalej zostane  jedným zo základných a rozvojových odvetví 
ekonomiky SR,  v  rámci  ktorého sa  bude vytvárať  surovinová a  materiálová  základňa  pre 
ostatné  odvetvia  hospodárstva  a  bude  sa  významne  podieľať  na  zvyšovaní  exportnej 
výkonnosti a menovej stability Slovenska.

Na základe  poznatkov z  doterajšieho hodnotenia  transformačného procesu,  tendencií 
vývoja vo svete, vnútorných schopností odvetvia, jeho pozitívneho vývoja  v rokoch 1994-96 
sú  formulované  aj  vecné  smery  rozvoja,  ktoré  sú  smerované  do  výrobných  odborov  a 
výrobkových skupín:      
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DF - výroba koksu, rafinérskych ropných produktov a jadrového paliva

V  rozvojovom  smere  spracovanie  ropy,  modernizácia  petrochemických  výrob  a 
základných plastov, sú rozvojové zámery orientované na:

- vyššie  zhodnotenie  ropných  frakcií  a  nadväzne  výrazné  zvýšenie   produkcie 
pohonných hmôt bez zvýšenia množstva spracovávanej ropy, pri súčasnom riešení 
požiadaviek ochrany ovzdušia;

- rozšírenie sortimentu mazacích olejov, špeciálnych olejov a plastických mazív a 
zvýšenie ich kvalitatívnych parametrov s dôrazom na ekologický aspekt;

- modernizáciu technologických procesov základných plastov a inováciu sortimentu 
s orientáciou na plasty s vyššími úžitkovými vlastnosťami;

- rozšírenie  sortimentu  asfaltov  o  modifikované  typy  s  vysokými   úžitkovými 
parametrami;

- modernizáciu,  resp.  výstavbu  nových  skladovacích  kapacít  ropy   a  ropných 
produktov, ako aj čerpacích staníc pohonných hmôt.

Realizáciou uvedených zámerov sa zvýši výkonnosť v tejto agregácii,  vzrastie vývoz 
inovovaných  sortimentov  automobilových  benzínov,  leteckých  petrolejov,  vykurovacieho 
oleja ľahkého s obsahom síry do 0,2%, mazacích olejov, špeciálnych olejov (nízkotuhnúcich), 
inovovaných  sortimentov  základných  plastov,  najmä  PVC  (polyvinylchlorid)  a  PMMA 
(polymetylmatakrylát) s novými úžitkovými vlastnosťami.

DG - výroba chemikálií, chemických výrobkov a vlákien

V tejto agregácii sú rozvojové zámery smerované do:

- modernizácie  technológií,  intenzifikácie  výroby priemyselných   hnojív,  vrátane 
medziproduktov  (močovina,  čpavok,  kyselina   dusičná),  s  cieľom  znížiť 
materiálovú náročnosť ako aj inováciu sortimentu hnojív;

- modernizácie  výroby  a  inovácie  sortimentu  prípravkov  na  ochranu  rastlín  pri 
zvyšovaní  obsahu  účinných  látok  a  zlepšení  aplikačných  vlastností,  vrátane 
rozšírenia finálnych prípravkov o ďalšie zmesné prípravky na báze dovážaných a 
tuzemských účinných látok v spolupráci so zahraničnými firmami;

- modernizácie  a  optimalizácie  jednotlivých  technologických  uzlov  výroby 
gumárenských chemikálií, vrátane riešenia problematiky odpadových vôd;

- modernizácie farmaceutickej výroby podmienenej potrebou zavedenia podmienok 
správnej výrobnej praxe;

- modernizácie  sortimentu  náterových  látok  zameranej  na  rozšírenie  sortimentu 
vodou riediteľných náterových látok;

- modernizácie  a  inovácie  lepidiel  na  báze  močovinoformaldehydových  a  fenol-
formaldehydových  kondenzátov;

- modernizácie  a  optimalizácie  existujúcich  výrob  v  oblasti  benzénovej  a 
formaldehydovej chémie;

- modernizácie výroby chemických vlákien, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť 
produkcie;

- rozvoja malotonážnej chémie a chemických špecialít.
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DH - výroba výrobkov z gumy a plastov 

V tejto oblasti sú rozvojové zámery smerované do:

- modernizácie, inovácie a intenzifikácie sortimentu radiálnych autoplášťov;
- intenzifikácie  výroby  vytlačovanej  technickej  gumy  a  iných  výrobkov  pre 

strojárstvo a stavebníctvo;
- modernizácie a inovácie výrobkov z plastov vo všetkých aplikačných podobách;
- zavedenia spracovania odpadových plastov ako druhotnej suroviny.

