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Identifikačné údaje
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO účtovnej jednotky:
00686832
Dátum založenia/zriadenia: 28. august 1990
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1. Organizácia ministerstva
1.1. Vedúci predstavitelia
Minister

Tomáš Malatinský (1959)
V roku 1983 ukončil štúdium v odbore
geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte
Slovenskej
vysokej
školy
technickej
v Bratislave a v roku 2011 dvojročné štúdium
MBA v odbore Agrárny obchod a podnikanie
na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite
v Nitre. V rokoch 1983 – 1986 pracoval ako
geodet v Stavoprojekte Bratislava. V rokoch
1986 - 1998 pôsobil v rôznych funkciách
v Elektrovode Bratislava a v rokoch 1998 1999 bol vedúcim organizačnej zložky
spoločnosti ELCON, o. z., Praha. V rokoch
1999 - 2000 pôsobil ako riaditeľ divízie
v spoločnosti VÚJE, a.s., Trnava. V rokoch 2000 - 2012 bol predsedom predstavenstva
v spoločnosti SAG Elektrovod, a.s. V rokoch 2006 - 2012 bol prezidentom Zväzu
zamestnávateľov energetiky Slovenska a zároveň v rokoch 2004 -2012 aj prezidentom AZZZ
SR. Vo funkcii ministra hospodárstva SR pôsobil od 4. 4. 2012 do 2. 7. 2014.

Pavol Pavlis (1961)
V roku 1984 ukončil Strojnícku fakultu SVŠT
v Bratislave. Následne do roku 1990 pôsobil
ako výskumný pracovník vo Výskumnom
ústave výpočtovej techniky v Žiline. V rokoch
1990 -1992 pracoval v podniku zahraničného
obchodu SLUVIS. V rokoch 1992-2006 bol
riaditeľom spoločnosti Port Service Bratislava,
spol. s r. o. V rokoch 2002-2006 bol tiež
členom dozornej rady Fondu národného
majetku. V roku 2006 vstúpil do politiky a stal
sa poslancom NR SR za stranu SMER-SD.
V parlamente pôsobil dve volebné obdobia: v rokoch 2006-2010 vo Výbore pre hospodársku
politiku a v rokoch 2010-2012 vo Výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
V období od 14.04.2012 do 02.07.2014 bol štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva
SR. Funkciu ministra hospodárstva SR vykonával od 03.07.2014 do 05.05.2015.
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Štátny tajomník I

Rastislav Chovanec (1979)
Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave
na Obchodnej fakulte so zameraním na
medzinárodné podnikanie, kde ďalej pôsobil
ako interný doktorand.
Od roku 2004 pracoval v Slovenskej agentúre
pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) ako
projektový manažér. Ako poradca predsedu
vlády pre zahraničné investície pôsobil v období
rokov 2006 – 2010. V rokoch 2008 – 2012
pracoval ako výkonný riaditeľ spoločnosti
Ceptra, s.r.o. Od roku 2012 do roku 2014
vykonával funkciu predsedu dozornej rady v SPP – distribúcia, a.s., a súčasne pôsobil ako
poradca predsedu vlády pre investície.
Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky bol
vymenovaný v júli 2014.
Štátny tajomník II

Miroslav Obert (1961)
Je absolventom odboru Elektroenergetiky so
špecializáciou na jadrovú energetiku na
Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave (1984). Po
skončení vysokoškolského štúdia začal svoju
kariéru v Atómových elektrárňach Bohunice
(1984 – 2006). Zastával viaceré pracovné
pozície,
ako
operátor
sekundárneho
a primárneho okruhu jadrovej elektrárne (JE)
a vedúci reaktorového bloku. Dlhé roky pôsobil
na pozícii zmenový a bezpečnostný inžinier,
neskôr ako vedúci odboru riadenia prevádzky JE a vedúci útvaru prevádzky závodu SE - EBO.
Následne pôsobil v Slovenských elektrárňach, a.s. a v spoločnosti GovCo, a.s. neskôr
premenovanej na Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (2006 – 2011). Zastával viaceré
riadiace pracovné pozície ako riaditeľ sekcie prevádzky JE a riaditeľ divízie JE. Bol
zodpovedný za proces odstavenia, ukončenia prevádzky a zahájenie procesu vyraďovania
Jadrovej elektrárne V1, kde bol zodpovedný za získavanie financií z fondu BIDSF v spolupráci
s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Zároveň pôsobil ako člen predstavenstva
spoločnosti a neskôr ako podpredseda predstavenstva spoločnosti. Podieľal sa na založení
spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), poverenej prípravou výstavby
nového jadrového zdroja, kde zároveň pôsobil ako člen dozornej rady spoločnosti.
Angažoval sa aj v medzinárodných organizáciách so zameraním na jadrovú energetiku.
Od septembra 2014 je štátnym tajomníkom na Ministerstve hospodárstva Slovenskej
republiky zodpovedný za energetický sektor a štrukturálne fondy.
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Vedúci služobného úradu

Mgr. Roman Kováč (1960)
Magisterské štúdium absolvoval na Univerzite
Komenského
v Bratislave.
Počas
svojej
profesionálnej praxe pôsobil vo viacerých
spoločnostiach. V rokoch 1993 - 1994 zastával
post riaditeľa divízie v spoločnosti Basic Bussines
Partners, s.r.o. Následne pôsobil ako obchodný
manažér v spoločnostiach Nepa Slovakia, spol s
r.o. (1995) a REOS INVEST, s.r.o. (1996 – 2000).
V roku 2001 sa stal riaditeľom spoločnosti RK
INVEST, s.r.o. a túto funkciu vykonával do roku
2004. V roku 2005 zastával pozíciu zástupcu
vedúceho divízie logistiky v spoločnosti
BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, a.s., v rokoch
2005 - 2006 pracoval ako vedúci divízie logistiky
v spoločnosti Čechofracht SK, a. s. a v roku 2007 pracoval ako manažér pre akvizície
v spoločnosti Creditreform, s. r.o. Od roku 2008 pôsobil ako vedúci pracoviska Bratislava pre
Železnice Slovenskej republiky na Stredisku hospodárenia s majetkom.
Na Ministerstve hospodárstva SR pôsobí ako vedúci služobného úradu od roku 2014.
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1.2. Organizačná štruktúra
Medzi najvýznamnejšie zmeny v organizačnom poriadku v roku 2014 možno uviesť
začlenenie Centra pre chemické látky a prípravky pod Ministerstvo hospodárstva SR do
priamej riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka II, zriadenie oddelenia individuálnych
projektov a oddelenia implementácie v riadiacej pôsobnosti riaditeľa odboru riadenia
operačných programov a metodiky a oddelenia hodnotenia rizík v riadiacej pôsobnosti
riaditeľa Centra pre chemické látky a prípravky.
V súvislosti so zmenami vo vedení ministerstva počas roka bol zrušený odbor fúzií a akvizícií
v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho služobného úradu a sekcia stratégie v priamej
riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka I, sekcia zahraničného obchodu v priamej riadiacej
pôsobnosti štátneho tajomníka I a odbor ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu v priamej
riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka I.
Zrušené útvary boli nahradené odborom ochrany spotrebiteľa, súčasťou ktorého je Európske
spotrebiteľské centrum, odborom analýz a plánovania, sekciou zahraničnoobchodnej politiky
a európskych záležitostí a sekciou priemyslu a obchodu.
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Príloha č. 4 k rozhodnutiu č. 43/2014
ministra hospodárstva Slovenskej republiky

1.3. Personálne otázky
K 31.12.2014 zamestnávalo Ministerstvo hospodárstva SR 447 zamestnancov.
Stav a štruktúra zamestnancov
Stav zamestnancov k dátumu:

Aktívnych

Neaktívnych

Spolu

31. 12. 2013

368

34

402

31. 12. 2014

406

41

447

Veková Kategória

Muži

Ženy

Spolu

21 - 30 rokov

41

41

82

31 - 40 rokov

56

87

143

41 - 50 rokov

28

46

74

51 - 60 rokov

40

75

115

60 - viac rokov

22

11

33

Sumár

187

260

447

42,98

43,07

43,035

Priemerný vek:

Druh vzdelania

Počet zamestnancov

VŠ II. stupňa

370

VŠ I. stupňa

7

US

12

SOŠ

39

SOU

15

SO bez maturity

3

základné vzdelanie

1

Sumár

447

Mzdový rozpočet
Pre rok 2014 bol schválený rozpočet miezd vo výške 5 497 108 eur, z toho pre ministerstvo
4 999 108 eur a 498 000 eur pre zahraničnú oblasť (stále misie v zahraničí). Priemerný
mesačný plat na ministerstve bol 1 081 eur.
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Vzdelávanie
Vzdelávacie aktivity pre zamestnancov boli zrealizované ako súčasť ich celoživotného
vzdelávania v súčinnosti s plánom vzdelávania na rok 2014 a v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, internými predpismi a ďalšími dokumentmi.
V priebehu roka sa vzdelávacích aktivít so zámerom zabezpečenia odborného a osobnostného
rastu zúčastnili všetci zamestnanci, pričom priemerný počet absolvovaných aktivít na jedného
zamestnanca bol 2,4 (niektoré aktivity boli i viacdenné). Výška skutočných ročných výdavkov
na vzdelávanie na jedného zamestnanca za rok 2014 bola 117,86 EUR.
Vzdelávanie bolo zamerané na:
 prehlbovanie kvalifikácie v oblasti činností, ktoré zamestnanec zabezpečuje podľa
vecnej príslušnosti na jednotlivom útvare,
 zvyšovanie úrovne ovládania cudzieho jazyka,
 získanie a prehlbovanie zručností potrebných na vykonávanie funkcie vedúceho
zamestnanca,
 získanie zručností pre prácu s osobnými počítačmi,
 tréning komunikačných, prezentačných a negociačných zručností.
Vzdelávacie aktivity sa uskutočňovali formou samoštúdia, prezenčného vzdelávania na
odborných seminároch i kurzoch, účasťou na konferenciách, fórach či sympóziách, obsahovo
zameraných na pracovnú náplň zamestnancov.
V roku 2015 bude vzdelávanie zamestnancov naďalej zabezpečované v súlade so zákonom
o štátnej službe, Zákonníkom práce, individuálnym plánom vzdelávania a potrebami
prehlbovania kvalifikácie súvisiacimi s opisom činnosti, resp. pracovnou náplňou zamestnanca.
Zároveň je naplánované Vzdelávanie zamestnancov pre SK PRES, ktoré tvorí súčasť Plánu
verejného obstarávania pre rok 2015. Počet zamestnancov za MH SR, participujúcich na
príprave predsedníctva SR v Rade EÚ, je 80. Vzdelávanie pre SK PRES pre všetky služobné
úrady zabezpečuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Okrem tohto
vzdelávania budú zamestnanci vzdelávaní aj v rámci ministerstva, ktoré zahŕňa odbornú
a jazykovú prípravu a tréning prezentačných a negociačných zručností.
Sociálne zabezpečenie
Príjmy na účte sociálneho fondu sa v roku 2014 tvorili 1,05 % prídelom zo mzdových
prostriedkov. Prostriedky boli použité na príspevok na stravovanie, služby, kultúru
a regeneráciu zamestnancov.
V roku 2014 MH SR prispievalo svojím zamestnancom na stravné lístky zo sociálneho fondu
pre štátnych zamestnancov vo výške 0,31 eur a pre zamestnancov vo verejnom záujme vo
výške 0,71 eur. Zároveň prispievalo aj z rozpočtu pre štátnych zamestnancov vo výške 2,60 eur
a pre zamestnancov vo verejnom záujme vo výške 2,20 eur. Štátny zamestnanec, ako aj
zamestnanec vo verejnom záujme si hradil poplatok za stravný lístok vo výške 0,69 eur.
Zamestnanci MH SR mali možnosť celoročne využívať chatu v Patinciach, kde podľa kolektívnej
zmluvy zamestnanec zaplatil 5,00 eur na noc/chata. Túto možnosť využilo 38 zamestnancov.
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2. Poslanie, vízia a ciele
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“ alebo „MH SR“) sa
podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej
pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne
záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i
za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na
obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace
s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej
spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv,
ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú
v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych
otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré
predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho
pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov,
dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.
Podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov je MH SR ústredným orgánom štátnej správy pre:
 priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných
výrobkov,


energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych
odpadov a energetickú efektívnosť,



teplárenstvo a plynárenstvo,



dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín,
nerudných surovín a rádioaktívnych surovín,



podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych
produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie
a podpory spracovania dreva a biotechnológií,



stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia
vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú
zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia
v oblasti spracovania dreva a biotechnológií,



vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodovania s výrobkami obranného
priemyslu a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou
ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky vnútorného
trhu Európskej únie,



ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou
a využívaním ložísk nerastov,



hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky
v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,



puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,
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kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami
a prekurzormi potrebnými na ich výrobu,



riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,



odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej
sfére,



stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmen a) až d).

Ciele
V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2012 - 2016 je
cieľom MH SR vytvoriť podmienky a zadefinovať aktivity podpory udržateľného
hospodárskeho rastu SR so zohľadnením cieľov stratégie Európa 2020 tak, aby bol v roku 2016
dosiahnutý hospodársky rast na úrovni minimálne 4% HDP, a to prostredníctvom
systematického zlepšovania podnikateľského prostredia a zvyšovania konkurencieschopnosti
SR, efektívnej podpory investícií, zintenzívnenia priemyselného výskumu a vývoja, podpory
malého a stredného podnikania, zvýšenia efektívnosti podnikov s majetkovou účasťou štátu,
zvyšovania energetickej bezpečnosti a efektívnejšieho využívania energie, podpory
zamestnanosti a efektívneho využitia eurofondov.
V rámci zlepšovania podnikateľského prostredia ide najmä o zlepšenie pozície SR v rebríčku
Doing Business Svetovej banky, zníženie administratívneho zaťaženia podnikania a zlepšenie
kvality a stability podnikateľskej legislatívy. V tejto nadväznosti je nevyhnutné neustále
monitorovať vývoj kvality podnikateľského prostredia a formulovať odporúčania na
zlepšovanie podmienok na podnikanie.
Cieľom MH SR je tiež podporovať transparentnosť a disciplínu v obchodných vzťahoch,
zefektívniť činnosť Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej len „SARIO“) tak,
aby sa zvýšila miera investícií do ekonomiky najmä v odvetviach s vysokou pridanou
hodnotou, podporovať inovácie, tvorivosť a schopnosť aplikovať nové svetové poznatky
a skúsenosti.
V rámci čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) je cieľom podpora
regiónov a odstraňovanie rozdielov medzi nimi. Rovnako v rámci podpory priamych investícií
sú cieľom oblasti s vyššou pridanou hodnotou a regióny s vysokou mierou nezamestnanosti
a podpora realizácie projektov zaisťujúcich transfer moderných technológií, či výstupy
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.
V oblasti priemyselného výskumu a vývoja MH SR zefektívni jeho riadenie najmä v odvetviach
s vysokou pridanou hodnotou s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky,
využije rizikový kapitál pre financovanie inovačných aktivít, zabezpečí efektívnejšiu väzbu
medzi základným a aplikovaným výskumom, čo by malo viesť k rýchlemu zavedeniu výsledkov
základného výskumu do praxe. Cieľom MH SR je tiež motivovať súkromnú sféru na zvyšovanie
výdavkov do výskumu a vývoja, a zabezpečiť čo najužšiu väzbu na programy aplikovaného
výskumu EU s cieľom zrýchliť a skvalitniť slovenské programy priemyselného výskumu
a vývoja.
V súvislosti s podporou malého a stredného podnikania (ďalej len „MSP“) patrí medzi ciele MH
SR najmä zlepšenie dostupnosti financovania pre MSP, ale tiež pokračovanie v podpore
štátnych programov pre MSP, ako sú podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy
k podnikaniu, podpora MSP na trhu EÚ, podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané
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skupiny záujemcov o podnikanie, poradenstvo a vzdelávanie pre MSP či monitoring a výskum
v prostredí MSP. V tejto nadväznosti MH SR podporí programy, ktoré budú uplatňovať
európske zásady rozvoja malého podnikania (SBA – Small Business Act). MH SR vytvorí
podmienky pre zapojenie sa MSP do Programu pre konkurencieschopnosť podnikov a malé
a stredné podniky 2014 – 2020 (COSME).
V otázkach zamestnanosti je cieľom MH SR podpora podnikania, investícií a zamestnanosti,
cielene pre nezamestnaných mladých ľudí, ako aj zlepšenie uplatniteľnosti absolventov
stredných škôl.
V oblasti energetiky je cieľom MH SR rozvoj energetickej infraštruktúry a domácich
energetických zdrojov, zvýšenie konkurencie na energetickom trhu za účelom skvalitnenia
služieb a zvýšenej ochrany spotrebiteľa, optimálne využívanie obnoviteľných zdrojov energie
(ďalej len „OZE“) v energetickom mixe a zvýšenie energetickej efektívnosti.
V rámci zahraničného obchodu je to najmä zlepšenie podmienok pre zvýšenie exportu
slovenských hospodárskych subjektov a dotváranie systému multilaterálnych a bilaterálnych
obchodných dohôd a zmlúv.
Cieľom MH SR je tiež posilnenie ochrany spotrebiteľa a rozvoj konkurenčného prostredia.
MH SR je zapojené do procesov kontroly likvidácie chemických zbraní, exportov a importov
v oblasti konvenčných zbraní a exportov tovarov a technológií s dvojakým použitím.
V rámci zvýšenia efektívnosti štátnej správy v pôsobnosti MH SR je cieľom optimalizovať rast
príjmov štátneho rozpočtu z dividend v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu, zvýšiť
úroveň strategického riadenia podnikov s majetkovou účasťou štátu, či zvýšiť efektívnosť
štátnej správy a systému výkonu kontroly a auditu.
V súvislosti s členstvom SR v EÚ a posilnením postavenia SR v EÚ je cieľom MH SR zabezpečiť
efektívne zapojenie sa do rozhodovacieho procesu EÚ o smerovaní politík EÚ a aktívne sa
podieľať na tvorbe týchto politík EÚ zohľadňujúc presadzovanie záujmov SR. V nadväznosti na
blížiace sa predsedníctvo SR v Rade EÚ sa stáva dôležitým zabezpečenie organizačnej prípravy
na predsedníctvo v oblasti kompetencií MH SR.

14

3. Činnosť ministerstva
3.1.

Podnikateľské prostredie

V oblasti podnikateľského prostredia sa MH SR snažilo o zlepšenie hodnotenia slovenského
podnikateľského prostredia Svetovej banky Doing Business. Konalo sa niekoľko stretnutí
s respondentmi tohto dotazníka. Za účelom zlepšenia postavenia SR bolo vytvorených
niekoľko pracovných skupín zo zástupcov verejného a súkromného sektora. Ich účelom bolo
pripraviť stratégie na zjednodušenie jednotlivých úkonov a tým aj zlepšenie podnikateľského
prostredia na Slovensku a zlepšenie pozície SR v hodnotení Doing Business.
MH SR aj v roku 2014 komunikovalo so zástupcami podnikateľov (RÚZ, SBA, SŽZ) o návrhoch
na zjednodušenie a zlepšenie podnikateľského prostredia. Konkrétne podnety od
podnikateľov zbieralo aj prostredníctvom webového portálu www.businessfriendly.sk.
Z celkového počtu 139 podnetov bolo zamietnutých 41 podnetov, ďalších 74 je v riešení alebo
čakajúce na odpoveď dotknutých orgánov a 24 podnetov sa podarilo vyriešiť.