DI - Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

Výrobno-technická  základňa  sklárskeho  a  bižutérneho  priemyslu  je  investične  a 
modernizačne   dobudovaná  na  európskej  technickej  a  technologickej  úrovni  a  vo  výrobe 
sklenených vlákien a výrobkov z nich dosahuje až 80%-nú úroveň kvality vyspelých štátov. 
Ciele  budúceho  rozvoja  sú  zamerané  na  zvýšenie  podielu  exportu,  zníženie  energetickej 
náročnosti  a  zlepšovanie  životného  prostredia,  zvyšovanie  produktivity  práce,  vyššie 
využívanie  existujúcich  kapacít   a  rozšírenie  výrobkovej  ponuky  s  dopadom  na  rast 
ekonomickej aktivity regiónov. 

Hlavné rozvojové aktivity sú zamerané na modernizáciu: 
- výroby a nové druhy výrobkov u obalového skla a realizáciu štrukturálnych zmien 

vo výrobe úžitkového skla;
- výroby tepelno a zvukovo izolačných materiálov; 
- rafinácie olovnatých trubíc v a.s. SZTS Bratislava; 

DJ - Výroba kovov a kovových výrobkov 

Ciele  rozvojových  zámerov  vo  výrobe  kovov  a  kovových  výrobkov  podmieňuje 
prebiehajúci reštrukturalizačný proces,  ktorý si vyžaduje značnú podporu investičnej aktivity, 
pritom vývoj výroby je plne závislý od dovozu železných rúd. Aj v ďalšom období bude toto 
odvetvie predstavovať jeden z pilierov obchodnej a platobnej bilancie štátu, podmienkou  je 
však rentabilita nákladov produkcie, najmä vo väzbe na znižovanie energetickej náročnosti.

Hlavné  rozvojové  aktivity  sú  zamerané  na  riešenie  problému  zachovania,  resp. 
posilnenia exportného postavenia výroby kovov a kovových výrobkov v SR. V súčasnej dobe 
prebieha reštrukturalizácia uvedeného sektoru, v rámci ktorej bola prijatá koncepcia: 

- zachovania výroby plochých valcovaných výrobkov na terajšej úrovni cca 3,2 mil. 
ton, modernizácia a racionalizácia  zodpovedajúcich výrobných procesov, zvýšenie 
stupňa zhodnocovania produkcie a zosúladenia stavu ochrany životného prostredia 
s novou ekologickou legislatívou SR;

- reštrukturalizácia  trhov  na  odbyt  produkcie  oceľových  rúr  zo  Slovenskej 
republiky;

- zvýšenie  výroby  hliníka  a  výrobkov  z  hliníka  a  jeho  zliatin  o  30%  oproti 
súčasnosti;
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- zabezpečenie surovinovej bázy výroby kovov v SR účasťou a.s. VSŽ Košice na 
dostavbe Krivojrožského ťažobného a úpravárenského kombinátu v Dolinskej na 
Ukrajine.

Hlavné štrukturálne zmeny budú zamerané na:

• rozšírenie výroby hliníka a výrobkov z hliníka,
• program výroby lakoplastovaných plechov,
• program výroby obalových plechov,
• program výroby karosériových plechov,
• intenzifikáciu výroby medi z Cu - koncentrátov,
• program likvidácie autovrakov,
• využitie geotermálnej energie

Plánované investície v analyzovaných akciových spoločnostiach na roky 1999 - 2004 by 
mali udržať porovnateľnosť s krajinami OECD v uplatňovaní moderných technológií a kvalite 
produkcie. Už dnes totiž je možné, napr. oceliarenský a hlinikárenský priemysel SR zaradiť 
medzi  štandardnú  úroveň  krajín  OECD.  Financovanie  rozvojových  zámerov  sa  bude 
zabezpečovať vstupom zahraničného kapitálu do spoločných podnikov.

DK - Výroba strojov a zariadení

Pre rozvoj národného hospodárstva je dôležitý ďalší vývoj strojárenskej výroby, ktorá je 
charakterizovaná vyšším stupňom pridanej hodnoty a menšou materiálovou a energetickou 
náročnosťou  oproti  priemeru  v  priemyselnej  výrobe.  Súčasný  stav  možno  hodnotiť  ako 
stagnujúci s veľkými rozdielmi v jednotlivých segmentoch a pomerne rizikovým stavom vo 
väzbe na dopyt týchto výrobkov.

V  záujme  podpory  nastúpeného  trendu  oživenia  boli  na  základe  analýzy  určené 
nasledovné rozvojové programy: 

• Dopravné prostriedky, vrátane príslušenstva
• Energetické zariadenia
• Stroje, výrobné zariadenia a obrábacie stroje pre high-tech
• Mobilné pracovné stroje a agregáty pre kompletáciu ich výroby
• Zdravotnícka technika
• Špeciálna technika

Výrobková  náplň  uvedených  rozvojových  programov  je  postupne  vytváraná 
samostatnými projektmi. 

V  súčasnosti  prebieha  postupná  reštrukturalizácia  výrobno-technickej  základne 
strojárenského priemyslu  s  rozširovaním kooperačných výrob,  vrátane zavádzania  nových 
výrob  s  využitím  know-how.  Pre  všetky  agregácie  výrobných  odborov  odvetvia  je 
charakteristické, že potrebujú investičné a neinvestičné zdroje.

Prioritným  programom,  ktorý  je  podľa  nášho  názoru  najefektívnejším  a  najlepšie 
pripraveným, je program rozvoja automobilového priemyslu a to aj výroba komponentov a 
podzostáv  pre  finalistov.  Na  vstup  zahraničných  investorov  čaká  aj  výroba  úžitkových 
automobilov,  nákladných  automobilov  a  autobusov.  S  rozvojom  výroby  automobilového 
priemyslu súvisia kapacity chemického, gumárenského, textilného a plastikárskeho priemyslu.
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Popri  rozvoji  automobilového  priemyslu  sa  za  atraktívnu  pre  vstup  zahraničného 
kapitálu  považuje  aj  výroba  bielej  techniky  (chladničky,  mrazničky,  pračky),  cestných  a 
stavebných  strojov  a  energetických  zariadení  pre  investičné  celky.  Na  rozvoj  výroby  v 
uvedených  odboroch  sú  na  Slovensku  vytvorené  základné  výrobno-technologické 
predpoklady a existuje slušná úroveň  pracovnej sily. Perspektívnym smerom je tiež výroba 
mobilnej poľnohospodárskej techniky a technológie pre ekologizáciu priemyselnej výroby.

DL - výroba elektrických a optických zariadení 

Elektrotechnika patrí k odvetviam s nízkou surovinovou  energetickou náročnosťou, ale 
k mobilnejším, výskumne a kapitálovo náročnejším výrobám s potrebou vysokokvalifikovanej 
práce.

Pomerne hlboký, transformačno-recesný vývoj odvetvia bol charakterizovaný najhlbším 
poklesom výroby od roku 1993. Tento vývoj zaznamenal zvrat po roku 1995, kedy  sa začal 
proces oživenia, spojený s nárastom produkcie a predaja.

Elektrotechnický priemysel, ktorého podniková sféra bola úplne sprivatizovaná v roku 
1996, stavia svoju koncepciu rozvoja na podpore vstupu zahraničného kapitálu.

Základný  vecný  obsah  a  štrukturálne  smerovanie  odvetvia  nadväzuje  na  strategické 
ciele. Hlavným cieľom je stimulácia výrobkových a technologických inovácii, zameraných na 
proexportný program. 

Priority sú premietnuté v týchto rozvojových smeroch:  
- výroba elektrických strojov;
- výroba zariadení a prístrojov pre rozvod elektrickej energie;
- výroba rádiových, televíznych a telekomunikačných prístrojov a zariadení;
- výroba produktov pre odvetvie informatiky;
- výroba prvkov pre automatizáciu a robotizáciu procesov.

Výrobková náplň uvedených rozvojových smerov sa odvíja od samostatných projektov. 
Najvyššia  dynamika  rozvoja  sa  očakáva  v  oblasti  informačných  technológií,  výrobkov 
telekomunikačnej  techniky  a  produktov  high-tech.  Ďalej  v  oblasti  komponentov  pre 
automatizáciu procesov a záujem trhu sa rozširuje tiež o hardwarové a softwarové produkty. 

Doterajšia  reštrukturalizácia  výrobkovej  základne  odvetvia,  zameraná  na  zahraničné 
investície, priniesla doteraz významný rozvoj výroby autokáblových zväzkov, výrobkov pre 
telekomunikácie,  elektroniky  pre  televízne  prijímače  a  farebných  televíznych  prijímačov, 
káblov  a  izolantov,  ako  aj  elektromotorov  pre  hromadné  spotrebiteľské  a  priemyslové 
využitie.