Priemysel a investície
V oblasti rozvoja priemyslu a investičnej pomoci ministerstvo implementovalo priemyselnú
politiku EÚ, v rámci ktorej na podmienky SR rozpracovalo Akčný plán pre konkurencieschopný
a udržateľný oceliarsky priemysel. V rámci naplňovania programu predsedníctva Slovenskej
republiky vo Vyšehradskej skupine MH SR v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva
pripravilo na rokovanie vlády návrh Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte.
MH SR v roku 2014 nadviazalo spoluprácu s Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu SR
pri realizácii projektu „Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií“ v sektorových radách za
priemyselné odvetvia, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti. Cieľom projektu je vytvorenie
národnej sústavy kvalifikácií s odkazom k Európskemu kvalifikačnému rámcu, čo napomôže
vzájomnému uznávaniu kvalifikácií, zosúladeniu obsahu vzdelávania potrebám trhu práce
a získavaniu kvalifikácií neformálnym vzdelávaním.
Kreatívny priemysel
MH SR v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR pripravilo Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho
priemyslu v Slovenskej republike, ktorá sumarizuje problémové súvislosti a ponúka základné
východiská podporných iniciatív a aktivít na stimuláciu kreatívneho priemyslu.
Priemyselné klastre
MH SR podporuje zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrov
prostredníctvom zefektívnenia ich vzájomnej spolupráce, ako aj posilnenie priemyselných
klastrov v medzinárodnom meradle. V rámci tejto schémy podporilo 7 klastrových organizácií
v celkovej výške 123 624 eur.
Investičná pomoc
MH SR zabezpečuje poskytovanie investičnej pomoci v súlade so zákonom o investičnej
pomoci. V roku 2014 podporených celkovo 13 investičných zámerov s celkovými oprávnenými
nákladmi vo výške 454 898 612 eur, a to vo forme daňovej úľavy v celkovej výške 88 364 651
eur, vo forme dotácie na hmotný investičný majetok a nehmotný investičný majetok
v celkovej výške 7 286 530 eur a vo forme príspevku na novovytvorené pracovné miesto
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v celkovej výške 4 236 300 eur. Na základe uvedených investičných zámerov sa plánuje
vytvorenie 1 630 nových pracovných miest.
V roku 2015 sa MH SR plánuje zamerať na podporu smerovania investícií do najmenej
rozvinutých regiónov Slovenskej republiky, ako aj na podporu investičných zámerov s vyššou
pridanou hodnotou. Ďalej sa v roku 2015 predpokladá rozpracúvanie opatrení pre udržanie
konkurencieschopnosti oceliarstva a výroby kovov celkove.

MSP a inovácie
Stratégia inteligentnej špecializácie RIS3
V oblasti podpory malého a stredného podnikania a inovácií ministerstvo spolupracovalo
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na príprave Akčného plánu
implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016 k Stratégii inteligentnej špecializácie SR (RIS3).
V materiáli sú určené úlohy a sústredenie sa cielene na kľúčové priority a opatrenia
podmieňujúce úspešnú implementáciu RIS3 pri zohľadnení podmienky naplnenia ex ante
kondicionality plánovacieho obdobia 2014 - 2020, ktorým je posilnenie výskumu,
technologického rozvoja a inovácií.
Vzdelávanie k podnikaniu
Na podporu vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie bolo
v spolupráci s SBA zorganizovaných 15 vzdelávacích kurzov, ktoré absolvovalo celkom 223
účastníkov. Takmer všetci frekventanti boli z radov registrovaných nezamestnaných.
Príjemcovia pomoci pod vedením lektorov/poradcov vypracovali spolu 110 podnikateľských
plánov, s ktorými sa následne mohli uchádzať na príslušnom úrade práce o poskytnutie
príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť.
Podpora start upov
MH SR v spolupráci s SBA spoluorganizovalo dve kľúčové podujatia na podporu start upov Podnikateľský nápad roka 2014 a Startup Awards 2014. V rámci iniciatívy SBA s názvom
Startup Sharks bola zorganizovaná celoslovenská Roadshow 2015, prostredníctvom ktorej bola
na Slovensku zabezpečená účasť piatich amerických mentorov. Roadshow 2015 sa konala
v spolupráci so slovenskými univerzitami.
Podpora internetovej ekonomiky
MH SR pripravilo program podpory internetovej ekonomiky , na ktorý bolo alokovaných 270
000 eur, z ktorých sa vyčerpalo 268 215 Eur, t. j. 99,3 %.
Mikropôžičkový program
SBA ako realizátor Mikropôžičkového programu v priebehu roku 2014 pokračovala
s poskytovaním mikropôžičiek. K 31. 12. 2014 evidovala SBA 91 žiadateľov o mikropôžičku.
K tomuto dátumu poskytla SBA pôžičku 70 žiadateľom v celkovej výške 2 326 300 eur.
Spolupráca podnikateľských subjektov a vedecko–výskumných pracovísk formou Inovačných
voucherov
Prostredníctvom schémy zameranej na prepojenie podnikateľského sektora, najmä MSP,
s vybranými odbornými pracoviskami výskumu a vývoja, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť
podnikov prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo technológií, bolo
podporených 45 podnikateľských subjektov, spadajúcich do kategórie MSP, vo výške 235.000
eur.
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Inovačný fond
V roku 2014 bolo zo zdrojov Inovačného fondu podporené riešenie dvoch výskumných
projektov v celkovej výške 450.000 eur.
Inovatívny čin roka
V rámci súťaže Inovatívny čin roka minister ocenil unikátnosť zariadenia zvárajúceho
nadrozmerné časti vo vákuovej komore, jedinečnosť manuálu umožňujúceho samotným
správcom vodných plôch monitorovať a minimalizovať environmentálne záťaže a atraktívnosť
expozície, v ktorej si môže dieťa i dospelý zhotoviť mincu.
V roku 2015 sa v uvedených oblastiach plánuje spolupráca na priemete opatrení RIS3 do
operačných programov, nakoľko je RIS3 ex-ante kondicionalitou hlavne pre OP VaI, ktorý je
súčasne hlavným finančným nástrojom pre jej implementáciu.
Plánuje sa tiež ďalšia implementácia podporných nástrojov pre zlepšenie inovačnej výkonnosti
podnikov – inovačné vouchre, klastre, Inovatívny čin a Inovačný fond. V oblasti MSP sa
očakáva vypracovanie Návrhu zákona o podpore malého a stredného podnikania, ktorý bude
upravovať pôsobnosť MH SR pri poskytovaní podpory v oblasti malého a stredného
podnikania a pri poskytovaní podpory pre člena širokej verejnosti, definovať oblasti, formy,
spôsob poskytovania podpory a súčasne umožní uplatňovanie európskych zásad rozvoja MSP.
V oblasti priemyselného výskumu a vývoja bude vypracovaná schéma pre realizáciu Dohody
medzi vládou Izraelského štátu a vládou Slovenskej republiky o spolupráci, prostredníctvom
ktorej bude zabezpečená konkrétna podpora riešenia spoločných projektov medzinárodnej
dvojstrannej spolupráce podnikov oboch zmluvných strán.

Lepšia regulácia
Znižovanie administratívneho zaťaženia
V nadväznosti na ukončený Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia podnikania
v SR 2007-2012 spustilo v roku 2013 ministerstvo 3. etapu znižovania administratívneho
zaťaženia podnikania. Do konca roka 2013 bolo v spolupráci s ostatnými orgánmi
zmapovaných 1202 právnych predpisov (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády SR) a v roku 2014
prebehlo meranie administratívnych nákladov informačných povinností. V rámci kalkulácie
celkových administratívnych nákladov regulácie bolo analyzovaných 4 566 informačných
povinností vyplývajúcich z 282 právnych predpisov, pričom celkové administratívne náklady
podnikateľského prostredia boli vyčíslené na úrovni 2 670 555 723 eur. Celková
administratívna záťaž podnikateľského prostredia bola kalkulovaná na 10 % z vyššie
uvedených administratívnych nákladov, t. j. približne 270 mil. EUR.
V roku 2015 plánuje MH SR preklopiť výsledky merania do databázy povinností, ktorá umožní
sledovať kontinuálny vývoj administratívneho zaťaženia na Slovensku. MH SR tiež plánuje po
konzultácii s relevantnými ústrednými orgánmi štátnej správy predložiť prvé návrhy opatrení
smerujúce k postupnému znižovaniu administratívnej záťaže.
Posudzovanie vplyvov
V roku 2014 pracovalo MH SR na zavedení plnohodnotného a najmä funkčného systému
posudzovania vplyvov do procesu tvorby verejných politík s cieľom zvýšiť kvalitu prijímaných
legislatívnych a nelegislatívnych materiálov na základe princípu informovaného rozhodovania.
V rámci aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov došlo
k posilneniu postavenia konzultácií najmä s podnikateľskými subjektmi, zavedeniu tzv. testu
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pre malé a stredné podniky (test MSP) či posilneniu kontrolného mechanizmu dodržiavania
procesu a obsahových náležitostí jeho výstupu. Skvalitnenie posudzovania vplyvov prispeje
k skvalitneniu tvorby legislatívy a bude pôsobiť tiež ako prevencia proti vzniku novej
nadbytočnej záťaže. Zároveň prispeje k zvýšeniu transparentnosti tvorby verejných politík,
zmierni riziko nepredvídaných dôsledkov a zlepší pripravenosť dotknutých subjektov na zmeny
v povinnostiach.

3.2.

Energetika

MH SR aj v roku 2014 plnilo úlohy v oblasti energetiky vrátane hospodárenia s jadrovým
palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov, energetickej efektívnosti, teplárenstva
a plynárenstva, ťažby a úpravy tuhých palív, ťažby ropy a zemného plynu, ťažby rudných
a nerudných surovín a vyhľadávania a prieskumu rádioaktívnych surovín a ich ťažby, ochrany
a využívania nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk
nerastov, hlavného dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou
prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní
výbušnín.

Energetická politika
V roku 2014 bola schválená Energetická politika Slovenskej republiky, ktorá definuje hlavné
ciele a priority energetického sektora do roku 2035. Strategickým cieľom Energetickej politiky
Slovenskej republiky je dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku
zabezpečujúcu bezpečnú spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné
ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj.
Energetická politika – osvedčenia
Počas roku 2014 MH SR vydalo 14 osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou
koncepciou energetickej politiky. Schválené investičné zámery sú v súlade s dlhodobou
koncepciou vytvorenia vyváženého energetického mixu, ktorý sa sústreďuje na nízkouhlíkové
zdroje energie z dôvodu ochrany životného prostredia. Za najdôležitejšie vydané osvedčenie
v minulom roku možno označiť Nový jadrový zdroj, ktorého maximálny inštalovaný výkon je
do 1200 MW . Príjem do štátneho rozpočtu z vydaných osvedčení za rok 2014 činil 184 000
eur.

Surovinová politika
Zároveň v tomto roku začalo MH SR tvorbu Surovinovej politiky Slovenskej republiky, ktorej
cieľom je zabezpečenie efektívneho využívania domácej surovinovej základne, pri zohľadnení
priemyselnej, environmentálnej politiky a územného plánovania. Konečným efektom by mali
byť dostatočné a stabilné dodávky nerastných surovín do spoločnosti udržateľným finančným
spôsobom, ktorý je harmonizovaný s ostatnými národnými sektorovými rozvojovými
politikami. V tvorbe surovinovej politiky bude MH SR pokračovať aj v roku 2015.

Energetická efektívnosť
Nový zákon o energetickej efektívnosti, ktorý je implementáciou smernice 2012/27/EÚ,
upravuje a precizuje rámec pre racionálne používanie energie, upravuje monitorovanie
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energetickej efektívnosti a ustanovuje povinnosti pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické
osoby a orgány štátnej správy pri používaní energie.
Nový Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2014 - 2016 s výhľadom do roku 2020
vyhodnocuje opatrenia energetickej efektívnosti z predchádzajúceho trojročného obdobia
2011 - 2013 a zároveň navrhuje nové a pokračujúce opatrenia na ďalšie obdobie.
V oblasti ekodizajnu a energetického štítkovania sa MH SR aktívne podieľalo na legislatívnom
procese prijímania a schvaľovania aktov na pôde Európskej komisie so snahou
o presadzovanie pripomienok a záujmov slovenských výrobcov a spotrebiteľov pre každú
produktovú skupinu energeticky významných výrobkov.

Odvetvie tepelnej energetiky
Novela zákona o tepelnej energetike definuje výrobu tepla v centrálnom zdroji tepla v budove,
rozširuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri výrobe tepla v centrálnom zdroji
tepla v budove, spresňuje pojem konečný spotrebiteľ a definuje viaceré typy zdrojov tepla
vrátane účinného centralizovaného zásobovania teplom. Ako reakcia na podnety z praxe sa
spresňujú podmienky pre výkon funkcie zodpovedného zástupcu. V súvislosti s podporou
účinného centralizovaného zásobovania teplom sa stanovujú doplňujúce podmienky pri
výstavbe sústavy tepelných zariadení. Z povinnosti prednostného pokrytia potreby tepla
z existujúcich zdrojov na využívanie obnoviteľnej energie sú vyňaté nové budovy
s maximálnou výpočtovou ročnou potrebou tepla 30 MWh. Povinnosť inštalovať určené
meradlá alebo pomerové rozdeľovače tepla u konečného spotrebiteľa sa rozširuje aj na
konečného spotrebiteľa tepla v budove s centrálnym zdrojom tepla. Obdobne to platí aj pre
pravidlá rozpočítania nákladov na výrobe tepla. Z dôvodu optimalizácie dodávok tepla je
potrebné koncepciu rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky pravidelne aktualizovať.

Odvetvie plynárenstva
V oblasti plynárenstva MH SR vydala pre dodávateľov plynu a pre prevádzkovateľa distribučnej
siete rozhodnutia o spôsobe zabezpečenia štandardu bezpečnosti dodávok plynu.
V súvislosti so situáciou v dodávkach plynu pre Ukrajinu a jej možných dopadov na tranzit
plynu a tým dodávku do ďalších krajín (vrátane Slovenska) sa MH SR zaoberalo možnosťami
riešenia mimoriadnej situácie v prípade prerušenia dodávok plynu. Po prerušení dodávok
plynu na Ukrajinu zo strany Ruskej federácie bol dohodnutý mechanizmus denného
monitoringu situácie, pokiaľ ide o vstupný bod Veľké Kapušany, dodávku pre spoločnosť
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. a prevádzkovateľov zásobníkov.
V tejto súvislosti boli spracované Stres testy, ktoré hodnotili pripravenosť SR v prípade výskytu
situácií prerušenia dodávok plynu cez Ukrajinu (v trvaní 1 a 6 mesiacov) ako aj v prípade
úplného prerušenia dodávok z Ruskej federácie (trvanie 1 a 6 mesiacov) v období zimnej
sezóny.
Do prevádzky bol spustený plynovod Vojany – Užhorod [výstupný bod Budince], ktorým je na
Ukrajinu dodávaný zemný plyn. Kapacita v čase spustenia 27,5 mil. m3 za deň bola po
uskutočnených technických opatrení zvýšená na 40 mil. m3 za deň, čo znamená možnosť
dodať na Ukrajinu cca 14,6 mld. m3 za rok. MH SR sa aktívne podieľalo na rokovaniach
s ukrajinskou stranou (vrátane oboch prevádzkovateľov prepravných sietí) ako aj Európskou
komisiou.
MH SR pripravilo Správu o aktuálnej situácii v zásobovaní zemným plynom.
Vzhľadom na významné skutočnosti so značným vplyvom na európsky trh s plynom
(zastavenie projektu South Stream a plány Ruska vybudovať plynovod do Turecka
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a odhodlanie spoločnosti Gazprom nepokračovať po roku 2019 s dodávkou plynu do
európskych krajín cez Ukrajinu) sa plánovaný plynovod Eastring stal jedným z projektov, ktoré
môžu prispieť k vyriešeniu otázky dodávky plynu. Pri porovnaní projektu plynovodu Eastring
s inými potenciálnymi projektmi je možné konštatovať, že v súčasnosti predstavuje investične
a časovo najefektívnejší projekt plynovodu v danom regióne. V tejto súvislosti MH SR
začiatkom roka 2015 pripravilo Informáciu o projekte plynovodu Eastring, v ktorej sa
predpokladá podpora projektu v rámci bilaterálnych a multilaterálnych rokovaní, vrátane
rokovaní na úrovni Európskej únie počas roka 2015.

Odvetvie ropy
V roku 2014 sa konalo rokovanie rusko - slovenskej expertnej skupiny medzi splnomocnenými
štátnymi orgánmi a hospodárskymi subjektmi vo veci podpísania novej Dohody medzi Vládou
Ruskej federácie a Vládou SR o dlhodobých dodávkach ruskej ropy do SR a preprave ropy cez
územie SR od roku 2015, nakoľko platnosť predchádzajúcej končila v decembri 2014. Dohoda
podpísaná koncom roka 2014 zabezpečí kontinuitu v stabilných a spoľahlivých dodávkach ropy
na dlhšie časové obdobie – do roku 2029.
V roku 2015 sa bude konať previerka núdzovej pripravenosti SR (ERR), ktorú Medzinárodná
energetická agentúra (IEA) vykonáva v pravidelných 5 ročných intervaloch. IEA pri previerke
ERR hodnotí systém pripravenosti členskej krajiny v oblasti zásobovania ropou a ropnými
výrobkami, zemným plynom a elektrickou energiou.