Zároveň  sa  v  súčasnom  období  začínajú  aktivity  na  oživenie  pôvodne  utlmených 
výrob  –  polovodičovej  súčiastkovej  základne  s  CMOS  technológiou,  výroba  osobných 
počítačov  a  výroba  pasívnych  prepojovacích  komponentov.  Predpokladáme,  že  priaznivý 
ohlas  v  odvetví  by  mohli  nájsť  konkrétne  investičné  ponuky  zahraničných  investorov 
zamerané do oblasti audiovizuálnej techniky, výroby ističov a elektrických strojov.
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Elektrotechnická  výskumno-vývojová  báza  je  široká  a  zameraná  na  už  spomenuté 
rozvojové smery. Žiadúce je aj akékoľvek iné zameranie konkrétneho projektu, ktoré prinesie 
efektívne  napojenie  na  podnikateľské  prostredie  SR  a  využitie,  resp.  rekvalifikáciu 
jestvujúcich vývojových a výrobných kapacít s cieľom ich budúceho rozvoja.

E - Výroba a rozvod elektriny a plynu

Ciele rozvoja  v oblasti výroby a rozvodu elektriny a plynu odzrkadľujú  vývojové 
tendencie v  priemysle.  Súčasný trend produkcie tohoto odvetvia potvrdzuje skutočnosť, že 
oživenie  priemyselnej  produkcie  sa  realizuje  predovšetkým  v  odvetviach  s  vyššou 
energetickou náročnosťou. Revitalizácia a reštrukturalizácia priemyslu je dlhodobý proces a 
očakávané  výsledky,  ktoré  sa  majú  odraziť  v  znížení  energetickej  náročnosti,  je  možné 
očakávať až po 3-5 rokoch.

Preto aj v najbližších rokoch predpokladáme, že rast priemyselnej produkcie sa bude 
odrážať  aj  v  raste  spotreby  palív,  predovšetkým  elektrickej  energie.  Palivoenergetický 
komplex  ovplyvňuje  rozvoj,  reštrukturalizáciu  a  ziskovosť  priemyselných  odvetví  nielen 
cenami  energií,  ale  aj  ako odvetvie  s  najväčšími  investíciami  a dopytom po priemyselnej 
produkcii. V ďalších rokoch sa budú realizovať investície v rozpätí 20-30 mld. Sk ročne.

Hlavnými rozvojovými investičnými akciami v oblasti plynárenstva sú: 

- výstavba 5. línie tranzitného plynovodu; 
- rekonštrukcia kompresorových staníc; 
- výstavba vnútroštátnych prepúšťacích  staníc; 
- výstavba nových plynovodov a prípojok a ich rekonštrukcia; 
- budovanie siete automatického systému riadenia plynárenskej sústavy. 

V oblasti  výroby elektrickej energie  sa rozvoj orientuje  na budovanie energetickej 
základne, ktorá bude schopná pokryť spotrebu elektrickej energie v SR v čo najväčšej miere z 
vlastných zdrojov a znížiť tak závislosť Slovenska od dovozu elektrickej energie. Základným 
strategickým zámerom je dosiahnutie rovnovážneho stavu medzi spotrebou elektrickej energie 
a  jej  získavaním zo zdrojov,  a  zachovanie  tejto   približne  vyrovnanej  bilancie  spotreby a 
výroby elektrickej energie aj v nasledujúcom období. 

Z predpokladanej potreby elektrickej energie v SR  vyplývajú tieto požiadavky: 

V  oblasti  jadrovej  energetiky bude  úsilie  zamerané  na  oblasti  dokončenia 
rozostavaných blokov, zvyšovania bezpečnosti a spoľahlivosti pracujúcich blokov, ukončenia 
sprevádzkovania  technológií  spracovania  a  uskladnenia  rádioaktívnych  odpadov  a 
skladovania vyhoreného paliva. 

Konkrétnejšie to znamená :
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- ukončiť realizáciu postupnej rekonštrukcie JE V1 Bohunice v rozsahu stanovenom 
ÚJD SR, zabezpečiť  tým európsku úroveň jadrovej  bezpečnosti  pre bezpečnú a 
spoľahlivú prevádzku;

- realizovať program zvyšovania jadrovej bezpečnosti a seizmickej odolnosti JE V2 
v rozsahu stanovenom ÚJD SR pre jej bezpečnú a spoľahlivú  prevádzku;

- ukončiť realizáciu a uvádzať do prevádzky technológie na spracovanie a ukladanie 
rádioaktívnych odpadov a skladovanie vyhoreného jadrového paliva;

- ukončiť dostavbu 1. a 2. bloku JE Mochovce so zrealizovaním bezpečnostných 
opatrení zabezpečujúcich európsku úroveň jadrovej bezpečnosti a najvyššiu úroveň 
dosiahnuteľnú u reaktorov VVER – 440;

- rozhodnúť o ďalšom nástupe na 3. a 4. bloku JE Mochovce.

V  oblasti  vodnej  energetiky bude  úsilie  zamerané  na  udržanie  bezpečnej  a 
spoľahlivej  prevádzky  VE  Gabčíkovo  a  ďalších  vodných  elektrární,  na  modernizácie  a 
rekonštrukcie starších vodných elektrární a prípravu a analýzu možností výstavby PVE Ipeľ.

Konkrétnejšie to znamená:
- realizovať  rekonštrukciu VE Ladce a  následne postupne u ďalších VE Vážskej 

kaskády;
- realizovať rekonštrukcie VE na Hnilci a pripraviť realizáciu MVE Dobšiná III;
- analyzovať možnosti a vykonať prípravu na realizáciu PVE Ipeľ.

V oblasti  tepelných  elektrární  a  teplární bude  úsilie  zamerané  na  rekonštrukcie 
blokov na elektrárni Vojany, Nováky, teplárni Košice tak, aby tieto zdroje plnili požiadavky 
na reguláciu elektrizačnej sústavy SR a limity vplyvov na životné prostredie podľa legislatívy 
SR.

Konkrétnejšie to znamená :
- zrealizovať obnovu blokov elektrárne Vojany;
- zrealizovať u elektrárne Nováky opatrenia na zabezpečenie vedenia zadnej časti 

palivového  cyklu a požiadaviek teplárenstva na vykurovanie regiónu;
- zrealizovať  u  teplárne  Košice  program  úprav  na  splnenie  limitov  vplyvov  na 

životné prostredie;
- pripraviť pre Košice nový zdroj paroplynového cyklu s väzbami a spoluprácou so 

zdrojom geotermálnej energie.

V  oblasti  nadradenej  elektrizačnej  sústavy bude  úsilie  zamerané  na  plnenie 
všetkých požiadaviek pre spoľahlivú prácu sústavy v rámci  európskej sústavy UCPTE, na 
plnenie požiadaviek z oblasti ekológie, na rozšírenie prepojení elektrizačnej sústavy SR so 
susednými štátmi a na modernizáciu Slovenského energetického dispečingu.

Konkrétnejšie to znamená :
- plnenie požiadaviek  UCPTE v oblasti spoľahlivosti a regulácie;
- realizáciu ekologických opatrení ( výmena zariadení a budovanie ČOV );
- príprava a realizácia nových 400 kV vedení do Rakúska, Maďarska a na Ukrajinu;
- príprava a realizácia nového Slovenského energetického dispečingu.
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Celkove  prebiehajú  v  organizáciách  energetiky  programy  strategických  zmien 
s  prechodom  na  nové  formy  riadenia  činností  s  využívaním  informačných  a  riadiacich 
technológií a tento proces bude plynulo pokračovať.

Vypracoval: Ing. Peter  Ondrejka                                    PhDr. Ján Oravec CSc. v. r.
        Generálny riaditeľ sekcie 

 stratégie, podpory podnikania a legislatívy

Informácia o príprave  III. Ministerskej konferencie a nového  mnohostranného kola 
obchodných rokovaní 

III. Ministerská konferencia sa na návrh prezidenta Clintona  bude konať v  Spojených 
štátoch  amerických,  meste  Seattle,  štát  Washington  v  termíne  od  30.  novembra   do  3. 
decembra 1999.  40  miest v Spojených štátoch  amerických prejavilo svoj záujem hosťovať 
účastníkov III. Ministerskej konferencie. Zo 6 finalizujúcich miest bolo vybrané práve mesto 
Seattle,  pretože spĺňalo najviac zo stanovených kritérií  z hľadiska bezpečnosti,  ubytovania, 
dopravy atď. pre účastníkov. 

   Na tejto konferencii sa stretnú poprední predstavitelia 134 členských štátov Svetovej 
obchodnej organizácie ( WTO ), vrátane Slovenskej republiky.
   

Stretnutie  bude v  globále zamerané na rokovania, smerujúce k ďalšiemu otvoreniu 
trhov pre obchod s  priemyselným a  poľnohospodárskym tovarom a službami.

Ministerská konferencia, ktorá je najvyšším  orgánom WTO sa koná spravidla  každé 
dva roky, kde na záver je prijatá vždy „Deklarácia“. Táto konferencia členov WTO prijíma 
závery  z implementácií  dohôd WTO a  nových aktivít  na pôde WTO prijaté  konsenzom. 
V medziobdobí   medzi   konferenciami  riadi  činnosť  WTO  Generálna  rada  a  výkonne 
problematiku prerokúvajú príslušné výbory  k  jednotlivým dohodám  WTO.   

I. Ministerská  konferencia  sa  konala  v  Singapúre v decembri 1996. 
II. Ministerská  konferencia,  vrátane osláv 50. výročia GATT sa konala v  máji  1998 

v Ženeve. 
.