Transeurópska energetická infraštruktúra
V oblasti transeurópskej energetickej infraštruktúry a slovenských cezhraničných
energetických projektov so štatútom Projektov spoločného európskeho záujmu (PCI)
v sektoroch elektroenergetiky, plynárenstva a ropy MH SR v spolupráci s realizátormi
projektov (eustream, a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., a TRANSPETROL,
a.s., v priebehu roka 2014 aktívne sledovala pokrok prác.
Ako jeden z projektov PCI bola v roku 2014 ukončená realizácia projektu plynárenského
prepojenia SR - Maďarsko., ktorý by mal byť uvedený do komerčnej prevádzky v polovici roka
2015. Plynárenské prepojenie SR – Poľsko je v počiatočnej fáze realizácie. Toto prepojenie je
významným článkom severojužného plynárenského koridoru a Slovensku zabezpečí prístup na
LNG terminál vo Świnoujście na severe Poľska a k prípadným budúcim zdrojom bridlicového
plynu, a pre Slovensko i Poľsko bude znamenať diverzifikáciu dodávok. Medzi kľúčové
cezhraničné projekty v sektore elektroenergetiky patria slovensko – maďarské prepojenia,
ktoré boli zaradené na prvý zoznam projektov spoločného záujmu. Ide o 400 kV elektrické
prepojenia v úsekoch Gabčíkovo – Gönyű a Rimavská Sobota – Sajóivánka. Projekt
ropovodného prepojenia Bratislava – Schwechat Pipeline (BSP) – je perspektívnym
diverzifikačným projektom, ktorým by sa zvýšila prepravná kapacita východ - západ/západ východ na objem 2,5 – 5 miliónov ton ročne. V súčasnosti sa pracuje na alternatívach
trasovania v rámci variantu mestského koridoru. Všetky projekty sa v súčasnosti uchádzajú
o zaradenie do druhého zoznamu projektov PCI.
Začiatkom roka 2015 bol v rámci realizácie PCI v rope uvedený do prevádzky úsek ropovodu
Adria - Friendship 1 - 130 km dlhý ropovod medzi slovenským mestom Šahy a maďarským
mestom Százhalombatta, čím sa zvýšilo navýšenie pôvodnej kapacity z 3 mil. ton na 6 mil. ton
ropy ročne.
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Medzinárodné aktivity
Rokovania v rámci Rady EÚ pre energetiku a Európskej rady
MH SR aj počas roka 2014 zastrešovalo prípravu stanovísk SR k aktuálnym legislatívnym
návrhom (ILUC, sieťové predpisy pre plyn a elektrinu) a politickým dokumentom
prerokovávaným v rámci Rady EÚ pre energetiku a tiež sa podieľalo na príprave záverov
Európskej rady týkajúcich sa energetiky. Mimoriadna pozornosť bola venovaná rámcu
klimatickej a energetickej politiky pre obdobie od roku 2020 do roku 2030, ktorý má z pohľadu
dopadov na energetickú politiku a potenciálnych dopadov na konkurencieschopnosť
priemyslu EÚ a ceny energie zásadný význam. Intenzívnou spoluprácou s relevantnými
rezortmi a koordináciou aj na úrovni V4+ bolo do záverov Európskej Rady presadených viacero
elementov rámca 2030, ktoré budú kľúčové pre jeho efektívnu implementáciu v podmienkach
SR. V rámci problematiky jadrovej energetiky sa pozornosť venovala hlavne legislatívnym
návrhom Rady v oblasti jadrovej bezpečnosti a spolupráci EÚ s tretími krajinami.
Európske jadrové fórum
MH SR v spolupráci s Európskou komisiou zorganizovalo deviate rokovanie Európskeho
jadrového fóra (ENEF), kde sa diskutovalo najmä v duchu hľadania miesta jadrovej energetiky
v energetickej politike EÚ vo vzťahu k rámcu 2030, berúc do úvahy podmienky
konkurencieschopnosti, bezpečnosti dodávok, dostupnosti a diverzifikácie jadrového paliva,
majúc pritom na pamäti zabezpečenie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti.
Energetická charta
Na základe výsledkov Konferencie Energetickej charty v roku 2012 sa členské štáty
Konferencie zhodli na potrebe aktualizácie pôvodnej deklarácie z roku 1991. Aktualizovaná
Medzinárodná energetická charta schválená vládou SR má byť prijatá v priebehu roka 2015.
Medzinárodná energetická agentúra
MH SR ako gestor spolupráce a koordinátor aktivít SR v Medzinárodnej energetickej agentúre
(ďalej aj „IEA“) počas šiesteho roku členstva pravidelne komunikoval a koordinoval aktivity
v pracovných orgánoch IEA s cieľom v plnom rozsahu zabezpečovať plnenie úloh a získavať čo
najväčšie výhody z členstva. Dialóg s niektorými hlavnými hráčmi v energetike SR
z podnikateľského sektora i mimovládnych organizácií prispel k zvýšeniu pridanej hodnoty
z členstva a rozširovania poznatkov z práce IEA, ako aj k ďalšiemu posilneniu pozície SR.
Najvýznamnejšou bilaterálnou udalosťou roka 2014 bola návšteva výkonnej riaditeľky IEA
Marie van der Hoeven v Bratislave, ktorá na konferencii o energetickej politike EÚ
a energetickej bezpečnosti krajín V4 prezentovala závery a zistenia vlajkovej publikácie
Svetový energetický výhľad 2014. Ďalším prínosom k zviditeľneniu SR v IEA a na
medzinárodnej energetickej scéne bolo prvé výjazdové zasadnutie Pracovnej skupiny pre
technológie konečného využitia v Bratislave, ktorá je zameraná na problematiku inovatívnych
technológií v energetike.
V priebehu roka 2015 sa očakáva účasť hlavného ekonóma IEA Fatiha Birola na 9. ročníku
Bratislavského globálneho fóra pre bezpečnosť GLOBSEC a účasť ministra hospodárstva
na ministerskom zasadnutí Riadiacej rady IEA koncom roka 2015.
Agenda V4
SR prevzala predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (ďalej aj „V4“) na obdobie od júla 2014 do
júna 2015. MH SR v súlade s vládou schváleným programom predsedníctva SR vo V4 priebežne
plnilo úlohy a ciele stanovené pre oblasť energetiky. Témami slovenského predsedníctva boli
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najmä energetická bezpečnosť, integrácia energetických trhov, rozvoj infraštruktúrnych
projektov, rámec politiky klímy a energetiky na obdobie 2020-2030 a spolupráca v oblasti
jadrovej energetiky.
Pod záštitou MH SR sa v Bratislave uskutočnila stredoeurópska medzinárodná konferencia
o Energetickej politike a energetickej bezpečnosti. Počas konferencie sa uskutočnilo spoločné
rokovanie ministrov zodpovedných za energetiku krajín V4. Ústrednou témou rokovania boli
otázky Rámca klimatickej a energetickej politiky do roku 2030 a energetickej bezpečnosti. MH
SR pokračovalo v tradícii pravidelných koordinačných stretnutí V4 pred Radou ministrov pre
energetiku a iniciovalo dohodu krajín V4 podporiť zachovanie súčasného formátu
Energetického jadrového fóra, pričom bola dosiahnutá podpora ďalších krajín.
Medzinárodný fond na podporu odstavenia JE V1 Bohunice (BIDSF)
V oblasti vyraďovania JE V1 v Jaslovských Bohuniciach (program Bohunice) MH SR vykonáva
funkciu programového koordinátora, kde je finančná pomoc spravovaná Európskou bankou
pre obnovu a rozvoj. V roku 2014 bola vydaná licencia na II. etapu vyraďovania JE V1. V novom
programovom období v rokoch 2014-2020 SR získala finančnú pomoc vo výške 225 mil. eur.
V rámci vyraďovania JE V1 bolo uzavretých 23 grantových dohôd a na ich financovanie bolo
z fondu BIDSF alokovaných 623 mil. eur z celkovej sumy 631 mil. eur. Čerpanie finančných
prostriedkov zo zdrojov fondu k 31. 10. 2014 bolo vo výške 241,95 mil. eur. Vyraďovanie JE V1
pokračuje v zmysle prijatého harmonogramu v súlade s aktualizovaným plánom vyraďovania.
V roku 2014 sa konali 2 zasadnutia Spoločného výboru BIDSF v Bratislave a 2 zasadnutia
Zhromaždenia prispievateľov BIDSF v Londýne, na ktorých boli schválené 3 nové projekty
v celkovej sume 181 mil. eur. V januári 2014 MH SR požiadalo Európsku komisiu o schválenie
SIEA ako národného subjektu pre administráciu programu Bohunice, tzv. národná cesta. Po
jeho ukončení a splnení všetkých podmienok (predpokladá sa v roku 2015) bude mať SR
mandát administrovať nové projekty vyraďovania JE V1 národnou cestou.

3.3.

Zahraničný obchod a obchodná politika

Zahraničný obchod
MH SR ako kompetentný národný orgán pre oblasť spoločnej obchodnej politiky EÚ (SOP)
vykonávalo aj počas roku 2014 záväzky a uplatňovalo práva, ktoré pre SR vyplývajú z členstva
v EÚ v oblasti SOP EÚ, z členstva vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO), ako aj z členstva
v ďalších medzinárodných organizáciách, najmä v OECD, Európskej hospodárskej komisii OSN
(EHK), Konferencii OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD), Medzinárodnej organizácii pre kakao
(ICCO), Medzinárodnej organizácii pre kávu (ICO), Rozvojovom programe OSN
(UNDP),Stredoeurópskej iniciatíve(SEI) a Vyšehradskej iniciatíve.
MH SR sa aktívne snažilo využívať jednotlivé nástroje SOP na presadenie ofenzívnych záujmov
SR (t. j. zlepšenie prístupu výrobcov a exportérov SR na trhy tretích krajín), ako aj na
zachovanie férovej obchodnej súťaže na domácom trhu SR. S cieľom vytvárania nového
prístupu pre slovenských výrobcov a vývozcov pre vývoz tovarov, služieb a umiestňovanie
investícií na trhoch tretích krajín, sa MH SR aktívne zapájalo do procesu rokovaní EÚ s tretími
krajinami o preferenčných dohodách o voľnom obchode. Národné požiadavky boli
formulované na základe konzultácií s domácimi profesijnými zväzmi a asociáciami, pričom sa
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prihliadalo aj na to, aby nové dohody o voľnom obchode (DVO) prispievali k zvýšeniu
exportnej výkonnosti SR nielen v tradičných sektoroch (automobilový priemysel, spotrebná
elektronika, hutnícky priemysel), ale aj v iných odvetviach s exportným potenciálom
(energetika, služby, doprava, poľnohospodárstvo, potravinárstvo) ako aj na to, aby otvorenie
trhu EÚ malo pokiaľ možno najmenej negatívny dopad na postavenie slovenských výrobcov na
tomto trhu.
Dohody o voľnom obchode EÚ
Z tohto pohľadu sú významné ukončené rokovania o dohodách o voľnom obchode EÚ
s Kórejskou republikou, Kanadou, Singapurom, ako aj v rámci Východného partnerstva
(Gruzínsko a Moldavsko). V súčasnosti naďalej prebiehajú rokovania s Indiou, krajinami
zoskupenia ASEAN (Malajzia, Vietnam, Thajsko, Indonézia), s krajinami MERCOSUR, Perzského
zálivu (GCC), Afriky, Tichomorskej a Karibskej oblasti a napredujúce rokovania s Japonskom.
Dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP)
Začiatkom roku 2013 sa podarilo dosiahnuť konsenzus k návrhu negociačného mandátu na
otvorenie rokovaní s USA o preferenčnej Dohode o transatlantickom obchodnom
a investičnom partnerstve (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP). V roku
2014 rokovania úspešne napredovali a po ich ukončení by ambiciózna TTIP mala predstavovať
začiatok nových transatlantických vzťahov medzi EÚ a USA z ktorej bude úspešne profitovať aj
zvyšok sveta.
Antidumpingové a antisubvenčné opatrenia
MH SR ďalej aktívne obhajuje záujmy výrobcov SR v kontexte zachovania férovej súťaže na
slovenskom trhu, resp. trhu EÚ. V prípade problémov alebo nekalej súťaže zo strany tretích
krajín úzko spolupracuje s domácimi výrobcami pri šetreniach EK a zavádzaní
antidumpingových (AD) a antisubvenčných (AS) opatrení. Na konci roka 2014 bolo v EÚ
v účinnosti 81 AD a 13 AS opatrení. V roku 2014 sa uskutočnilo 38 AD a AS preskúmaní, z toho
v 16 prípadoch išlo o nové prešetrovanie produktov a zvyšných 22 konaní sa týkalo revíznych
preskúmaní. V každom individuálnom prípade pri hlasovaní o prijatí opatrení SR posudzovala
a zohľadňovala záujmy slovenských podnikateľských subjektov, predovšetkým výrobcov
a spracovateľov. Počas hlasovaní o prijatí, resp. neprijatí AD a AS opatrení SR približne
v 10 prípadoch svojím hlasom podporila, resp. zohľadnila záujmy slovenských podnikateľských
subjektov, predovšetkým výrobcov a spracovateľov (napr. Johns Manville SK, Duslo a.s., OFZ
Istebné, atď.).
Systém colných kvót a suspenzií
Osobitným nástrojom podpory konkurencieschopnosti výrobcov SR je využitie systému
colných kvót a suspenzií v rámci spoločného colného sadzobníku EÚ. Na základe požiadaviek
slovenských výrobcov MH SR predkladá konkrétne požiadavky na colné kvóty a suspenzie
s cieľom získať colné zvýhodnenie dovozov výrobných vstupov pre slovenských výrobcov.
V roku 2014 bolo prerokovaných 29 žiadostí slovenských výrobcov o colné suspenzie a celková
dosiahnutá úspora ich nákladov na neodvedenom cle bola viac ako 2,8 mil. eur.
Svetová obchodná organizácia (WTO)
MH SR sa zároveň aktívne podieľalo aj na rokovaniach v rámci multilaterálneho obchodného
systému pod záštitou WTO, kde sa podarilo prijať Dohodu o uľahčovaní obchodu, ktorá
prinesie výrazné zníženie administratívnej záťaže pri dovoze a vývoze. Odhaduje sa, že jej
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uplatňovaním sa znížia náklady na administratívu v zahraničnom obchode o cca 100 mld. eur
ročne, z toho v EÚ cca o 14 mld. eur, čím sa podarí ušetriť administratívne náklady aj pre
slovenských podnikateľov.
Podpora exportu
MH SR v rokoch 2013 - 2014 spracovalo Stratégiu vonkajších ekonomických vzťahov SR na
obdobie rokov 2014 - 2020 (stratégia VEV). MH SR riadi činnosť Pracovnej skupiny pre
stratégiu VEV, ktorá ako odborná platforma v pôsobnosti Rady vlády SR na podporu exportu
a investícií (rada) vytvára podmienky pre medzirezortnú koordináciu aktivít smerujúcich
k implementácii stratégie VEV. Prostredníctvom tejto pracovnej skupiny MH SR v roku 2014
predložilo na rokovanie rady 4 materiály na podporu implementácie stratégie VEV. Spoločne
s EXIMBANKOU SR zorganizovalo proexportnú konferenciu „Budúcnosť exportu SR“.
Úlohou MH SR v roku 2015 bude aktívne presadzovať záujmy slovenskej podnikateľskej sféry
v rámci viacstranných a mnohostranných rokovaní o ďalšej liberalizácii obchodu a nástrojov
v rámci SOP EÚ. Minister hospodárstva bude viesť delegáciu SR na 10. ministerskej konferencii
WTO, ktorá sa uskutoční v decembri 2015 v Keni.
Štatistiky zahraničného obchodu
Krajina poradie v roku
2014
Dovoz SR celkom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nemecko
Česko
Rusko
Čína
Kórejská republika
Poľsko
Maďarsko
Taliansko
Francúzsko
Vietnam
Spolu 10 krajín

Krajina - poradie v roku
2014
Vývoz SR celkom
1
2

Nemecko
Česko

Hodnota v mil. EUR

Podiel
2014

2013

2014

59 940

60 152

100,0%

9 462
6 529
6 139
4 444
5 171
2 901
2 667
1 899
1 687
1 279
42 178

8 947
6 285
4 913
4 645
4 379
2 863
2 817
1 916
1 801
1 799
40 364

14,9%
10,4%
8,2%
7,7%
7,3%
4,8%
4,7%
3,2%
3,0%
3,0%
67,1%

Hodnota v mil. EUR

Zmena
14 - 13

Poradie v
roku 2013

212 100,4%
-515
-244
-1 225
201
-791
-39
149
16
114
520
-1 814

94,6%
96,3%
80,0%
104,5%
84,7%
98,7%
105,6%
100,8%
106,7%
140,7%
95,7%

Podiel
2014

Zmena
14 - 13

Index
v%
14/13
101,0

2013

2014

64 172

64 801

100,0%

629

13 392
8 668

14 332
8 294

22,1%
12,8%

940
-374
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Index v
%
14/13

107,0
95,7

1
2
3
5
4
6
7
8
9
20

Poradie v roku
2013

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Poľsko
Rakúsko
Maďarsko
Británia
Francúzsko
Taliansko
Rusko
Holandsko
Spolu 10 krajín

5 295
3 977
4 070
2 910
3 196
2 921
2 547
1 496
48 473

5 200
3 967
3 955
3 363
3 203
2 958
2 077
1 643
48 992

Export v mil. EUR

87
85
84
27
72
39
40
73
94
64

Vývoz SR celkom
Vozidlá
Elektrické stroje, prístroje a
zariadenia
Jadrové reaktory, kotly, stroje
Nerastné palivá, minerálne oleje
Železo a oceľ
Plasty a výrobky z nich
Kaučuk a výrobky z neho
Predmety zo železa alebo z ocele
Nábytok; posteľoviny; svietidlá
Obuv

Rok
2013
64 172,3
15 755,9
13 336,0
7 726,9
3 586,6
3 158,2
1 809,9
1 667,2
1 493,1
1 214,8
949,8

Import v mil. EUR

85
87
84
27
90
39
72
73
30
40

Dovoz SR celkom
Elektrické stroje, prístroje
Vozidlá
Jadrové reaktory, kotly, stroje
Nerastné palivá, minerálne oleje
Prístroje optické, fotografické,
meracie, kontrolné presné, lekárske
Plasty a výrobky z nich
Železo a oceľ
Predmety zo železa alebo z ocele
Farmaceutické výrobky
Kaučuk a výrobky z neho

8,0%
6,1%
6,1%
5,2%
4,9%
4,6%
3,2%
2,5%
75,6%

98,2
99,7
97,2
115,6
100,2
101,3
81,5
109,8
101,1

Štruktúra
2014
%
64 800,9
100,0
16 177,6
25,0
13 570,4
20,9
7 956,2
3 076,2
3 067,0
1 890,2
1 699,3
1 536,9
1 306,9
1 030,9

Rok
2013
59 939,9
11 221,7
7 227,3
6 830,4
7 891,1
2 515,6

2014
60 152,2
11 303,6
7 786,4
7 187,7
6 342,0
2 478,0

2 350,2
1 938,9
1 501,2
1 485,6
1 129,2

2 435,1
1 864,7
1 594,3
1 535,3
1 066,2
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-95
-10
-115
453
7
37
-470
147
519

3
5
4
8
6
7
9
11

Zmena
14 - 13
628,7
421,7
234,4

Index
%
101,0
102,7
101,8

229,3
-510,4
-91,2
80,3
32,1
43,8
92,1
81,1

103,0
85,8
97,1
104,4
101,9
102,9
107,6
108,5

Štruktúra Zmena
%
14 - 13
100,0%
212,4
18,8
81,9
12,9
559,1
11,9
357,3
10,5 -1 549,0
4,1
-37,6

Index
%
100,4
100,7
107,7
105,2
80,4
98,5

12,3
4,7
4,7
2,9
2,6
2,4
2,0
1,6

4,0
3,1
2,7
2,6
1,8

84,9
-74,2
93,1
49,7
-63,0

103,6
96,2
106,2
103,3
94,4

Bilaterálna zahraničnoobchodná spolupráca
S cieľom podpory rozvoja hospodárskej spolupráce na bilaterálnej úrovni s akcentom na
zvýšenie exportných možností slovenských subjektov, iniciovanie prílevu zahraničných
investícií a podporu etablovania podnikateľských subjektov v zahraničí ministerstvo v roku
2014 zorganizovalo zasadnutia medzivládnych a zmiešaných komisií, rokovania na
podnikateľskej úrovni v spolupráci so SARIO, pripravilo nové zmluvné dokumenty na
medzivládnej a medzirezortnej úrovni, a tiež pokračovalo vo finančnej podpore účasti
podnikateľských subjektov na výstavách v zahraničí.
Slovenskí podnikatelia sa s podporou ministerstva zúčastnili na 13 výstavách v zahraničí a na
jednej domácej výstave (MSV Nitra). Účasť na 10 výstavách bola zrealizovaná formou
národných stánkov a na 4 výstavách prostredníctvom finančného príspevku na prenájom
plochy. S podporou ministerstva sa na výstavách v roku 2014 prezentovalo 78 slovenských
spoločností (39 v I. polroku 2014 a 39 v II. polroku 2014). Mimo plánu oficiálnych účastí bola
finančne podporená účasť na Web Summite Dublin (start upy) v dňoch 4. – 6. decembra 2014.
V národnom stánku sa prezentovalo 5 slovenských start-upov – Ecocapsule, Predictale, Trifle,
Divano a Ijoin Messenger.
V roku 2014 sa uskutočnili medzivládne komisie a zmiešané komisie pre hospodársku
spoluprácu medzi SR a Bosnou a Hercegovinou a medzi SR a Srbskom .
V spolupráci so SARIO MH SR uskutočnilo podnikateľské misie do Moskvy a Sankt Peterburgu
(19 slovenských podnikov) a do Bieloruska (53 slovenských podnikateľov). Uskutočnili sa B2B
rokovania podnikateľov zo SR a Bosny a Hercegoviny (41 slovenských podnikateľov)
a rokovania podnikateľov zo SR a Srbska (34 slovenských podnikateľov).
Bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi MH SR a Ministerstvom ekonomického
rozvoja, obchodu a podnikania Albánskej republiky o hospodárskej spolupráci, Dohoda medzi
vládou SR a vládou Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci a Memorandum o spolupráci
medzi MH SR a Medzinárodnou investičnou bankou.
Pracovné návštevy ministra hospodárstva zamerané na rozvoj hospodárskej spolupráce mierili
do Kórejskej republiky a do Ruskej federácie. Ďalej sa uskutočnila pracovná návšteva ministra
ekonomického rozvoja, obchodu a podnikania Albánskej republiky Arbena Ahmetaja v SR
a pracovná návšteva ministra hospodárstva Čiernej Hory Vladimira Kavarića v SR.
V roku 2015 bude ministerstvo pokračovať v aktivitách zameraných na podporu zvyšovania
exportu slovenských podnikateľských subjektov organizovaním zasadnutí medzivládnych
a zmiešaných komisií, podnikateľských misií a B2B rokovaní v spolupráci so SARIO, prípravu
nových zmluvných dokumentov zameraných na hospodársku spoluprácu a podporu účasti
podnikateľských subjektov na výstavách.
Plánujú sa zasadnutia medzivládnych a zmiešaných komisií s Ruskou federáciou,
s Kazachstanom (7. zasadnutie), s Bieloruskom, s Čínou, so Srbskom a s Macedónskom.
Očakáva sa tiež finalizácia a podpis Memoranda o porozumení o spolupráci v oblasti mikro,
malého a stredného podnikania medzi MH SR a Ministerstvom pre mikro, malé a stredné
podnikanie Indickej republiky, Memoranda o porozumení medzi MH SR a Ministerstvom
obchodu Čínskej ľudovej republiky o podpore spoločného rozvoja „hodvábnej ekonomickej
cesty“ v rámci spoločného Slovensko – čínskeho hospodárskeho výboru, Dohoda
o ekonomickej spolupráci medzi MH SR a Ministerstvom ekonomického rozvoja Mongolskej
republiky, Dohoda medzi vládou Kuvajtského štátu a vládou SR o ekonomickej a technickej
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spolupráci, Všeobecná dohoda o spolupráci medzi vládou SR a vládou Saudskej Arábie
a Protokol medzi MH SR a Ministerstvom hospodárstva Spojených arabských emirátov
o založení Spoločnej rady pre hospodársku spoluprácu.