 Na programe III. Ministerskej konferencie  bude predovšetkým  prerokovaná  analýza 
výsledkov implementovania dohôd WTO jednotlivými členmi  s cieľom dosiahnuť rovnováhu 
záujmov a výhod Multilaterálneho obchodného  systému pre všetkých členov WTO. 

Výsledkom  konferencie  by  malo  byť  vypracovanie  jednotlivých  odporúčaní, 
týkajúcich  sa  ďalšieho  programu  prác  WTO,  vrátane  ďalšej  liberalizácie  obchodu, 
s vyústením do otvorenia nového mnohostranného  kola obchodných rokovaní, ktorému sa už 
dnes obrazne hovorí „kolo 3. tisícročia“.
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Predpokladá sa, že predmetom nového kola budú predovšetkým okruhy, týkajúce sa : 

-  obchodu  a  životného prostredia,   
-  poľnohospodárstva,     
-  služieb,      
-  znižovania ciel u priemyselných výrobkov,    
-  urovnania  sporov,   
-  technických prekážok v obchode,   
-  obchodu a investícií,     
-  verejného obstarávania,     
-  sanitárnych a  fytosanitárnych opatrení,    
-  elektronického obchodu a iných.   

    

Príprava pozície SR na nové kolo obchodných rokovaní už začala v záujme aktívnej 
úlohy, ktorú chce SR v tomto procese zohrať. 
     

Vypracoval: Ing. Melánia Turčeková                                         Ing. Anna Joštiaková  v.r. 
                                                                                                     generálna riaditeľka   
                                                                                        mnohostrannej obchodnej spolupráce 

36



Členské štáty Organizácie pre zákaz chemických zbraní – OPCW

Zoznam členských  štátov  OPCW, ktorí  podpísali  Dohovor  o zákaze  chemických  zbraní  k 
28.1.1999. Ich počet je v súčasnosti 121 štátov.
Zoznam  členských  štátov  je  uverejňovaný  v súlade  so  zákonom  129/1998  Z.z.  o zákaze 
chemických  zbraní  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  a slúži  pre  orientáciu 
podnikateľskej verejnosti, pretože podľa § 19 tohto zákona možno vysoko rizikové chemické 
látky dovážať len z a vyvážať len do členských štátov Dohovoru. Zoznam bude priebežne 
aktualizovaný.

1. Albánsko
2. Alžírsko
3. Arménsko
4. Argentína
5. Austrália
6. Bahrajn
7. Bangladéš
8. Bielorusko
9. Belgicko
10. Benin
11. Bolívia
12. Bosna a Hercegovina
13. Botswana
14. Brazília
15. Brunei
16. Bulharsko
17. Burundi
18. Burkina Faso
19. Cookove ostrovy
20. Číle
21. Čína
22. Chorvátsko
23. Cyprus
24. Česká republika
25. Dánsko

26. Ekvádor
27. Etiópia
28. Fidži
29. Filipíny
30. Fínsko
31. Francúzsko
32. Gambia
33. Ghana
34. Grécko
35. Gruzínsko
36. Guayana
37. Guinea
38. Holandsko
39. India
40. Indonezia
41. Irán
42. Island
43. Írsko
44. Japonsko
45. Jordánsko
46. Južná Afrika
47. Kamerun
48. Kanada
49. Katar
50. Keňa
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51. Kórea
52. Kostarika
53. Kuba
54. Kuwait
55. Laos
56. Lotyšsko
57. Lesotho
58. Litva
59. Luxemburgsko
60. Macedónsko
61. Maďarsko
62. Malawi
63. Maledivy
64. Mali
65. Malta
66. Maroko
67. Mauretánia
68. Maurícius
69. Mexiko
70. Moldavsko
71. Monako
72. Mongolsko
73. Namíbia
74. Nemecko
75. Nepál
76. Nigéria
77. Nový Zéland
78. Nórsko
79. Oman
80. Pakistán
81. Panama       
82. Papua Nová Guinea
83. Paraguay
84. Peru
85. Pobrežie Slonoviny
86. Poľsko
87. Portugálsko
88. Rakúsko
89. Rovníková Guinea
90. Rumunsko
91. Ruská Federácia
92. Salvador
93. Saudská Arábia
94. Senegal
95. Seychelly
96. Singapúr 
97. Slovenská republika
98. Slovinsko
99. Spojené štáty Americké
100. Srí Lanka

101. Surinam
102. Svazijsko
103. Svätá Lucia
104. Španielsko
105. Švajčiarsko
106. Švédsko
107. Tadžikistan
108. Taliansko
109. Tanzánia
110. Togo
111. Trinidad a Tobago
112. Tunisko
113. Turecko
114. Turkménsko
115. Ukraine
116. Uruguay
117. Uzbekistan
118. Veľká Británia a Severné Írsko
119. Venezuela
120. Vietnam
121. Zimbabwe

Ľudovít Černák  v. r.
                                              minister
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Plán aktivít krajín CEFTA v roku 1999

V súvislosti  s Procedurálnymi  pravidlami  Spoločný  výbor  CEFTA  rozhodol  počas 
svojho  zasadnutia  v Prahe  3.  júla  1998,  že  zástupca  Maďarskej  republiky   by  mal  byť 
predsedom Spoločného výboru v roku 1999. 