Obchodné opatrenia
V oblasti vykonávania dohovoru o zákaze chemických zbraní MH SR ako národný orgán
v spolupráci s Technickým sekretariátom Organizácie pre zákaz chemických zbraní (ďalej len
„OPCW“) organizovalo počas roku 2014 viacero medzinárodných vzdelávacích aktivít, medzi
ktoré patria:
 workshop za účasti zahraničných expertov k problematike „Protection network“,
ktorého cieľom je vybudovanie informačnej a odbornej siete expertov v oblasti
ochrany proti chemickým zbraniam;
 výcvik medzinárodných inšpektorov (33 novoprijatých inšpektorov), ktorého cieľom
bolo získavanie praktických skúseností a zručností v detekcii, dekontaminácii,
vzorkovaní a identifikácií bojových toxických chemických látok v poľných
a laboratórnych podmienkach ;
 výcvik expertov z členských štátov OPCW (8 expertov z 8 členských krajín) za účelom
prípravy špecialistov prvého kontaktu na realizáciu opatrení v prípade použitia alebo
hrozby použitia chemických zbraní;
 workshop k výcvikovým centrám za účelom podpory OPCW pri tvorbe a realizácii jeho
výcvikovej politiky pomoci členským štátom a vo vzdelávaní personálu predurčeného
na vedenie obyvateľstva. Zúčastnilo sa ho 22 expertov z 15 členských štátov
a 5 predstaviteľov OPCW;



3.4.

kurz laboratórnych zručností pre pokročilých organizovaný za účelom vzdelávania
v oblasti ochrany obyvateľstva proti účinkom chemických zbraní v členských štátoch
OPCW, ktoré nemajú odborné skúsenosti v práci s bojovými toxickými chemickými
látkami.

Eurofondy

MH SR má za úlohu v programovom období 2014 - 2020 pokračovať v podpore oblastí
priemyselného výskumu, vývoja a inovácií, ktorá vytvorí kontinuitu s Operačným programom
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej „OP KaHR“).
MH SR zabezpečuje prípravu programových dokumentov súvisiacich s čerpaním finančných
prostriedkov z EÚ zdrojov prostredníctvom OP KaHR (2007 - 2013) a Operačného programu
Výskum a inovácie (2014-2020) (ďalej „OP VaV“), spoluprácu s EK na príprave nového
programovacieho obdobia a definovaní nových oblastí kohéznej politiky pre roky 2014 – 2020
a realizáciu procesov súvisiacich s implementáciou programov interregionálnej spolupráce.
Prostredníctvom OP VaV bude v programovom období 2014 – 2020 možné podporiť aj
projekty realizované v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „BSK“), čo
považujeme za pozitívny výsledok negociácií s Európskou komisiou, najmä z dôvodu, že
v rámci doterajších operačných programov v gescii MH SR podpora v rámci BSK nebola možná.
V priebehu roka 2014 MH SR zabezpečovalo v spolupráci s Ministerstvom životného
prostredia SR a Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR vypracovanie programovej
dokumentácie k príprave operačných programov, schválených v novembri 2014.
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V rámci OP KaHR boli vyhlasované nové výzvy, prebiehali procesy schvaľovania
a kontrahovania projektov a následného čerpania alokovaných finančných prostriedkov.
V spolupráci so Slovenskou evaluačnou spoločnosťou pripravilo MH SR seminár k príprave
hodnotení operačných programov.
K 31. 12. 2014 bol súhrnný stav za oblasť výziev a písomných vyzvaní OP KaHR, zameraného na
inovácie, energetiku a cestovný ruch, nasledovný:


vyhlásených bolo 35 dopytovo orientovaných výziev1, 2 písomné vyzvania
na implementáciu projektov prostredníctvom iniciatívy JEREMIE2, 5 písomných vyzvaní na
implementáciu národných projektov, 17 písomných vyzvaní na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok pre technickú pomoc;



v rámci vyhlásených výziev a písomných vyzvaní bolo predložených 6 115 žiadostí
o nenávratný finančný príspevok v sume žiadaného nenávratného finančného príspevku
3,76 mld. eur, čo predstavuje 331,41 % z celkovej alokácie na operačný program;



z predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo na okamžité financovanie
schválených 2 137 žiadostí v sume 1,26 mld. eur3, čo predstavuje 111,44 % z celkovej
alokácie na operačný program;



zo schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo 1 927 projektov zmluvne
viazaných v sume 1,13 mld. eur, čo predstavuje 100,19 % z celkovej alokácie na operačný
program;



v prípade 7 projektov nebola k 31. 12. 2014 začatá ich realizácia, a to z dôvodu uzavretia
zmluvy o nenávratný finančný príspevok koncom decembra 2014 a harmonogramu
realizácie od januára 2015;



1 153 projektov bolo v realizácii a počet riadne ukončených projektov bol 7674;



z úspešne zrealizovaných projektov bolo na základe predložených a schválených žiadostí
o platbu vyplatených 454,33 mil. eur, pričom na základe všetkých predložených
a schválených žiadostí o platbu bolo prijímateľom vyplatených 596,96 mil. eur,
čo predstavuje 52,73 % z celkovej alokácie na operačný program.

Nasledujúce tabuľky poskytujú komplexný prehľad ukazovateľov vyhlásených výziev
a písomných vyzvaní v rozdelení na príslušné prioritné osi.

1

Vrátane spoločnej výzvy s OP ZaSI. Celkovo bolo vyhlásených 41 výziev, z čoho 6 výziev bolo zrušených, ktoré
sa kvôli duplicite neuvádzajú.
2
Celkovo boli na implementáciu iniciatívy JEREMIE vyhlásené 3 písomné vyzvania, z ktorých 1 vyzvanie bolo
zrušené, ktoré sa kvôli duplicite neuvádza. Implementáciu Iniciatívy JEREMIE v sledovanom období v rámci SR
koordinovalo MF SR, vykonával EIF v spolupráci s príslušnými RO.
3
S výnimkou 59 žiadostí o NFP, ktoré boli v sume 65,13 mil. EUR schválené do zásobníka.
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Tabuľka č. 1: Sledovanie pokroku v implementácii OP KaHR k 31. 12. 20145

Prioritná os
1 - Inovácie a rast
konkurencieschopnosti
2 -Energetika
3 - Cestovný ruch
4 – TP
Celkom

Počet prijatých
žiadostí o NFP

Počet
schválených
žiadostí o NFP

Počet žiadostí
o NFP v
zásobníku

Počet zmluvne
viazaných
projektov

Počet riadne
ukončených
projektov

Počet
mimoriadne
ukončených
projektov

3 372

1 305

59

1 175

398

109

1 368

515

0

465

210

16

1 281
94

228
89

0
0

201
86

82
77

21
4

6 115

2 137

59

1 927

767

150

Zdroj: SORO, ITMS

Tabuľka č. 2: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii k 31. 12. 2014 (v tis. eur)
Alokácia za
zdroj EÚ + ŠR

Výška
žiadaného
príspevku (NFP)

Výška
schváleného
príspevku (NFP)

Suma žiadostí
o NFP
v zásobníku
(NFP)

Výška zmluvne
viazaných
prostriedkov
(NFP)

Výška
ukončených
projektov6

Výška zmluvne
viazaných
mimoriadne
ukončených
projektov (NFP)

1

664 356

2 034 063

744 913

65 133

698 203

225 097

56 625

2

209 496

505 073

229 998

0,00

191 469

102 013

15 535

3

222 565

1 170 955

251 023

0,00

208 956

105 918

34 725

4

35 655

41 744

35 724

0,00

35 658

21 297

2 364

1 132 072

3 751 835

1 261 658

65 133

1 134 286

454 325

109 249

Prioritná
os

Celkom

Zdroj: SORO, ITMS

OP KaHR realizáciou projektov prispieva k napĺňaniu viacerých kľúčových ukazovateľov SR.
Napĺňanie vybraných ukazovateľov je exaktne vyčísliteľné (ako napr. počet novovytvorených
pracovných miest), avšak operačný program prispieva aj k napĺňaniu kontextových
ukazovateľov, ktoré nie sú exaktne vyčísliteľné (ako napr. podiel obnoviteľných zdrojov na
hrubej spotrebe elektriny).
Plnenie významných ukazovateľov na úrovni operačného programu aj s vývojom za jednotlivé
roky je uvedené v nasledujúcej tabuľke. Údaje (s výnimkou podporených projektov) sú
vykazované za úspešne ukončené projekty.

5

K 31. 12. 2014 v prípade výziev KaHR-21DM-1401, KaHR-21DM-1402 a KaHR-31DM-1401 nebolo ukončené
konanie o žiadosti.
6
Celková suma vyplateného NFP z úspešne ukončených projektov.
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Tabuľka č. 3: Plnenie významných ukazovateľov
Ukazovatele
Počet novovytvorených
pracovných miest
Počet novovytvorených
pracovných miest cielene
pre marginalizované rómske
komunity
Počet podporených
projektov
Súkromné investície do
realizovaných projektov (mil.
EUR)
Nárast pridanej hodnoty (%)
Nárast tržieb (%)
Prírastok kapacity pre výrobu
energie z obnoviteľných
zdrojov

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Dosiahnutý
výsledok

19

402

1 137

1 984

2 527

3 2437

Dosiahnutý
výsledok

N/A

N/A

N/A

23

58

83

Dosiahnutý
výsledok

332

694

798

826

1 2298

1 9279

Dosiahnutý
výsledok

293,9

478,2

228,710

373,3

429,89

464,31

0

0

103,5

137,7

101,1

105,8

76,9

132,1

119,7

219,7

127,9

121,8

4,55

33,9

41,04

59,1

87,8

186,7

Dosiahnutý
výsledok
Dosiahnutý
výsledok
Dosiahnutý
výsledok

Zdroj:

V rámci OP KaHR bolo do konca roka 2014 spolu vytvorených 3 243 nových pracovných miest
z čoho 1 633 bolo obsadených mužmi a 1 610 ženami. Tento merateľný ukazovateľ na úrovni
programu vykazuje pomerne stály rastúci trend.
V nadväznosti na vplyv globálnej hospodárskej krízy, ktorá postihla aj oblasť zamestnanosti EK
upravila smerovanie pomoci aj v oblasti ŠF EÚ a v spolupráci s relevantnými riadiacimi
orgánmi podporila kritické oblasti s cieľom zníženia dopadov krízy, vrátane podpory
zamestnanosti. OP KaHR aj vďaka dostatočnej absorpčnej schopnosti mohol implementovať
dodatočných 225 mil. eur na podporu iniciatívy predsedu EK p. Barossa, ktorá sa týkala
podpory MSP a dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí. Celkovo boli na podporu tvorby
dlhodobo udržateľných pracovných miest s osobitnou podporou nezamestnaných mladých
ľudí v rámci OP KaHR vyhlásené 4 výzvy s celkovou alokáciou 270 mil. eur v oblasti inovácií
a technologických transferov a v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu. Na základe
uzatvorených zmlúv o nenávratný finančný príspevok je zo strany prijímateľov zatiaľ
plánované vytvorenie viac ako 2 100 nových pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných
mladých ľudí.
V rámci podpory MSP bolo vytvorených takmer 81 % nových pracovných miest (2 616)
z celkového počtu nových pracovných miest na úrovni operačného programu. V rámci
celkových novovytvorených pracovných miest bolo 83 miest obsadených príslušníkmi
marginalizovaných rómskych komunít a 171 miest príslušníkmi znevýhodnených skupín.
Realizované projekty v rámci prioritnej osi 2 Energetika zabezpečili do konca roka 2014
navýšenie kapacít pre výrobu z obnoviteľných zdrojov energie o 186,7 MW, čo znamená
takmer 2,5 - násobné prekročenie cieľovej hodnoty.

7

Údaj môže byť doplnený o vytvorené pracovné miesta projektov podporených prostredníctvom iniciatívy
Jeremie po dodaní výročnej správy zo strany Európskeho investičného fondu.
8
Z toho je 1 195 projektov podporených prostredníctvom NFP a 34 projektov podporených prostredníctvom
iniciatívy JEREMIE.
9
Údaj bude doplnený o projekty podporené prostredníctvom iniciatívy Jeremie po dodaní výročnej správy zo
strany Európskeho investičného fondu.
10
Pokles hodnoty bol spôsobený zmenou vo vyčíslení ukazovateľa, nakoľko v minulých obdobiach predstavoval
zmluvne viazanú sumu (aktuálne ide o čerpanú sumu).
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Počas roka 2015 bude potrebné súčasne zabezpečiť dočerpanie alokovaných finančných
prostriedkov starého programového obdobia a v tom istom období aj nábeh nového
programového obdobia, bude dopracovaná implementačná dokumentácia a dôjde
k vyhláseniu nových výziev. Následne bude potrebné zorganizovať k OP VaV minimálne dva
monitorovacie výbory.

3.5.

Ochrana spotrebiteľa

MH SR je ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany
spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a jeho poslaním je najmä koordinácia orgánov
štátnej správy pri ochrane práv spotrebiteľa, zabezpečovanie strategickej činnosti v oblasti
ochrany spotrebiteľa a realizácia spotrebiteľskej politiky v SR. Prínosom MH SR v tejto oblasti
je zvyšovanie úrovne ochrany spotrebiteľa v SR, ku ktorej prispieva najmä prípravou návrhov
právnych predpisov, podieľaním sa na príprave komunitárnej legislatívy, podporou činnosti
spotrebiteľských združení a pod. Súčasťou MH SR je aj Európske spotrebiteľské centrum v SR
(ďalej aj „ESC“), ktoré je členom siete Európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net).
Koncepčná a strategická činnosť
MH SR v roku 2014 vypracovalo Stratégiu spotrebiteľskej politiky Slovenskej republiky na roky
2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia“). Stratégia je základným koncepčným a strategickým
materiálom pre ochranu spotrebiteľa v SR a medzi jej najdôležitejšie ciele možno zaradiť
najmä vytvorenie účinného a dostupného mechanizmu alternatívneho riešenia
spotrebiteľských sporov. zjednotenie právnej úpravy spotrebiteľskej problematiky do
uceleného právneho predpisu, vytvorenie centrálneho portálu spotrebiteľov, prijatie
efektívnej právnej úpravy kolektívneho uplatňovania nárokov spotrebiteľov, zvyšovanie
právneho povedomia spotrebiteľov prostredníctvom projektu Pilotného vzdelávania, ako aj
väčšou osvetou a intenzívnejším vzdelávaním.
MH SR bude v roku 2015 napĺňať ciele vyjadrené v Stratégii a bude pokračovať v Pilotnom
projekte spotrebiteľského vzdelávania, ktoré bude realizovať v spolupráci s vybranými VÚC;
v rámci neho sa zameria najmä na študentov stredných škôl a ich pedagógov.
Legislatívna činnosť
MH SR pripravilo nový zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho. Novou právnou úpravou sa zabezpečila transpozícia európskej
legislatívy, zvýšila sa úroveň ochrany spotrebiteľov a zároveň sa reagovalo na viaceré
problémy z aplikačnej praxe, najmä na najrozšírenejšie nekalé obchodné praktiky používané
nebankovými spoločnosťami, či spoločnosťami vymáhajúcimi pohľadávky obchodníkov voči
spotrebiteľom.
MH SR v roku 2015 transponuje smernicu EP a Rady o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov (ďalej len „ARS“), formou samostatného zákona o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov, a od základov vybuduje systém ARS. Návrh zákona bude prínosom
nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre predávajúcich, ktorí takto môžu dokázať svoj proklientsky
prístup a znížiť si náklady za možné súdne spory.
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MH SR tiež vypracuje návrh Spotrebiteľského zákonníka, ktorý bude kodifikáciou niekoľkých
dôležitých právnych predpisov z oblasti spotrebiteľského práva a zároveň prinesie viac práv
pre spotrebiteľov, sprehľadnenie povinností podnikateľov a efektívnejšiu činnosť orgánov
dohľadu.
Ministerstvo sa ďalej bude venovať bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov, dohľadu nad
trhom s výrobkami bezpečnosti hračiek právam cestujúcich v leteckej doprave a balíku
cestovných služieb a asistenčných cestovných službách.
Európske spotrebiteľské centrum
Aj v roku 2014 Európske spotrebiteľské centrum (ďalej len „ESC“) poskytovalo spotrebiteľom
informácie týkajúce sa ich práv a prijímalo na mimosúdne riešenie prípady slovenských
spotrebiteľov so zahraničnými obchodníkmi, ako aj prípady zahraničných spotrebiteľov so
slovenskými obchodníkmi. ESC prispievalo k vzdelávaniu spotrebiteľov prostredníctvom
organizovania seminárov a prednáškovej činnosti najmä na školách. ESC je zapojené do
spoločných projektov siete ECC-Net, pričom minulý rok sa podieľalo na príprave mobilnej
aplikácie “ECC-Net: Travel App”, v rámci ktorej spotrebitelia nájdu právne rady a jazykovú
podporu v 25 jazykoch. ESC tiež spolupracovalo na projekte prehľadu zákonných a rozšírených
záruk v krajinách EÚ, na Islande a v Nórsku. Výsledkom projektu bola správa obsahujúca
informácie o zákonných a rozšírených zárukách a výhody, ktoré rozšírené záruky poskytujú.
Ako každoročne ESC pripravilo pre spotrebiteľov diáre obsahujúce informácie a rady pre
spotrebiteľa, ako postupovať pri reklamáciách a ako sa brániť podvodníkom pri nákupe tovaru
cez internet.
V roku 2015 bude ESC pokračovať vo svojich aktivitách, pričom zo spoločných projektov siete
ECC-Net sa pripravuje novšia verzia mobilnej aplikácie „ECC-Net: Travel App Version 2.0”
a prehľad skúseností spotrebiteľov s nákupom motorových vozidiel v zahraničí.
ESC za rok 2014:
 poskytlo spotrebiteľom 400 informácií o ich právach,
 prijalo 119 prípadov (slovenský spotrebiteľ c/a zahraničný obchodník),
 prijalo 86 prípadov (zahraničný spotrebiteľ c/a slovenský obchodník),
 doposiaľ kladne uzavrelo 84 prípadov,
 zorganizovalo 37 vzdelávacích seminárov,
 rozdalo spotrebiteľom 72820 diárov.
Podpora spotrebiteľských združení
MH SR každoročne poskytuje združeniam na ochranu spotrebiteľov dotácie zo štátneho
rozpočtu na ich činnosť. MH SR v roku 2014 podporilo 4 projekty (po dva v oblasti poradenstva
a v oblasti vzdelávania) dvoch spotrebiteľských združení - Spoločnosť ochrany spotrebiteľov
(S.O.S.) Poprad a Združenie občianskej sebaobrany Bratislava - v celkovej sume 20 000 eur
(17 000 eur poradenstvo a 3 000 eur vzdelávanie).
V roku 2015 MH SR podporí projekty spotrebiteľských združení zamerané na poradenstvo,
mediáciu a súdy v celkovej sume 20 000 eur.
Celková podpora
spotrebiteľských
združení:

2014

2013

2012

2011

2010

20 000,- €

80 000,- €

80 000,- €

80 000,- €

124 800,- €
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Bezpečnosť výrobkov
MH SR aj v roku 2014 plnilo úlohu notifikačného orgánu pre systém rýchlej výmeny informácií
v oblasti nebezpečných spotrebiteľských nepotravinových výrobkov - RAPEX. V roku 2014
dostali príslušné orgány dohľadu nad trhom zo systému RAPEX k dispozícii 2 435 hlásení
o nebezpečných spotrebiteľských výrobkoch nepotravinového charakteru. Týkali sa najmä
nebezpečných hračiek, elektrických zariadení, osobných automobilov a detských výrobkov.
V roku 2014 zaslalo MH SR Európskej komisii 49 hlásení RAPEX o nebezpečných
spotrebiteľských výrobkoch, ktoré našla SOI a Úrad verejného zdravotníctva. Na základe
hlásení RAPEX z iných štátov bolo v SR nájdených 85 nebezpečných výrobkov.

3.6.

Vnútorný trh

MH SR v oblasti vnútorného trhu participuje na plnení úloh vyplývajúcich zo smernice
o službách na vnútornom trhu vo väzbe na požiadavky EK a koordinuje v rámci SR
implementáciu smernice o službách na vnútornom trhu v praxi. Ďalej sa podieľa na novelizácii
zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktorá
rozširuje možnosti predaja na trhových miestach. MH SR koordinuje implementáciu
a sfunkčnenie Informačného systému vnútorného trhu v SR, riadi Múzeum obchodu Bratislava
a vykonáva dohľad nad činnosťou Komoditnej burzy Bratislava, a. s.
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3.7.

Chemické látky a prípravky

V roku 2014 ministerstvo ako gestor implementácie chemickej legislatívy pripravilo návrh
zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín, ktorým bolo
implementované nariadenie EP a Rady o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich
používaní. Za príslušné orgány štátnej správy a kontroly vo veciach prekurzorov výbušnín boli
prijatým zákonom ustanovené MH SR, Ministerstvo vnútra SR, colné úrady a SOI. Následne
ministerstvo nadviazalo spoluprácu s príslušnými orgánmi za účelom optimalizácie štátnej
správy prispievajúcej k prevencii zamedzenia nelegálnej výroby výbušnín.
V rámci výkonu štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov MH SR v roku 2014 po
spracovaní ročných 1760 hlásení prevádzkovateľov spracovalo podnety na kontrolu
zaobchádzania s drogovými prekurzormi v 24 lekárňach, ktoré boli zabezpečené inšpektormi
Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v spolupráci s Národnou protidrogovou jednotkou Prezídia
policajného zboru SR.
Po začlenení Centra pre chemické látky a prípravky (CCHLP) je MH SR zodpovedné za oblasť
uvádzania chemických látok, zmesí, detergentov a biocídov na trh. Zabezpečuje medzirezortnú
spoluprácu, spoluprácu s Európskou komisiou, Európskou chemickou agentúrou (ECHA),
orgánmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v tejto oblasti
a medzinárodnú výmenu informácií s príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, členských
štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore
a Švajčiarska s cieľom plniť povinnosti SR ako člena EÚ a OECD.
Regulácia a manažment chemických látok, zmesí, detergentov a biocídov sú na európskej
úrovni vysoko harmonizované a koordinované a vyžadujú si rozsiahlu spoluprácu s príslušnými
európskymi inštitúciami a zodpovednými orgánmi všetkých členských štátov EÚ, ako aj
s podnikateľskou sférou. V roku 2014 zabezpečovalo MH SR účasť a aktivity na výboroch,
expertných a pracovných skupinách organizovaných najmä Európskou komisiou a ECHA.
Okrem toho sa pracovníci odboru zúčastnili ďalších aktivít, ktoré usporiadala Európska komisia
a ECHA. Väčšinou mali tieto aktivity charakter školenia alebo workshop-u a týkali sa najmä
troch oblastí: prvou boli špecifické otázky uplatňovania európskej legislatívy (napr. regulácia
látok používaných pri vedeckom alebo technologickom výskume a vývoji, definícia
nanomateriálov, princípy vzájomného zdieľania údajov viacerými dodávateľmi účinnej látky
biocídov a vytvárania konzorcií), druhou oblasťou dlhodobé plánovanie a nastavenie
regulačných procesov (napr. identifikácie látok vzbudzujúcich veľké obavy, prípravy analýz
vhodných regulačných nástrojov pre látky vzbudzujúce veľké obavy, hodnotenia látok,
prístupu k hodnoteniu bioakumulácie, procesu kontroly súladu s regulačnými požiadavkami,
hodnotenia „in situ“ účinných látok biocídov) a treťou oblasťou vzdelávanie v používaní
špecifických IKT nástrojov používaných výhradne pre zabezpečenie procesov podľa REACH,
CLP a BPR.
Počas roku 2014 pokračovalo na oddelení chemických látok hodnotenie látky Dusantox L., čím
sa SR zapojila do celoeurópskeho procesu hodnotenia látok. MH SR ako správny orgán pre
biocídne výrobky vydalo v správnom konaní približne 350 výziev na uhradenie poplatkov
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a približne 1 500 rozhodnutí správneho orgánu. V rámci procesov podľa BPR bolo vydaných
22 rozhodnutí o autorizácii na základe vzájomného uznania.
MH SR poskytuje poradenstvo fyzickým a právnickým osobám, ktorým vyplývajú povinnosti
z príslušných častí legislatívy v kompetencii odboru CCHLP. V roku 2014 poskytlo
prostredníctvom elektronického systému asistenčného pracoviska 217 odpovedí,
prostredníctvom elektronickej pošty pri správnych konaniach vybavilo 703 požiadaviek na
informácie, poskytlo takmer 100 osobných a vyše 1 000 telefonických konzultácií.
Útvar zabezpečujúci aktivity MH SR v tejto oblasti bol počas roku 2014 posilnený o 12 nových
zamestnancov. Oddelenie hodnotenia rizík ako nová organizačná zložka odboru začalo
postupne poskytovať oddeleniu chemických látok expertnú podporu pri hodnotení látok
a oddeleniu biocídov pri prijímaní rozhodnutí v správnom konaní.
V roku 2015 sa očakáva ukončenie hodnotenia Dusantoxu L v prvej fáze na úrovni prijatia
rozhodnutia ECHA a kontinuálne zaškoľovanie nových pracovníkov.

3.8.

Bezpečnosť a krízové riadenie

MH SR plní úlohy v oblasti realizácie úloh a opatrení podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a nadväzujúcich vyhlášok Národného bezpečnostného úradu Riadenia úloh
hospodárskej mobilizácie podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácií a o zmene
a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, analýz, koordinácie, kontroly a navrhovania
úloh a opatrení na riešenie krízových situácií v pôsobnosti ministerstva, zabezpečovania
plnenia rezortných úloh týkajúcich sa obrany, plnenia úloh vyplývajúcich z činnosti vo vzťahu
k NATO a úloh civilnej ochrany obyvateľstva.
MH SR sa aktívne zúčastňuje na aktivitách plánovacej skupiny NATO Priemyselné zdroje
a komunikačné služby (IRCSG NATO), v rámci ktorej je dôležitou prerokovávanou oblasťou aj
posudzovanie príspevku SR do aktivít medzinárodného krízového manažmentu. Jednou
z najdôležitejších tém pre MH SR ostáva oblasť energetickej bezpečnosti a ochrany
energetickej kritickej infraštruktúry.
V roku 2014 sa zástupca MH SR zúčastnil medzinárodného cvičenia kybernetickej ochrany
NATO Cyber Coalition 2014 (ďalej len „NATO CC 14“), ktoré bolo zamerané na naplnenie
štyroch hlavných cieľov (precvičenie strategického rozhodovacieho procesu, koordinácia
činností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov členských krajín s NATO, zdieľanie informácií
s využitím spoločného formátu informácií a precvičenie technických a operačných
spôsobilostí).
Cvičenia kybernetickej ochrany NATO poskytujú možnosť vytvorenia procedúr a postupov pre
riešenie krízy vyplývajúcej z kybernetických útokov, vytvorenie väzieb vzájomnej spolupráce
a výmeny informácií na národnej aj medzinárodnej úrovni, ako aj väzieb spoločného riešenia
bezpečnostných incidentov v rámci komunity členských krajín NATO.
V roku 2015 sa plánuje novelizácia zákona o hospodárskej mobilizácii.
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3.9.

Európske záležitosti

Koordinácia európskej agendy ministerstva s cieľom nastaviť a zlepšiť spoluprácu s ostatnými
rezortmi, parlamentom, či predstaviteľmi mimorezortných sektorov v roku 2014 bola
zabezpečená prostredníctvom Rezortnej koordinačnej skupiny (RKS), ktorej obsahom je
schvaľovanie návrhov stanovísk SR pred zasadnutiami Rád ministrov EÚ v gescii MH SR. V roku
2014 sa konalo celkovo 9 zasadnutí RKS (4 pre konkurencieschopnosť, 3 pre energetiku
a 2 pre zahraničné veci/obchod). V prvom polroku 2015 je naplánovaných 7 rokovaní RKS.
MH SR sa počas roku 2014 zaoberalo procesom etablovania rezortu v národnej štruktúre
Predsedníctva SR v Rade EÚ (ďalej „SK PRES 2016“) prostredníctvom Medzirezortnej
koordinačnej rady pre SK PRES 2016, vrátane transformovania pravidiel a aktivít
do podmienok MH SR . V teto oblasti sa venoval procesu tvorby pozičných dokumentov
v nadväznosti na výkon SK PRES 2016 v 2. polroku 2016, deklarovaním obsahových priorít
rezortu pre SK PRES 2016 aj v nadväznosti na program krajín Trio PRES (Holandsko-SR-Malta).
Na personálnej úrovni začalo posilňovanie personálnej štruktúry MH SR a v rámci odbornej
prípravy bola zahájená časť jazykových vzdelávaní zamestnancov. Etablovala sa Rezortná
pracovná skupina pre SK PRES 2016 za účelom vnútornej koordinácie, vzájomnej
informovanosti a nastavenia mechanizmu súčinnosti pre prípravu na výkon SK PRES 2016. Bol
vypracovaný materiál Správa o stave pripravenosti rezortu na SK PRES 2016 deklarujúci stav
pripravenosti MH SR a tvorbu podmienok pre prípravu a výkon SK PRES 2016.
V roku 2015 sa v súvislosti s SK PRES 2016 plánuje príprava Manuálu pre logistické
zabezpečenie podujatí počas SK PRES 2016 v podmienkach MH SR, stanovenie rámcového
harmonogramu prípravy SK PRES 2016 pre rok 2016, iniciovanie a realizácia mítingov krajín
Trio PRES a zadefinovanie obsahových priorít Tria, vytvorenie stabilnej personálnej siete
rezortu, nastavenie systému pre vzdelávanie a realizácia výukových platforiem a príprava
správy o stave pripravenosti rezortu na SK PRES 2016.
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4. Charakteristika podriadených organizácií MH SR
Puncový úrad Slovenskej republiky
Puncový úrad Slovenskej republiky (ďalej „PÚ SR“) vykonáva pôsobnosť na
úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov a drahých kameňov v súlade
so zákonom o puncovníctve a skúšaní drahých kovov č. 94/2013 Z. z.
Poslaním PÚ SR je ochrana spotrebiteľov, ale aj výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi
v súlade so zákonnými predpismi na úseku puncovníctva a skúšania drahých kovov. Na
nasledujúce 3 roky počíta s príjmami vo výške 605 000 eur a výdavkami vo výške 553 000 eur.
Základným strategickým cieľom je udržať aj v budúcnosti pozitívny výsledok hospodárenia PÚ
SR vo výške 52 000 eur.
PÚ SR v roku 2014 dosiahol príjmy z puncovej kontroly vo výške 602 560,27 eur, čo znamená,
že cez puncovú kontrolu prešlo 383 kusov výrobkov z platiny, 302 288 kusov výrobkov zo zlata
a 265 896 kusov výrobkov zo striebra. Príjmy z pokút mal PÚ SR vo výške 25 928,70 eur a iné
príjmy dosiahol vo výške 2 288,07 eur.

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je odbornou
príspevkovou organizáciou zriadenou MH SR. Vytvára technickoodborné zázemie pre výkon štátnej správy v oblastiach pôsobnosti MH
SR na jeho rozhodovanie v súlade s inovačnou a energetickou
legislatívou, zabezpečenie prípravy a novelizácie inovačnej
a energetickej legislatívy, vrátane implementácie smerníc Európskej únie, aktualizáciu
inovačnej stratégie a energetickej politiky Slovenskej republiky, gesciu programov a projektov
technologického rozvoja, rozvoja inovácií a podporných programov na úspory energie
a využitia obnoviteľných energetických zdrojov a vykonáva funkciu implementačnej agentúry
sprostredkovateľského orgánu a funkciu sprostredkovateľského orgánu pre čerpanie
štrukturálnych fondov Európskej únie. Predmetom činnosti SIEA je koncepčná, odborná,
metodická, koordinačná, informačná, výchovno-vzdelávacia, propagačná a ďalšia činnosť
v súlade s jej zriaďovateľskou listinou a kompetenciami uloženými rozhodnutím MH SR.
Základné činnosti, ktoré SIEA vykonávala v roku 2014, vychádzali z predmetu činnosti
uvedeného v Zriaďovacej listine – Rozhodnutie MH SR č. 7/2007 a z aktuálneho znenia
Kontraktu o financovaní SIEA na rok 2014. Rozdeľovali sa na verejnoprospešné činnosti
a služby za odplatu (výnosové činnosti).

Hlavný banský úrad
Hlavný banský úrad (ďalej len „HBÚ“) a obvodné banské úrady (ďalej len
„OBÚ“) vykonávajú hlavný dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane
a využití nerastného bohatstva (banský zákon), zákona o banskej činnosti,
výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákona
o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a nad predpismi vydaných
na ich základe a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak
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upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie
chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, podmienky na používanie
výbušnín a výbušných predmetov, podmienky na výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu,
spracovanie, nadobúdanie, prepravu, skladovanie, evidenciu, skúšanie, delaboráciu,
zneškodňovanie, likvidáciu a ničenie výbušnín, výbušných predmetov, munície a pomôcok na
používanie výbušnín, podmienky revízie a opravy munície, vyhľadávanie nevybuchnutej
munície a humanitárneho odmínovania, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť
technických zariadení, požiarnu ochranu v podzemí a pracovné podmienky, v organizáciách pri
vykonávaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri výrobe
a používaní výbušnín, výbušných predmetov a munície.
HBÚ a OBÚ SR v roku 2014 splnili stanovené úlohy v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014
a v rámci plánu hlavných úloh. Obstarávanie bolo zabezpečované v súlade s ustanoveniami
zákona o verejnom obstarávaní.
Výsledky, ktoré boli dosiahnuté pri výkone hlavného
dozoru a plnení iných úloh pri nenaplnenom stave štátnozamestnaneckých miest možno
hodnotiť ako dobré po ich obsahovej aj kvalitatívnej stránke. Úrady okrem agendy v správnom
konaní plnili aj úlohy vyplývajúce zo Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
v Slovenskej republike do roku 2020, kde bol kladený dôraz hlavne na prevenciu, t.j. na
inšpekčnú činnosť. Ak vezmeme v úvahu východiskový rok 2006, potom ukazovateľ úrazovosti
klesol i z titulu prevencie z 5,02 na 2,59 v roku 2012 (vyhodnotenie koncepcie BOZP)
a 1,829 v roku 2014.

Rudné bane, š.p.
Rudné bane, š.p. Banská Bystrica bol založený zakladateľom MH SR ako podnik
vykonávajúci vo svojej hlavnej pôsobnosti banskú činnosť a činnosť
vykonávajúcu banským spôsobom.
V súčasnosti je hlavným poslaním štátneho podniku napĺňanie Útlmového
programu rudného baníctva pre dotovanú ťažbu a úpravu železných a neželezných kovov
a jeho dopad na bansko-stavebnú a geologicko-prieskumnú činnosť, ktoré vykonávajú štátne
podniky v Slovenskej republike. Útlmový program sa realizuje a ešte sa bude realizovať
minimálne do roku 2018 vrátane. Jeho obsahom je odstraňovanie následkov po banskej
činnosti –t.j. rekultivácia háld, odkalísk, výsypiek, lomov a plôch po odstránených výrobných
a nevýrobných objektoch, odstraňovanie povrchových objektov, zabezpečovanie alebo
likvidácia banských objektov na povrchu i v podzemí - štôlní, šácht, komínov, monitorovanie
vôd, rekultivovaných plôch a vodných stavieb a odstraňovanie environmentálnych záťaží.

Slovenská obchodná inšpekcia
Poslaním Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len SOI) je kontrola
vnútorného trhu, pri ktorej overuje, či výrobky a služby pri ich predaji
a poskytovaní sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a vykonáva
štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike. Zisťuje najmä, či sa nepotravinové
výrobky predávajú a služby poskytujú bezpečné, v zhode s technickými požiadavkami,
v správnej kvalite, množstve, miere, hmotnosti pri dodržaní cenových predpisov, či sú
dodržané podmienky skladovania a dopravy, dodržiavanie času predaja, používanie overených
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určených meradiel, používanie značky „e“ na spotrebiteľsky balených výrobkoch, označovanie
výrobkov cenami, dodržiavanie práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva, dodržiavanie
ostatných podmienok na vykonávanie veľkoobchodnej, distribučnej, maloobchodnej činnosti
pri poskytovaní služieb ako aj dodržiavanie podmienok na poskytovanie spotrebiteľských
úverov na diaľku podľa osobitného predpisu. Okrem toho kontrola zahŕňa aj ochranu
niektorých rozhlasových a televíznych programových služieb informačnej spoločnosti,
dodržiavanie povinností vzťahujúcich sa na energeticky významný výrobok, dodržiavanie
povinností pri uvádzaní názvov textilných vlákien a pri označovaní vláknového zloženia
textilných výrobkov etiketou a iným označením podľa osobitného predpisu. Zároveň SOI plní
úlohy podľa nariadení EP a Rady (REACH).SOI kontroluje a vykonáva dozor nad dodržiavaním
povinností vyplývajúcich zo 144 právnych predpisov.
V roku 2014 vykonala SOI 17 438 kontrol, a to v rámci centrálne plánovaných kontrolných akcií
Ústredným inšpektorátom SOI, vlastných kontrolných akcií jednotlivých inšpektorátov SOI
a prešetrovania podnetov a podaní spotrebiteľov. Z centrálne plánovaných 17 akcií to boli
napríklad kontrola dodržiavania požiadaviek pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trhu,
kontrola hračiek vstupujúcich na jednotný trh EÚ a hračiek sprístupnených na národnom trhu
SR, kontrola dodržiavania požiadaviek a postupov posudzovania zhody emisií hluku zariadení
používaných vo vonkajšom prostredí, kontrola plnenia povinností a podmienok uvedenia
biocídnych výrobkov na trh, kontrola a odber vzoriek vianočných reťazcov, kontrola
bezpečnosti dverí, kontrola dodržiavania požiadaviek na označovanie farieb, lakov a výrobkov
s obsahom organických rozpúšťadiel na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí podľa
zákona o ovzduší a ďalšie akcie. SOI v roku 2014 prijala a riešila 11 563 podnetov, oznámení
a žiadostí o radu.