Zástupca  Českej  republiky,  ktorý  bol  predsedom  Spoločného  výboru  v roku  1998 
doručil Správu o fungovaní a uplatňovaní CEFTA v roku 1998 koncom januára 1999. Táto 
správa  zahŕňala  prehľad  tém  prerokovávaných  minulý  rok,  zoznam  udalostí  a dôležitých 
rokovaní, ako aj český návrh pre aktivity v roku 1999.

V roku  1999  maďarská  strana  navrhuje  zamerať  pozornosť  predovšetkým  na 
zdokonalenie  fungovania  CEFTA,  na  posilnenie  oficiálnych  princípov  pri  uplatňovaní 
Dohody,  na  možné  zrušenie  prekážok  v obchode  s citlivými  výrobkami  zahrňujúc 
poľnohospodárske  výrobky  a ďalej  na  objasnenie  určitých  konkrétnych  otázok.  Preto  na 
základe  rozhodnutí  z  riadneho  zasadnutia  Spoločného  výboru  a odporúčaní  zo  stretnutia 
predsedov  vlád  s prihliadnutím  na  návrhy  českej  strany  uvedené  v Správe  za  rok  1998 
o fungovaní  a uplatňovaní  CEFTA navrhuje  sa  prerokovať  nasledovný okruh tém  v roku 
1999:

Zdokonalenie fungovania CEFTA

- modifikácia Procedurálnych pravidiel Spoločného výboru 

Počas rokovaní o výklade niektorých článkov CEFTA bola považovaná za potrebnú 
modifikácia  Procedurálnych  pravidiel,  pretože  niektoré  postupy  týkajúce  sa  komunikácie 
medzi  stranami  by  mali  byť  definované  presnejšie.  Zmeny  ktoré  sa  dejú  v jednotlivých 
krajinách CEFTA sú ďalším dôvodom pre modifikáciu.

Na základe vyššie uvedeného Spoločný výbor poveril expertnú skupinu , aby pripravila návrh 
novej verzie Procedurálnych pravidiel. Slovenská strana sa podujala koordinovať túto prácu. 

Predmetné rokovania začnú v roku 1999 a predpokladá sa, že budú ukončené pred riadnym 
zasadnutím Spoločného výboru. 

- spoločný výklad niektorých článkov CEFTA

Spoločný  výbor  na  svojom  poslednom  zasadnutí  rozhodol  aby  sa  pokračovalo 
v prešetrovaní potreby výkladu niektorých článkov CEFTA. Odporučil, aby expertná skupina 
prerokovala túto problematiku. Výsledky šetrenia by mali byť predložené Spoločnému výboru 
v tomto roku. 

- ochranné opatrenia zavedené zmluvnými stranami CEFTA

V Správe  o fungovaní  a uplatňovaní  CEFTA  v roku  1998  česká  strana  navrhla 
prerokovať  ochranné  opatrenia  týkajúce  sa  dovozu  vybraných  priemyselných 
a poľnohospodárskych výrobkov. Na základe  tohto návrhu sa odporúča otvoriť  všeobecnú 
diskusiu  o ochranných  opatreniach  uplatňovaných  zmluvnými  stranami  v súčasnosti  a ich 
dopady.



Témy vzťahujúce sa k splneniu niektorých ustanovení CEFTA

- naplnenie úloh v nadväznosti na ustanovenia článku 23 CEFTA (štátna pomoc)

Slovinská  strana  iniciovala  preskúmanie  uplatňovania  ustanovení  článku  23 
a Spoločný  výbor  na  svojom riadnom zasadnutí  v roku  1998  rozhodol  o založení  ad  hoc 
pracovnej skupiny, ktorá by prerokovala predmetnú problematiku, dodržiavajúc úpravy WTO 
a berúc do úvahy stupeň bilaterálnych rokovaní s EÚ. Slovinská strana  sa podujala viesť túto 
pracovnú  skupinu.  V novembri  1998  slovinská  strana  zaslala  návrh  rokovaní.  Ad  hoc 
pracovná skupina začne rokovania v tomto roku.