Múzeum obchodu
Poslaním Múzea obchodu Bratislava je najmä tvorba, ochrana,
odborné
spravovanie
a prezentácia
zbierkového
fondu
dokumentujúceho vývoj obchodu a pohostinstva na území
Slovenska. Zbierkový fond spravuje múzeum ako súčasť kultúrneho
dedičstva národa a štátu. Kvantitatívne predstavuje zbierkový fond
65 569 kusov. Svojim pôsobením sa múzeum orientuje na celú
populáciu s dôrazom na mládež na akomkoľvek stupni vzdelávania. Múzeum obchodu
Bratislava zabezpečuje na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovanie,
zhodnocovanie vedeckými metódami a odborné spravovanie zbierkových predmetov,
písomných dokladov a iných dokumentačných foriem o vývoji obchodu, pohostinstva
a cestovného ruchu (ďalej len obchodu) na území Slovenska od jeho prvopočiatkov až po
súčasnosť. Zároveň zabezpečuje ich sprístupňovanie verejnosti a využívanie vo verejnom
záujme. Zbernou oblasťou je územie Slovenska a nadväzne oblasti a územia štátnych útvarov,
ktorých bolo územie Slovenska v minulosti súčasťou.
Všetky výstavné aktivity MOB v roku 2014 navštívilo 75 335 návštevníkov. Akvizičná činnosť
bola aj v roku 2014 ovplyvnená a pozastavená investičnou akciou „Revitalizácia historickej
záhrady MOB“. V roku 2014 sa podarilo získať 233 kusov zbierkových predmetov a písomností,
z toho 207 kúpou a 26 darom.
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Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je
príspevkovou organizáciou MH SR, financovanou zo zdrojov
štátneho rozpočtu. Misiou agentúry je nastaviť a využiť
všetky možnosti stimulačných prostriedkov na zvýšenie
prílevu zahraničných investorov a zároveň podpora slovenských firiem pri premene na
subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu. Jej víziou je pomáhať
transformovať Slovensko na technologické - inovačné - talentové biznis centrum Európy, stať
sa preferovaným partnerom firiem zvažujúcich investovanie v strednej Európe a akcelerovať
úspech slovenskej ekonomiky merateľným spôsobom, prispievajúc ku kvantitatívnemu
a kvalitatívnemu rastu. Cieľom pre agentúru SARIO bude v strednodobom horizonte aj naďalej
udržateľný rast, ktorý podporuje vyrovnávanie regionálnych rozdielov, na jednej strane cez
podporu zamestnanosti, a na strane druhej cez podporu rastu konkurencieschopnosti
Slovenska.
Agentúra SARIO zaznamenala v roku 2014 nárast záujmu investorov. Zaevidovala 57 nových
projektov a úspešne uzavrela 25 investičných projektov, ktoré majú výrazný exportný
potenciál a plánujú vytvoriť 4700 priamych pracovných miest. Najväčšie zastúpenie medzi
uzavretými projektmi majú výrobcovia komponentov pre automobilový priemysel, centrá
zdieľaných služieb a technologické centrá. S cieľom propagovať Slovensko a jeho
podnikateľské prostredie v zahraničí agentúra uskutočnila 17 investične zameraných ciest.
Výstupom aktivity agentúry boli cesty do Bieloruska, Veľkej Británie a Nemecka. Počas roka
bol implementovaný projekt systematickej podpory kľúčových etablovaných investorov
a vypracovaný materiál sumarizujúci overené, efektívne formy spolupráce medzi firmami
a školami. V oblasti obchodu Agentúra SARIO spoluorganizovala vyše 50 podnikateľských misií
a zaregistrovala 265 dopytov na spoluprácu v oblasti obchodu. Medzi najvýznamnejšie
podujatia patrili podnikateľské misie do Moskvy, Bieloruska, Číny a Izraela a podnikateľské
misie z Laosu, Vietnamu a Srbska. Kľúčovým podujatím na podporu internacionalizácie
slovenských podnikateľských subjektov v roku 2014 bolo Exportné fórum 2014 v Bratislave.
Bolo zamerané na podporu spolupráce medzi krajinami Vyšehradskej štvorky a Rakúska.
Rastúci kredit platformy a efektívnosť podujatia potvrdzuje spätná väzba účastníkov
z 20 krajín sveta.

MH Invest, s.r.o.
Spoločnosť bola založená v roku 2006 so zameraním na stavebnú
a inžiniersku činnosť spätú s výstavbou priemyselných zón za
účelom podpory, rozvoja a konkurencieschopnosti regiónov
Slovenska, k napomáhaniu zlepšenia podnikateľského prostredia
a zvyšovaniu zamestnanosti. Jej jediným a úplným vlastníkom je
MHSR.
Metodickým pokynom Ministerstva hospodárstva SR č. 5/2007 zo dňa 8. novembra 2007,
v znení neskorších úprav, bola spoločnosť poverená realizáciou a dohľadom nad výstavbou
priemyselných zón pre vyššie územné celky, mestá a obce, ktorým bola pridelená dotácia na
regionálny rozvoj vo výške viac ako 1,327 mil. Eur. Účelom je zaviesť jednotné štandardy
a metódy postupov pri nakladaní s verejnými zdrojmi, predísť a zabrániť prípadnému
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neefektívnemu a nehospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi, ako aj uľahčiť
kontrolovateľnosť hospodárnosti sústredením vybraných činností do pôsobnosti spoločnosti
MH Invest, s.r.o. Minister hospodárstva SR poveril mandátom zo dňa 27. 9. 2012 štatutárov
spoločnosti MH Invest, s.r.o. kontrolou vybudovaných priemyselných parkov a zón, ktorým
bola poskytnutá dotácia z MHSR a Nenávratných finančných prostriedkov EÚ.

MH Development, s.r.o.
Vláda SR uznesením č. 94/2006 schválila výstavbu ubytovacích
kapacít pre zahraničných investorov KIA Motors Corporation
a Hyundai Mobis a taktiež uložila ministrovi hospodárstva založiť
100% spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá zabezpečí výstavbu Obytného súboru
a následne jeho päťročnú prevádzku. MH SR v súlade s danou úlohou založilo spoločnosť MH
Development, s. r. o. (ďalej len „MH Development") s vkladom do základného imania
spoločnosti zo štátnych finančných aktív vo výške 38 704 110 eur. MH Development
zabezpečila výstavbu Obytného súboru pre zahraničných investorov v obci Chorvátsky Grob
v miestnej časti Čierna Voda, okres Senec, ktorú prevádzkuje na základe zmlúv o prenájme.
Spoločnosť MH Development sa bude zlučovať so spoločnosťou MH Invest, s. r. o.
k 01.07.2015.
Hlavnou činnosťou organizácie za rok 2014 bola správa Obytného súboru Čierna Voda. V rámci
činnosti bola v Obytnom súbore Čierna Voda v roku 2014 vykonávaná bežná údržba.
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5. Hospodárenie organizácie
5.1.

Základná charakteristika správcu rozpočtovej kapitoly

Ministerstvo financií SR listom č. MF/027759/2013/441 zo dňa 17.12.2013 rozpísalo
Ministerstvu hospodárstva SR záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu vrátane programovej
štruktúry na rok 2014 tak, ako boli schválené v Národnej rade SR zákonom č. 473/2013 Z. z.
o štátnom rozpočte na rok 2014zo dňa 12. decembra 2013.
v eur
ZÁVAZNÉ

UKAZOVATELE

Schválený
rozpočet
k 1.1.2014

a

1

Upravený

Skutočnosť

%

rozpočet

k 31.12.2014

stĺ. 3/2

2

3

4

I. PRÍJMY KAPITOLY
A. záväzný ukazovateľ , v tom:
- kód zdroja 111
- kód zdroja 131C+131D
- kód zdroja 1352+13S2
B. prostriedky EÚ, z toho:
- kód zdroja 11S1
- kód zdroja 13S1
C. mimorozpočtový zdroj (72c)

363 219 930,00
108 210 500,00
108 210 500,00
0,00
0,00
255 009 430,00
255 009 430,00
0,00
0,00

127 813 918,75
86 469 500,00
86 469 500,00
0,00
0,00
41 344 418,75
41 344 418,75
0,00
0,00

127 349 269,04 99,64
85 584 164,46 98,98
85 364 592,79 98,72
41 694,90
177 876,77
41 761 529,48 101,01
41 344 418,75 100,00
417 110,73
3 575,10
-

II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A + B)
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ
z toho :
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu ( kód zdroja 111)
A.2. prostriedky štátneho rozpočtu ( kód zdroja
131C+131D)
A.3. prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja
11S2+13S2)
A.4. prostriedky PRORATA
A.5. mimorozpočtové zdroje (72c)

414 276 741,00
159 267 311,00

166 295 625,79
121 661 889,93

166 197 224,73
121 563 488,87

99,94
99,92

113 446 167,00

103 379 536,58

103 277 565,23

99,90

0,00

10 611 466,72

10 611 461,91

99,99

45 821 144,00
0,00
0,00

7 263 488,74
407 397,89
0,00

7 263 488,74 100,00
407 397,89 100,00
3 575,10
-

9 289 850,00

9 590 470,00

9 590 403,01

99,99

5 497 108,00

5 508 688,00

5 508 630,18

99,99

796,00
411,00

797
418

756,7
388,8

94,94
93,01

9 020 463,00
9 020 463,00

1 912 411,31
1 912 411,31

1 911 547,02
1 911 547,02

99,95
99,95

255 009 430,00

44 633 735,86

414 276 741,00

166 295 625,79

-

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os
.vyrovnania
(610),(kód zdroja 111)
z toho : mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné
vyrovnania aparátu ústredného orgánu
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií
podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 588/2013
z toho : aparát ústredného orgánu
kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na
spolufinancovanie)
z toho : kód zdroja 111
B. Prostriedky EÚ (zdroj 11S1+13S1)
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na
rok 2014 (z Prílohy č. 2) :
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44 633 735,86 100,00
166 197 224,73

99,94

07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania
07K010F Podpora útlmu rudného baníctva
07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií Investičné stimuly
07L Tvorba a implementácia politík
06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR
08B0A Rozvoj ochrany obyvateľov SR pred chemickými
zbraňami
09704 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MH
SR
0AS03 MH SR Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej
republike

383 749 359,00
1 711 000,00

131 457 789,89
1 656 000,00

131 457 711,95 99,99
1 656 000,00 100,00

7 812 886,00
26 747 705,00
2 840 377,00

10 395 970,72
26 815 698,46
3 403 404,99

10 395 970,72 100,00
26 726 185,01 99,67
3 396 906,15 99,81

35 000,00

35 000,00

900 000,00

940 256,37

4 300,00

4 300,00

34 002,53

97,15

940 256,37 100,00
2 988,17

69,49

Záväzný ukazovateľ výdavkov kapitoly MH SR bol v roku 2014 dodržaný. MH SR k 31.12.2014
nenaplnilo príjmy stanovené upraveným rozpočtom príjmov do výšky 127 813 918,75 eur, čo
znamená, že príjmy neboli naplnené v absolútnej hodnote o 464 649,71 eur. Nedodržanie
záväzného ukazovateľa prímov bolo kapitole MH SR zaviazané vo výdavkoch na rok 2014
rozpočtovým opatrením zo strany MF SR v decembri 2014.
MH SR dosiahlo v roku 2014 nasledovný výsledok rozpočtového hospodárenia:
v eur

Schválený rozpočet
k 1.1.2014
1
Príjmy spolu
z toho:
prijaté z rozpočtu EÚ
Výdavky spolu
z toho:
kryté prostriedkami EÚ
Saldo
príjmov a výdavkov
z toho: z prostriedkov EÚ

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
k 31.12.2014

% k uprav.
rozpočtu

2
363 219 930,00

3
127 813 918,75

4
127 349 269,04

5=4/3*100
99,64

255 009 430,00
414 276 741,00

41 344 418,75
166 295 625,79

41 344 418,75
166 197 224,73

100,00
99,94

255 009 430,00

44 633 735,86

44 633 735,86

100,00

-51 056 811,00

-38 481 707,04

-38 847 955,69

-

0,00

-3 289 317,11

-3 289 317,11

-

Príjmy kapitoly MH SR boli schválené zákonom č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok
2014 vo výške 363 219 930,00 eur. Rozpočet celkových príjmov kapitoly bol v dôsledku
očakávaného neplnenia príjmov z dividend a príjmov z rozpisu EÚ upravený na sumu
127 813 918,75 eur. Skutočné príjmy kapitoly boli dosiahnuté vo výške 127 349 269,04 eur, t.
j. plnenie na 99,64 %. Príjmy z rozpočtu EÚ boli naplnené vo výške 41 344 418,75 eur, t. j.
plnenie na 100,00 %.
Výdavky kapitoly boli zákonom č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014 schválené vo
výške 414 276 741,00 eur, ktoré v priebehu roka 2014 boli rozpočtovými opatreniami MF SR
upravené na 166 295 625,79 eur. Celkové čerpanie výdavkov kapitoly MH SR vrátane
mimorozpočtového zdroja v roku 2014 bolo vo výške 166 197 224,73 eur, t. j. 99,94 %
z upraveného rozpočtu.
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Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu v priebehu roka
Úprava záväzných ukazovateľov z úrovne MF SR v roku 2014 bola zrealizovaná
51 rozpočtovými opatreniami.
Príjmy:
Schválený rozpočet
+ prekročenie
viazanie
Rozpočet k 31.12.2014 po zmenách

v eur
363 219 930,00
121 694 599,35
357 100 610,60
127 813 918,75

Výdavky:
Schválený rozpočet
+ prekročenie
viazanie
Rozpočet k 31.12.2014 po zmenách

v eur
414 276 741,00
169 092 910,61
417 074 025,82
166 295 625,79

Najvýraznejšie výšku príjmov a výdavkov ovplyvnili rozpočtové opatrenia, ktorými sa presúvali
finančné zdroje z minulých období, navyšoval sa limit bežných výdavkov na podporu
startupov, na realizáciu prvku Podpora internetovej ekonomiky, na administráciu Slovak
Business Agency, navyšoval sa limit bežných výdavkov na zabezpečenie financovania účasti SR
na svetovej výstave EXPO Miláno 2015 a navyšovali sa výdavky na spoločné programy SR
a Európskej únie – Operačný program Informatizácia spoločnosti.
Výška príjmov kapitoly MH SR bola v priebehu roka 2014 upravená štyrmi rozpočtovými
opatreniami zo schválenej výšky príjmov vo výške 363 219 930,00 eur na výšku
127 813 918,75 eur, a to navýšením v príjmovej časti rozpočtu o 121 694 599,35 eur
a viazaním v príjmovej časti rozpočtu o 357 100 610,60 eur. K 31.12.2014 bol rozpočet príjmov
kapitoly MH SR upravený celkovo o – 235 406 011,25 eur.
Zvýšenie rozpočtu príjmov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili rozpočtové
opatrenia MF SR:
- povolené prekročenie limitu výdavkov a príjmov viazaných v r. 2013 podľa § 7 ods. 3, § 8
ods. 6 a § 17 zák. 523/2004 – prostriedky EÚ a spolufinancovania (zdroje 13S1, 13S2) –
RO č. 1/2014,
- povolené prekročenie limitu výdavkov a príjmov (prostriedky EÚ + spolufinancovanie) - § 7
a § 8 – RO č. 48/2014.
Zníženie rozpočtu príjmov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili rozpočtové
opatrenia MF SR:
- zníženie príjmov kapitoly z titulu neplnenia rozpočtovaných príjmov – RO č. 42/2014,
- viazanie limitu výdavkov a príjmov v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. – prostriedky EÚ +
spolufinancovania – RO č. 50/2014.
Výška výdavkov kapitoly MH SR bola v priebehu roka 2014 upravená štyridsiatimi deviatimi
rozpočtovými opatreniami z úrovne MF SR zo schválenej výšky výdavkov v objeme
414 276 741,00 eur na výšku 166 295 625,79 eur, a to povoleným prekročením rozpočtu
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o 169 092 910,61 eur a viazaním rozpočtu o 417 074 025,82 eur. K 31.12.2014 bol rozpočet
výdavkov kapitoly MH SR upravený celkovo o – 247 981 115,21 eur.
Rozpočet výdavkov bol v roku 2014 v najväčšej miere ovplyvnený nasledovnými úpravami
rozpočtu :
Zvýšenie rozpočtu výdavkov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili
rozpočtové opatrenia MF SR:
- povolené prekročenie limitu výdavkov a príjmov (prostriedky EÚ + spolufinancovanie) - § 7
a § 8 - RO č. 48/2014,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov (Investičné stimuly) viazaných v r. 2013
podľa § 8 ods. 6 a § 17 zák. 523/2004 (zdroj 131C, 131D) – RO č. 3/2014,
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov, ktoré sú určené na realizáciu
investičných zámerov - § 8 – RO č. 43/2014,
- povolené prekročenie limitu výdavkov – spoločné programy Slovenskej republiky
a Európskej únie - RO č. 1/2014, 16/2014, 31/2014, 39/2014 a 44/2014,
- povolené prekročenie limitu bežných výdavkov na podporu startupov, internetovej
ekonomiky, a administráciu NARMSP – RO č. 27/2014,
- povolené prekročenie limitu bežných výdavkov na zabezpečenie financovania účasti SR
na svetovej výstave EXPO Miláno 2015 - RO č. 4/2014, 5/2014, 8/2014 a 12/2014.
Zníženie rozpočtu výdavkov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili
rozpočtové opatrenia MF SR:
- viazanie limitu výdavkov a príjmov v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. – prostriedky EÚ +
spolufinancovania – RO č. 50/2014,
- viazanie limitu výdavkov v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. – kapitálové výdavky – RO
č. 51/2014,
- viazanie limitu výdavkov v súvislosti s výpadkom príjmov z odvodov od prevádzkovateľov
prenosovej sústavy a distribučných sústav – RO č. 46/2014,
- viazanie limitu kapitálových výdavkov z dôvodu aplikácie ústavného zákona č. 493/2011
Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti – RO č. 18/2014,
- viazanie limitu výdavkov v prospech kapitoly MZVEZ SR na činnosť vyslaných zamestnancov
na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli a na Stálej misii SR pri OECD v Paríži – RO
č. 28/2014,
- viazanie výdavkov v prospech MF SR na výkon správy a údržby EIS – RO č. 6/2014.

Príjmy kapitoly
Celkové príjmy kapitoly MH SR sa v roku 2014 naplnili do výšky 127 349 269,04 eur, z toho
nedaňové príjmy boli naplnené vo výške 86 001 275,19 eur, a granty a transfery vo výške
41 347 993,85 eur.
Podrobnejšie členenie dosiahnutých príjmov MH SR podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené
v tabuľke:
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Ukazovateľ
A
200
210
211
212
220
221
222
223
230
290
292
300
330
340

Schválený rozp.
b

Nedaňové príjmy
Príjmy z podnikania a z
vlastníctva majetku
Príjmy z podnikania
Príjmy z vlastníctva
Administratívne poplatky
a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky
Pokuty, penále a iné sankcie
Poplatky a platby z nepriemyselného
a náhodného predaja a služieb
Kapitálové príjmy
Iné nedaňové príjmy
Ostatné príjmy
Granty a transfery
Zahraničné granty
Zahraničné transfery
Príjmy MH SR spolu (200+300)

Upravený rozp.