- otázky týkajúce sa určitých ustanovení CEFTA

   Pre  naplnenie cieľov  Dohody  CEFTA  je  potrebné  preskúmať  niektoré  otázky 
vzťahujúce sa k určitým článkom CEFTA. V súvislosti s ustanoveniami článku 24 by mal byť 
preskúmaný  rozvoj  liberalizácie  vládnych  zákazok.  Aby  sa  zabezpečili  úlohy  definované 
v článku 25 je potrebné zaoberať sa aj otázkou ochrany práv duševného vlastníctva. 

Špecifické témy týkajúce sa obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami

- vytvorenie Podvýboru pre poľnohospodársky obchod Spoločného výboru 

Poľská  strana nadniesla  problematiku  vytvorenia  Podvýboru pre poľnohospodársky 
obchod. Spoločný výbor odsúhlasil, aby sa preskúmal tento návrh a poveril expertnú skupinu 
prerokovať túto problematiku, koordinátorom ktorej je poľská strana. Prvé kolo konzultácií sa 
uskutočnilo  v novembri  1998  a rokovania  budú  pokračovať  v roku  1999.  Odporúča  sa 
vytvoriť návrh rozhodnutia Spoločného výboru na jeho riadne zasadnutie v roku 1999.

- rokovania o závažnosti ochranných opatrení CEFTA vo vzťahu k WTO 

Maďarská strana navrhuje výmenu stanovísk,  na úrovni štátnych tajomníkov alebo 
zástupcov štátnych tajomníkov zodpovedných za zahraničný obchod,  k  otázke či a za akých 
podmienok môžu by uplatňované ochranné opatrenia na báze WTO vo vzťahu k partnerovi vo 
voľnom obchode.

- preskúmanie možností  podpory rozvoja poľnohospodárskeho obchodu

Nedávno niektoré strany predložili myšlienku preskúmania možnosti prehĺbenia liberalizácie 
obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami. Navrhuje sa prerokovať tieto otázky a predložiť 
výsledky konzultácií na riadne zasadnutie Spoločného výboru v roku 1999. 

Ďalšie témy

- rokovania  týkajúce  sa  certifikácie  priemyselných  a poľnohospodárskych  výrobkov 
zahrňujúc vzájomné uznávanie výsledkov skúšok

Táto  problematika  bola  prerokovaná  pred  časom  na  bilaterálnej  úrovni  a bolo 
podpísaných niekoľko dohôd kompetentnými inštitúciami. Predsedovia vlád krajín CEFTA 
vyjadrili svoju nádej v deklarácii podpísanej v Prahe dňa 12. septembra 1998, že bilaterálne 
dohody budú uzatvorené pred koncom roka 1999. 



Slovenská strana bude koordinátorom tejto problematiky. V súvislosti s naštudovaním 
rôznych  národných  systémov  certifikácie  a ich  zmien  v poslednom  roku,  ako  aj 
s preskúmaním  možností  vzájomného  uznávania  by  sa  malo  zorganizovať  multilaterálne 
expertné stretnutie. Bola by to dobrá príležitosť pre novopristúpené strany zapojiť sa do tejto 
práce. 

Výročné stretnutie predsedov vlád sa plánuje uskutočniť v Maďarsku na jeseň 1999 
(pravdepodobne v druhej polovici októbra). 

Maďarská strana, ako predsedajúca krajina Spoločného výboru CEFTA zorganizuje 
riadne zasadnutie Spoločného výboru dňa 18. júna 1999.

Organizácia  stretnutí  štátnych  tajomníkov  alebo  zástupcov  štátnych  tajomníkov 
ministrov zodpovedných za zahraničný obchod sa stala tradíciou počas uplynulých  rokov. 
Navrhujeme dve stretnutia v tomto roku. Prvé sa bude konať v marci a druhé je plánované na 
september. Tieto konferencie poskytnú vhodnú príležitosť pripomenúť si prebiehajúce úlohy 
v rámci spolupráce krajín CEFTA v  1999 roku a prerokovať konkrétne otázky spoločného 
záujmu.  Rozhovory by mali napomôcť pri budúcej práci expertov.

Expertná  skupina  CEFTA by  sa  mala  stretávať  pravidelne.  Experti  budú  venovať 
pozornosť sumarizovaniu rokovaní pracovných skupín a môžu tiež prerokovať ďalšie témy. 
Odporúča sa zorganizovať tieto  rozhovory na princípe rotácie.  Prvé expertné stretnutie  sa 
uskutoční v Budapešti, hneď po konferencii štátnych tajomníkov.

Vypracovala: Ing. Ľubica Skupeňová                                  Ing. Anna Joštiaková v. r.
                                                                              generálna riaditeľka sekcie 

                                      mnohostrannej obchodnej spolupráce 
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