Skutočnosť

v eur
Plnenie
3/2 (%)

1
108 210 500,00

2
86 469 500,00

3
86 001 275,19

4
99,46

30 478 254,00
30 441 000,00
37 254,00

14 219 254,00
14 200 000,00
19 254,00

14 223 793,27
14 200 000,00
23 793,27

100,03
100,00
123,58

2 579 034,00
931 719,00
1 447 315,00

2 597 034,00
949 719,00
1 447 315,00

2 961 247,02
1 052 499,17
1 856 597,70

114,02
110,82
128,28

200 00,00
52 150,15
299 096,00
455 959,36
69 354 116,00 68 360 275,54
69 354 116,00 68 225 870,17
41 344 418,75 41 347 993,85
0,00
3 575,10
41 344 418,75 41 344 418,75
127 813 918,75 127 349 269,04

26,08
152,45
98,57
98,37
100,01
100,00
99,64

200 000,00
299 096,00
74 854 116,00
74 854 116,00
255 009 430,00
0,00
255 009 430,00
363 219 930,00

Na dosiahnutých príjmoch kapitoly MH SR za rok 2014 sa podriadené organizácie ministerstva
a vnútroorganizačné jednotky ministerstva podieľali nasledovne:
- Hlavný banský úrad Banská Štiavnica získal za rok 2014 príjmy v hodnote 33 311,76
eur. Hlavným zdrojom nedaňových príjmov sú prevažne pokuty a penále za
nezaplatenie, resp. oneskorené platby z úhrad za dobývacie priestory a vydobyté
nerasty a príjmy z uložených pokút na základe porušení banských predpisov pri
dobývaní ložísk nerastov zistených pri výkone hlavného banského dozoru. Ďalšie
príjmy boli tvorené príjmami z prenájmu budov a ostatnými príjmami.
-

Puncový úrad SR Bratislava dosiahol v roku 2014 príjmy vo výške 630 777,04 eur. eur.
Dosiahnutú výšku príjmov tvorili príjmy z výkonu puncovej kontroly, príjmy z pokút,
príjmy za zorganizované poradenské semináre, príjmy z poštovného a balného.
Ostatné príjmy boli prijaté za dobropis, z preplatkov a zábezpek z minulých rokov.

- Slovenská obchodná inšpekcia mala schválené rozpočtované príjmy na rok 2014
vo výške 1 494 000,00 eur. Príjmy SOI boli k 31.12.2014 upravené rozpočtovým opatrením
na výšku 1 620 708,21 eur, a to z dôvodu prechodu pôsobnosti Štátnej energetickej
inšpekcie na Slovenskú obchodnú inšpekciu v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a úpravy rozpočtu príjmov z MF SR v rámci kapitoly MH SR,
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a taktiež z potreby úpravy rozpočtu príjmov v rámci kapitoly MH SR. Za rok 2014 boli príjmy
dosiahnuté vo výške 1 807 392,03 eur. Rozpočtované príjmy boli naplnené príjmami
z pokút, z refakturácií nákladov nevyhovujúcich vzoriek a za laboratórne rozbory,
z prenájmu budovy a z dobropisov. Nerozpočtované príjmy sú tvorené zostatkom
depozitného účtu z roku 2013, z náhrady škody od Slovenskej pošty, a. s. za stratené
zásielky, z náhrady škody od zamestnanca SOI. Nerozpočtovaným príjmom SOI je aj grant
EK vo výške 3 575,10 eur, ktorý dostala Slovenská obchodná inšpekcia na projekt EUTS –
ochrana pred neprijateľnými praktikami. Ostatné príjmy boli vybraté vo výške 4 516,60 eur
a súviseli s príjmami Štátnej energetickej inšpekcie po ukončení jej činnosti k 30.4.2014 .
Štátna energetická inšpekcia Trenčín mala na rok 2014 rozpočtované príjmy vo výške
113 000,00 eur. Dňom 1. mája 2014 došlo v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene
a doplnení niektorých zákonov k zlúčeniu Štátnej energetickej inšpekcie so Slovenskou
obchodnou inšpekciou. Na základe uvedeného bol rozpočet príjmov ŠEI upravený na
5 406,79 eur. Príjmy boli naplnené vo výške 5 406,79 eur, čo je 100,00 % z upraveného
rozpočtu príjmov. Za sledované obdobie boli rozpočtované príjmy naplnené príjmami
z udelených pokút a odvodmi nedaňových príjmov z minulých rokov.
Úrad Ministerstva hospodárstva SR Bratislava naplnil príjmy vo výške 82 616 336,23 eur,
z toho sú príjmy z odvodov z prenosovej a distribučných sústav NJF vo výške 67 650 321,06
eur, z vratiek kapitálových transferov mesta Žilina 299 096 eur a z prenájmu majetku
16 980,27 eur.
Príjmy z dividend boli naplnené vo výške 14 200 000,00 eur a jednotlivé spoločnosti naplnili
príjmy nasledovne:
- JAVYS, a.s., vo výške 1 624 000,00 eur, t. j. 100,00 % zo schváleného rozpočtu,
- Transpetrol, a.s., vo výške7 000 000,00 eur, t. j. 100,00 % zo schváleného rozpočtu,
- Slovak Telekom, a.s,. vo výške 5 576 000,00 eur, t. j. 100,00 % z upraveného rozpočtu.
Dňom 1. augusta 2014 boli prevedené majetkové účasti na podnikaní spoločnosti
Slovenský plynárenský priemysel z FNM na Ministerstvo hospodárstva SR. V nadväznosti na
to bol vyplatený doplatok dividend zo zisku SPP, a.s. za rok 2012 v sume 179 009 tis. EUR
a výplata dividend zo zisku SPP, a.s. za rok 2013 v sume 267 585 tis. EUR. Výplata
predmetných dividend bola zo strany SPP, a.s., realizovaná priamo na príjmový účet
kapitoly Všeobecná pokladničná správa.
Ďalšie príjmy boli naplnené príjmami z biocídneho zákona a príjmami za súdne poplatky –
vratky trov a vratky kapitálových transferov, za dobropisy, za porušenie predpisov, za
porušenie rozpočtovej disciplíny a z náhrad poistného plnenia.
Platobná jednotka – VOJ MH naplnila príjmy do výšky 41 939 554,15 eur. Príjem
prostriedkov z rozpočtu EÚ bol uskutočnený na základe schválených súhrnných žiadostí
o platbu Certifikačným orgánom (Ministerstvo financií SR) a predstavoval podiel
Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri refundácii oprávnených výdavkov a zúčtovaní
poskytnutých predfinancovaní a zálohových platieb z jednotlivých opatrení Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
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Prehľad o plnení príjmov MH SR za rok 2014 podľa organizácií a zdrojov:
v eur

- z toho:
Schválený
Zdroj

Organizácia

a

b
Puncový úrad SR
Slovenská obchodná inšpekcia

Upravený

rozpočtoSkutočné

rozpočet na r.

rozpočet na r.

príjmy spolu

2014

2014

k 31.12.2014

1

2

3

náhodné

spolu

príjmy
4

5

3/2

603 219,00

630 777,04

629 057,76

1 719,28

104,57%

1 494 000,00

1 620 708,21

1 807 392,03

1 797 470,67

9 921,36

111,52%

3 575,10

-

3 575,10
113 000,00

5 406,79

5 406,79

4 900,00

506,79

100,00%

49 875,00

30 760,00

33 311,76

30 103,87

3 207,89

108,30%

2 260 094,00

2 260 094,00

2 476 887,62

2 461 532,30

15 355,32

109,59%

33 194,00

15 194,00

16 980,27

16 980,27

0,00

111,76%

299 096,00

299 096,00

299 096,00

299 096,00

0,00

100,00%

0,00

0,00

156 863,36

0,00

156 863,36

1 624 000,00

1 624 000,00

1 624 000,00

1 624 000,00

0,00

100,00%

21 817 000,00

5 576 000,00

5 576 000,00

5 576 000,00

0,00

100,00%

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

0,00

100,00%

MH SR - Dividendy S P O L U

30 441 000,00

14 200 000,00

14 200 000,00

14 200 000,00

0,00

100,00%

MH SR - NJF z prenosových sústav

74 848 616,00

69 348 616,00

67 650 321,06

67 650 321,06

0,00

97,55%

328 500,00

289 500,00

292 499,75

292 499,75

0,00

101,04%

MH SR - súdne poplatky - vratky trov

0,00

57 000,00

157 439,15

157 439,15

0,00

276,21%

MH SR - ostatné

0,00

0,00

159 627,68

0,00

159 627,68

-

105 950 406,00

84 209 406,00

82 932 827,27

82 616 336,23

316 491,04

98,48%

108 210 500,00

86 469 500,00

85 409 714,89

85 077 868,53

331 846,36

98,77%

255 009 430,00

41 344 418,75

41 344 418,75

41 344 418,75

0,00

100,00%

0,00

0,00

1 236,51

0,00

1 236,51

0,00

0,00

417 110,73

0,00

417 110,73

0,00

0,00

176 640,26

0,00

176 640,26

0,00

0,00

147,90

0,00

147,90

255 009 430,00

41 344 418,75

41 939 554,15

41 344 418,75

595 135,40

101,44%

363 219 930,00

127 813 918,75

127 349 269,04

126 422 287,28

926 981,76

99,64%

Hlavný banský úrad
111+72

ostatné
rozpočtované

603 219,00

z toho: zdroj 72
Štátna energetická inšpekcia
(k 30.4.2014)

% plnenia

Rozpočtové organizácie - celkom
MH SR - Prenájom budov a priestorov
MH SR - vratky m. Žilina (239)
MH SR - ostatné vratky (239)
MH SR - Dividendy -Jadrová
vyraďovacia spol.,a.s.
MH SR - Dividendy -Slovak Telekom a.s.
MH SR - Dividendy -Transpetrol a.s.

MH SR - CCHLP biocídny zákon

Ministerstvo hospodárstva SR - org.
111
spolu
Zdroje 111 Príjmy za rozp. organizácie a MH SR - c e
lkom
Prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 11S12.
programové obdobie)
Spolufinancovanie zo ŠR (zdroj 1352 z
predchádzajúcich rokov)
Prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 13S12.
programové obdobie)
Spolufinancovanie zo ŠR (zdroj 13S2 2.
programové obdobie)
Špeciálny príjmový účet VOJ (zdroj 111)
Prostriedky z rozpočtu EÚ a príjmy VOJ - PJ - S P O
LU
CELKOM
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-

-

Plnenie príjmov kapitoly MH SR v jednotlivých podriadených organizáciách,
v úrade ministerstva a v platobnej jednotke

Výdavky kapitoly
Rozpočet výdavkov v roku 2014 pokryl nevyhnutné výdavky rezortu, ich realizáciou bolo
zabezpečené plynulé plnenie úloh ministerstva. Rozpočet výdavkov MH SR v roku 2014 bol
po zrealizovaných rozpočtových opatreniach upravený na výšku 166 295 625,79 eur,
čerpanie (vrátane mimorozpočtového zdroja 72c) bolo vykázané vo výške 166 197 224,73
eur, t.j. plnenie na 99,94 % z upraveného rozpočtu k 31.12.2014.

Podrobnejšie čerpanie rozpočtových prostriedkov kapitoly MH SR podľa ekonomickej
klasifikácie je uvedené v tabuľke:
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Ukazovateľ
a
b
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

Schválený rozp.
k 1.1.2014
1

Upravený rozp.
k 31.12.2014
2

Skutočnosť
k 31.12.2014
3

v eur
Plnenie
(v %)
4

611 Tarifný plat, osobný plat, ...

9 289 850,00
6 637 704,00

10 862 814,66
7 278 774,73

10 862 747,67
7 278 767,83

99,99
99,99

612 Príplatky

2 418 042,00

2 489 953,04

2 489 950,77

99,99

613 Náhrada za pracovnú pohotovosť

25 264,00

20 754,34

20 754,34

100,00

614 Odmeny

37 600,00

914 531,86

914 531,86

100,00

615 Ostatné osobné vyrovnania

51 300,00

52 022,00

52 022,00

100,00

616 Doplatok k platu a ďalší plat

119 940,00

106 778,69

106 720,87

100,00

3 313 619,00

3 942 061,92

3 941 462,84

99,99

728 994,00

821 230,68

821 225,53

99,99

620 Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do VšZP
623 Poistné do ostatných ZP

259 244,00

276 870,87

276 868,23

99,99

2 172 405,00

2 682 929,08

2 682 340,44

99,99

152 976,00

161 031,29

161 028,64

99,99

16 040 699,00

9 267 397,04

9 170 609,54

98,96

631 Cestovné náhrady

775 362,00

495 006,39

*496 627,50

100,33

632 Energie, voda, komunikácie

881 927,00

768 792,25

766 814,28

99,75

633 Materiál

933 584,00

676 574,68

671 540,60

99,26

634 Dopravné

355 840,00

262 349,63

257 394,80

98,12

635 Rutinná a štandardná údržba

562 323,00

358 141,99

335 742,78

93,75

636 Nájomné za nájom

478 857,00

478 440,35

477 798,99

99,87

637 Služby

12 052 806,00

6 228 091,75

6 164 690,59

98,99

640 Bežné transfery

81 071 068,00

88 597 896,85

88 597 818,46

99,99

641 Transfery v rámci verejnej správy

76 821 404,00

80 349 690,57

80 349 613,38

99,99

642 Transfery jednotlivcom a
neziskovým práv. osobám

1 310 367,00

2 023 327,49

2 023 326,64

99,99

644 Transfery nefinanč. subjektom a PO

1 931 318,00

5 174 950,92

5 174 950,92

100,00

649 Transfery do zahraničia

1 007 979,00

1 049 927,87

1 049 927,52

99,99

710 Obstarávanie kapitálových aktív

1 156 577,00

5 371 902,91

5 371 033,81

99,99

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

350 000,00

3 238 330,09

3 238 327,97

99,99

713 Nákup strojov, prístrojov,
zariadení, techniky alebo náradia

427 377,00

871 838,42

871 802,42

99,99

714 Nákup dopravných prostriedkov

33 000,00

39 407,00

38 763,00

99,99

0,00

170 400,00

170 400,00

100,00

346 200,00

1 051 927,40

1 051 740,42

99,99

303 404 928,00

48 253 552,41

48 253 552,41

100,00

28 090 427,00

11 658 384,95

11 658 384,95

100,00

723 Transfery nefinančným subjektom a PO

275 314 501,00

36 595 167,46

36 595 167,46

100,00

Výdavky MH SR spolu

414 276 741,00

166 295 625,79

166 197 224,73

99,94

109 715 236,00

112 670 170,47

112 572 638,51

99,91

304 561 505,00

53 625 455,32

53 624 586,22

99,99

625 Poistné do SP
627 Príspevok do DDP
630 Tovary a služby

716 Prípravná a projektová dokumentácia
717 Realizácia stavieb a ich
technického zhodnotenia
720 Kapitálové transfery
721 Transfery v rámci verejnej správy

z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky
*- vrátane čerpania 3 575,10 eur zo zdroja 72c
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Z hľadiska funkčnej klasifikácie bol rozpočet MH SR v roku 2014 realizovaný v 6-tich
oddieloch.
Prehľad čerpania výdavkov (vrátane mimorozpočtových zdrojov) MH SR podľa funkčnej
klasifikácie je v nasledovnom prehľade:
v eur
Oddiel
01 – Všeobecné verejné
služby
02 – Obrana
04 – Ekonomická oblasť
06 – Bývanie a občianska
vybavenosť
08 – Rekreácia, kultúra
a náboženstvo
09 – Vzdelávanie
MH SR spolu

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie
k 31.12.2014

% plnenia k upr.
roz.

2 111 802,00
2 844 677,00
388 945 876,00

2 459 168,99
3 407 704,99
151 921 928,87

2 453 744,14
3 399 894,32
151 836 763,33

99,78
99,78
99,94

20 135 503,00

8 256 769,87

8 256 769,87

100,00

163 783,00
75 100,00
414 276 741,00

199 473,69
50 579,38
166 295 625,79

199 473,69
50 579,38
166 197 224,73

100,00
100,00
99,94

Na čerpaní celkových výdavkov sa podieľali výdavky oddielu 01 – Všeobecné verejné služby
sumou 2 453 744,14 eur, oddielu 02 - Obrana sumou 3 399 894,32 eur, oddielu 04 –
Ekonomická oblasť sumou 151 836 763,33 eur, oddielu 06 – Bývanie a občianska vybavenosť
sumou 8 256 769,87 eur, oddielu 08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo sumou 199 473,69
eur a oddielu 09 – Vzdelávanie sumou 50 579,38 eur.
V rámci funkčnej klasifikácie 01 - Všeobecné verejné služby MH SR uhrádzalo poplatky
medzinárodným organizáciám, ktorých členom je SR, financovalo výdavky súvisiace
s pracoviskami mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine, uhrádzalo výdavky súvisiace
so zahraničnými pracovnými cestami zamestnancov MH SR a s prípravou expozície
Slovenskej republiky na „Expo Milano 2015, Italy“.
V rámci funkčnej klasifikácie 02 – Obrana MH SR zabezpečovalo úhradu výdavkov
medzirezortného podprogramu 06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR a OAS03 MH SR –
Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike a v oblasti civilnej ochrany.
V rámci funkčnej klasifikácie 04 – Ekonomická oblasť vykazuje MH SR najvyššie čerpanie
výdavkov v roku 2014, a to vo výške 151 836 763,33 eur. V rámci uvedeného oddielu MH SR
zabezpečovalo financovanie výdavkov podľa jednotlivých činností, ktoré smerovali do
nasledovných oblastí:
04.1 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť (63 320 645,28 eur), kde boli
financované činnosti MH SR súvisiace s plnením úloh v rámci Akčného plánu znižovania
administratívneho bremena v SR, na podporu rozvoja strategických investícií, na
podporu startupov, na podporu rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv
spotrebiteľa, na podporu budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu
práv spotrebiteľa, na chod úradu ministerstva. Zároveň tu boli čerpané rozpočtové
prostriedky podriadených rozpočtových organizácií Puncový úrad a Slovenská
obchodná inšpekcia a boli poskytnuté transfery na činnosť príspevkovým
organizáciám. Rozpočtové prostriedky boli čerpané aj na plnenie realizačných
a koordinačných opatrení v zabezpečovaní ochrany proti účinkom chemických zbraní.
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Výdavky boli čerpané na úhradu miezd a odvodov do poisťovní pre zamestnancov
pracovnej skupiny na realizáciu prípravy a zabezpečenia predsedníctva SR v Rade EÚ
v roku 2016. Taktiež v uvedenej funkčnej klasifikácii boli čerpané výdavky na jednotlivé
opatrenia Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
v celkovej výške 29 569 645,66 eur.
04.3 Palivá a energia (82 358 322,37 eur), kde boli rozpočtové výdavky čerpané na podporu
útlmu rudného a uhoľného baníctva a na zabezpečenie starých banských diel.
Národnému jadrovému fondu bol poskytnutý bežný transfer vo výške 70 167 165,25
eur a tiež rozpočtové prostriedky na prefinancovanie zachytených rádioaktívnych
materiálov od neznámych vlastníkov. Zároveň v uvedenej rozpočtovej klasifikácii boli
čerpané výdavky Štátnej energetickej inšpekcie, ktorej kompetencie dňom 1.5.2014
prešli na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Taktiež v uvedenej funkčnej klasifikácii sa
čerpali výdavky na opatrenie Operačného programu Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast – Opatrenie 2.1. OP KaHR v celkovej výške 7 996 076,75 eur.
04.4 Ťažba, výroba a výstavba, kde boli čerpané výdavky Hlavného banského úradu vo výške
1 426 803,55 eur.
04.7 Ostatné odvetvia, kde boli čerpané výdavky na opatrenie Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Opatrenie 3.2. OP KaHR v celkovej výške
2 908 465,13 eur.
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti, kde boli čerpané výdavky na podporu inovačných
projektov v rezorte MH SR vo výške 362 527,00 eur.
04.9 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná (1 460 000,00 eur), kde bol poskytnutý bežný
transfer vo výške 880 000,00 eur na prevádzku Slovak Business Agency (SBA),
a zároveň boli SBA poskytnuté prostriedky na monitoring a výskum malého
a stredného podnikania, prostriedky na poradenské a vzdelávacie služby pre budúcich
podnikateľov a záujemcov o podnikanie, na podporu podnikania žien, na podporu
startupov a podporu internetovej ekonomiky.
V rámci funkčnej klasifikácie 06 – Bývanie a občianska vybavenosť boli v rámci Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – opatrenie 2.2 Budovanie
a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky čerpané rozpočtové prostriedky vo výške 8 256 769,87 eur.
V rámci funkčnej klasifikácie 08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo bol poskytnutý transfer
podriadenej príspevkovej organizácii Múzeum obchodu vo výške 174 783,00 eur a boli
čerpané výdavky súvisiace s platbami za monitoring tlače. V uvedenej funkčnej klasifikácii
boli výdavky čerpané v celkovej výške 199 473,69 eur.
V rámci funkčnej klasifikácie 09 – Vzdelávanie boli financované výdavky na vzdelávanie
zamestnancov kapitoly MH SR v celkovej výške 50 579,38 eur.
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Výdavky MH SR na zahraničné aktivity v roku 2014
Finančné prostriedky kapitoly MH SR poskytnuté na zahraničné aktivity v roku 2014 boli
čerpané vo výške 2 057 082,18 eur. Výdavky boli použité pre pracoviská mimo sídla
služobného úradu MH SR v cudzine (407 733,76 eur), na výstavy, veľtrhy (340 365,22 eur),
zahraničné pracovné cesty (368 726,83 eur) a na členské poplatky medzinárodným
organizáciám, ktorých je SR členom (940 256,37 eur).
Na zahraničné pracovné cesty úradu ministerstva bolo v roku 2014 vyčerpaných
334 482,78 eur. Išlo o čerpanie výdavkov na náhradu cestovných výdavkov, náhradu za
ubytovanie, stravné, vreckové (len minister), náhradu potrebných vedľajších výdavkov
a poistné pri zahraničných pracovných cestách.
V roku 2014 bolo zrealizovaných 610 zahraničných pracovných ciest, na ktorých sa zúčastnilo
762 zamestnancov Ministerstva hospodárstva SR.
Najväčší počet predstavovali cesty zamestnancov ministerstva na zasadnutia výborov
a pracovných skupín v rámci Rady Európskej únie, Európskej komisie, Energetickej charty,
Medzinárodnej energetickej agentúry, WTO, OECD, NATO, OPCW a ďalších európskych
orgánov a organizácií.
Taktiež boli vykonané mnohé zahraničné pracovné cesty ministra a štátnych tajomníkov, a to
do Nemecka, Talianska, Srbska, Číny, Luxemburska, Rakúska, Maďarska, Írska, Bieloruska,
Veľkej Británie, Belgicka, ČR, Ukrajiny, Ruska, Kórey, a na neformálne zasadnutia Rady EÚ
a EK v Grécku a Taliansku v rámci ich predsedníctva.
Hlavným prínosom zahraničných pracovných ciest bola práca v európskych štruktúrach,
začlenenie do medzinárodných orgánov a organizácií, príprava a podpis bilaterálnych
medzivládnych a medzirezortných dohôd, rozvoj spolupráce v oblasti podnikania, energetiky
a hospodárskej stratégie.
Za podriadené rozpočtové organizácie bolo uskutočnených 67 zahraničných pracovných
ciest, ktorých sa zúčastnilo 77 zamestnancov. Výdavky na zahraničné pracovné cesty
predstavovali sumu 34 244,05 eur. Zahraničné pracovné cesty súviseli s členstvom
Puncového úradu SR v medzinárodných organizáciách Dohovoru o kontrole a označovaní
výrobkov z drahých kovov a v Medzinárodnej asociácii puncových úradov (IAAO), ako aj
rokovania o aktuálnych otázkach a problémoch z oblasti výkonu puncovej kontroly
a puncovej inšpekcie v rámci VG4.
Hlavným prínosom zahraničných pracovných ciest zrealizovaných zamestnancami Slovenskej
obchodnej inšpekcie bolo získavanie skúseností v oblasti ochrany spotrebiteľa v rámci
členských krajín EÚ, prezentácia činnosti SOI ako orgánu štátnej kontroly vnútorného trhu,
a účasť zamestnancov SOI na rokovaniach pracovných skupín v rôznych oblastiach ochrany
spotrebiteľa v Bruseli. Prínosom zahraničných pracovných ciest Hlavného banského úradu
bolo získavanie nových poznatkov v oblasti bansko-technického prostredia.
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Vyhodnotenie čerpania prostriedkov kapitoly MH SR na výstavy realizované v roku 2014
V rámci zahraničných aktivít realizovalo MH SR v roku 2014 podporu exportných
a marketingových aktivít slovenských podnikateľských subjektov na zahraničných trhoch.
Rozpočtové prostriedky v celkovej sume 340 365,22 eur boli v roku 2014 vynaložené na
realizáciu oficiálnych účastí MH SR na výstavách v zahraničí v súlade so schválenou
Aktualizáciou oficiálnej účasti MH SR na výstavách v zahraničí v roku 2014. Na základe
uvedeného materiálu mali byť náklady na výstavy v 1. polroku 2014 hradené z rozpočtových
prostriedkov MH SR a náklady na výstavy v 2. polroku 2014 z prostriedkov štrukturálnych
fondov v súlade s Národným projektom na podporu účasti slovenských výrobcov na
veľtrhoch a výstavách v zahraničí a propagáciu slovenského priemyselného potenciálu (ďalej
len „národný projekt“).
V priebehu roka bol rozpočet na zahraničné aktivity súvisiace s realizáciou výstav navyšovaný
z dôvodu úhrady nájomného za plochy pre stánky MH SR na výstavách v 2. polroku 2014
a výstavbu stánkov a ich technických pripojení, ktoré mali byť pôvodne financované
zo zálohových platieb v súlade s národným projektom.
Navýšenie pôvodne schváleného rozpočtu súviselo s vyčlenením prostriedkov na:
 úhradu nákladov na zahraničné pracovné cesty,
 organizovanie zasadnutí zmiešaných a medzivládnych komisií v roku 2014 – prenájom
rokovacích priestorov a reprezentačné náklady,
 poskytnutie zálohových platieb na prenájom plochy, výstavbu stánkov a ich technické
pripojenia v rámci účastí na výstavách v 2. polroku 2014, ktoré mali byť refundované
z prostriedkov štrukturálnych fondov,
 prenájom plochy na Web Summite v Dubline – účasť mimo schváleného zoznamu výstav
v roku 2014, na povinné poistné za účasť a vybavenie plochy drobným nábytkom.
Rozpočtové prostriedky v rámci zahraničných aktivít boli v roku 2014 použité na:
- úhradu prenájmu výstavnej plochy na výstavách v zahraničí konaných v 1. polroku 2014
a na platby za prenájom plochy na výstavách v 2. polroku 2014, ktoré nemohli byť
uhradené zo zálohových platieb v rámci národného projektu (neskoré schválenie
národného projektu a problémy s jeho aplikáciou do praxe),
- úhradu nákladov na technické pripojenia stánku (voda, elektrina, internet) na výstavách,
- platby za realizáciu oficiálnych účastí (výstavba stánku na 6 výstavách – Mosbuild
Moskva, DSA Kuala Lumpur, SOFEX Ammán, Elektro Moskva, MSV Brno a World of Metal
Minsk),
- úhradu registračných poplatkov a zápisov do katalógu vystavovateľov za MH SR ako
hlavného organizátora výstav, ako aj poplatky za spoluvystavovateľské firmy, ktoré boli
ministerstvu refundované (výstavy IWA Norimberg, Mosbuild Moskva, Elektro Moskva
a Metallobrabotka Moskva) vo výške 19 401,85 eur,
- prenájom rokovacích priestorov a poskytnutie stravovacích služieb počas konania
1. zasadnutia medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi SR a Bosnou
a Hercegovinou v dňoch 24. – 25. apríla 2014 v Hoteli Bôrik a 6. zasadnutia zmiešanej
komisie medzi SR a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu v dňoch 1. 2. decembra 2014 v Hoteli Bôrik.
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Výstavy financované v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast - 07K 0E 01 Inovácie a technologické transfery (opatrenie 1.1 - OP KaHR)
V roku 2014 boli výstavy financované aj zo zdrojov 11S1 a 11S2. Prostriedky zo zdroja 11S1
(54 860,60 eur) boli vynaložené na úhradu nákladov za technickú realizáciu výstav
Automechanika Frankfurt nad Mohanom, Elektronica Mníchov, MIDEST Paríž a FIHAV
Havana. Prostriedky zo zdroja 11S2 (9 681,28 eur) boli uhradené ako spoluúčasť SR na
zaplatení technickej realizácie výstav Automechanika Frankfurt nad Mohanom, Elektronica
Mníchov, MIDEST Paríž a FIHAV Havana. Tieto prostriedky pochádzajú zo zálohovej platby
Národného projektu Propagácia slovenského priemyselného potenciálu a poskytnutie
bezplatných služieb MSP za účelom ich prezentácie na zahraničných výstavách.
v eur
Oficiálna účasť
Realizácia oficiálnej účasti MH SR na výstave Automechanika, 16.-20.9.2014,
Frankfurt nad Mohanom, NSR,
zmluva č. 252/2014-2050-3120
Realizácia oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva SR na výstave
Elektronica,11.-14.11.2014, Mníchov, NSR,
zmluva č. 253/2014-2050-3120
Realizácia oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva SR na výstave FIHAV, 02.08.11.2014, Havana, Kuba
zmluva č. 254/2014-2050-3120
Realizácia oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva SR na výstave MIDEST,04.07.11.2014, Paríž, Francúzsko
zmluva č. 255/2014-2050-3120
Spolu:

11S1

11S2

13 503,10

2 382,90

13 596,60

2 399,40

12 750,00

2 250,00

15 010,90
54 860,60

2 648,98
9 681,28

Čerpanie prostriedkov podľa jednotlivých výstav je v nasledovnom prehľade:
v eur

Názov výstavy

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Oficiálna účasť MH SR na výstave Middle
East Electricity Dubaj v dňoch 11. - 13. 2.
2014
Oficiálna účasť MH SR na výstave IWA
Norimberg v dňoch 7. - 10. 3. 2014
Refundácia za uhradený registračný
poplatok za spoluvystavovateľov
Oficiálna účasť MH SR na výstave Mosbuild
Moskva v dňoch 1. - 4. 4. 2014
Refundácia za uhradený registračný
poplatok za spoluvystavovateľov
Oficiálna účasť MH SR na výstave DSA
Kuala Lumpur v dňoch 14. - 17. 4. 2014
Oficiálna účasť MH SR na výstave SOFEX
Amman v dňoch 6. - 8. 5. 2014
Oficiálna účasť MH SR na výstave MSV
Nitra v dňoch 20. - 23. 5. 2014

Kód EK
Kód EK
všeobecné
Kód EK
všeobecn
služby
prenájom é služby
(637004) (636001) (637004) technické
realizácie
pripojenia

8 654,10

Kód EK
propagácia,
reklama
(637003)

1 473,99

10 128,09
-2 636,00

11 998,80

2 175,00

601,11
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-3 980,00
12 601,11

12 000,00
3 876,00

-2 636,00
14 173,80

-3 980,00
12 000,00

SPOLU

12 000,00
280,80

192,00

4 348,80

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

Oficiálna účasť MH SR na výstave Elektro
Moskva v dňoch 26. - 29. 5. 2014
Refundácia za uhradený registračný
poplatok za spoluvystavovateľov
Oficiálna účasť MH SR na výstave
Metallobrabotka Moskva v dňoch
16. - 20. 6. 2014
Refundácia za uhradený registračný
poplatok za spoluvystavovateľov
Oficiálna účasť MH SR na výstave MSV
Brno v dňoch 8. - 12. 9. 2014
Oficiálna účasť MH SR na výstave
Automechanika Frankfurt nad Mohanom v
dňoch 16. - 20. 9. 2014
Refundácia za uhradený registračný
poplatok za spoluvystavovateľov
Oficiálna účasť na výstave World of Metal
Minsk v dňoch 16. - 18. 9. 2014
Oficiálna účasť na výstave FIHAV Havana v
dňoch 29.10. - 3. 11. 2014
Vrátenie uhradenej zálohy za plochu
Oficiálna účasť MH SR na výstave
Electronica Mníchov v dňoch 11. - 14. 11.
2014
Refundácia za uhradený registračný
poplatok za spoluvystavovateľov
Oficiálna účasť MH SR na výstave MIDEST
Paríž v dňoch 4. - 7. 11. 2014

36 394,70

27 753,90

40 017,24

6 209,06

Čerpanie v EUR celkom

1 231,92

17 898,80

14 998,80

52 524,62
-1 873,84

-1 873,84

2 342,30

31 328,12

-1 873,84

-1 873,84

2 553,29

571,99

61 041,32

1 768,03

4 925,20

33 157,64

-4 176,90

-4 176,90

1 231,92

26 464,41

216,46

21 424,32

8 000,00
-1 095,00

8 000,00
-1 095,00

22 266,09

1 999,20

31 124,00

Vrátenie časti uhradenej zálohy za
prenájom
-10 544,00
Oficiálna účasť MH SR na výstave
International Industrial Forum Kyjev v
dňoch 25. - 28. 11. 2014
12 092,00
Vrátenie uhradenej platby za zrušenú účasť
na výstave
-13 078,00
Oficiálna účasť MH SR na výstave Vietnam
Expo v dňoch 3. - 6. 12. 2014
7 439,92
Podpora účasti na Web Summite v Dubline
v dňoch 4. - 6. 11. 2014
12 000,00
Prenájom plochy na výstave IDEX Abu
Dhabi 2015
32 836,93
Oficiálna účasť MH SR na výstave Hannover
Messe 2015
Oficiálna účasť MH SR na výstave CEBIT
2015
Čerpanie podľa faktúr
250411,35
Preúčtovania a zreálnenia rozpočtu v EUR

14 898,00

1 437,24
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29 651,71

- 4 861,27

-4 861,27

818,00

33 379,24
-10 544,00

825,00

186,00

13 103,00
-13 078,00
7 439,92

79,95

12 079,95
32 836,93

83874,35

-3 269,99
247141,36

5 386,42

83 874,35

330,00

330,00

15793,96

390,00
-4 259,94

390,00
345 819,72

-3 738,87

1 554,36

-5 454,50

12 055,09

-2 705,58

340 365,22

Finančné operácie
Finančnými operáciami sa rozumie každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými
pasívami. Finančné operácie sú príjmové a výdavkové. Príjmové operácie zahŕňajú príjmy
z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami a prijaté úvery, pôžičky a návratné
finančné výpomoci. Výdavkové operácie pozostávajú z platieb za úvery, pôžičky, návratné
finančné výpomoci, kapitálové účasti a iné výdavkové finančné operácie.
Príjmové finančné operácie
Finančné operácie kapitoly MH SR za rok 2014 v príjmovej časti predstavujú zostatky
prostriedkov na mimorozpočtových účtoch z predchádzajúcich rokov v sume 27 422 087,35
eur, v tom:
- úrad MH SR v sume 26 903 848,01 eur.
V uvedenej sume sú vykázané:
- zostatky na vkladoch termínovaných účtov úradu MH SR vo výške 20 390 000,00
eur.
Ide o finančné prostriedky úradu MH SR (vo výške 8 290 000,00 eur) a Fondu
národného majetku (vo výške 12 100 000,00 eur), ktoré spravuje Ministerstvo
hospodárstva SR podľa zákona č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Tieto
prostriedky sú vedené mimo štátneho rozpočtu SR.
- zostatky ostatných bežných účtov - úrad MH SR v sume 6 513 848,01 eur.
- rozpočtové organizácie v zakladateľskej pôsobnosti MH SR v sume 518 239,34 eur.
V uvedenej sume sú vykázané zostatky na bežných účtoch rozpočtových organizácií
nasledovne:
- Hlavný banský úrad
130 203,59 eur
- Puncový úrad SR
51 540,38 eur
- Slovenská obchodná inšpekcia
336 123,24 eur
- Štátna energetická inšpekcia
372,13 eur.
Zostatok BÚ rozpočtovej organizácie CCHLP v sume 4 219,87 eur, ktorá bola
k 1.1.2014 delimitovaná na Úrad MH SR, nie je v zostatku 27 422 087,35 eur
vykázaný.
Iné transakcie s finančnými aktívami a finančnými pasívami v roku 2014 neboli realizované.
Výdavkové finančné operácie
MH SR v roku 2014 nerealizovalo výdavkové operácie vyplývajúce z transakcií s finančnými
aktívami a finančnými pasívami.
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5.2.

Konsolidovaná účtovná závierka

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Ministerstva hospodárstva SR
za rok 2014 bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa
17. decembra 2008 č. MF/27526/2008 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach
a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní
položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.
Konsolidovaná účtovná závierka Ministerstva hospodárstva SR bola zostavená ako riadna
konsolidovaná účtovná závierka (KÚZ).
Sprístupnená je v Registri účtovných závierok a tiež v sídle konsolidujúcej účtovnej jednotky.
Konsolidovaná účtovná závierka je zostavená na základe akruálneho princípu.
Všetky účtovné jednotky, ktoré vchádzajú do konsolidácie, majú účtovné obdobie
kalendárny rok.
KÚZ konsolidovaného celku Ministerstva hospodárstva SR bola k 31. decembru 2014
zostavená šiestykrát. KÚZ Ministerstva hospodárstva SR bude zahrnutá do konsolidovanej
účtovnej závierky ústrednej správy.

5.2.1. Informácie o konsolidovanom celku
Konsolidovaný celok (KC) Ministerstva hospodárstva SR zahŕňal nasledovné účtovné
jednotky:

Názov účtovnej jednotky
Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Hlavný banský úrad
Puncový úrad
Štátna energetická inšpekcia
(súčasť KC do 30.04.2014, od
01.05.2014 delimitovaná do SOI)
Centrum pre chemické látky
a prípravky
(RO delimitovaná na Úrad MH SR od
01.01.2014)
Slovenská agentúra pre rozvoj
investícií a obchodu (SARIO)
Slovenská inovačná a energetická
agentúra (SIEA)
Múzeum obchodu
Transpetrol
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť
MH Development
MH Invest, s.r.o.
Jadrová energetická spoločnosť

Podiel
konsolidujúcej
ÚJ na ZI (%)
x

Podiel konsolidujúcej ÚJ
na hlasovacích právach
(%)
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rozpočtová
organizácia

x

x

Príspevková
organizácia
Príspevková
organizácia
Príspevková
organizácia
Akciová spoločnosť
Akciová spoločnosť
Spol. s r.o.
Spol. s r.o.
Akciová spoločnosť

x

x

x

x

x

x

100
100
100
100
51

100
100
100
100
50

Právna forma
Rozpočtová
organizácia
Rozpočtová
organizácia
Rozpočtová
organizácia
Rozpočtová
organizácia
Rozpočtová
organizácia
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Slovenska
Slovak Telekom
Slovenský plynárenský priemysel
(Súčasť KC od 01.06.2014)
Slovenské elektrárne
(Súčasť KC od 01.08.2014)
Západoslovenská energetika
(Súčasť KC od 01.08.2014)
Stredoslovenská energetika
(Súčasť KC od 01.08.2014)
Východoslovenská energetika
Holding
(Súčasť KC od 01.08.2014)
Rudné bane

Akciová spoločnosť
Akciová spoločnosť

34
100

34
100

Akciová spoločnosť

34

34

Akciová spoločnosť

51

51

Akciová spoločnosť

51

51

Akciová spoločnosť

51

51

x

x

Štátny podnik

V r. 2014 boli do Konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva hospodárstva SR zahrnuté
KÚZ nasledovných spoločností:
- Transpetrol, a. s.,
- Slovak Telekom, a. s.,
- Slovenské elektrárne, a. s.,
- Západoslovenská energetika, a. s.,
- Stredoslovenská energetika, a. s.,
- Východoslovenská energetika Holding, a. s.
Transpetrol, a.s. (Transpetrol)
Transpetrol, a.s., patrí medzi strategické podniky slovenského hospodárstva a je jediným
prevádzkovateľom Ropovodného systému v Slovenskej republike. Hlavnou hospodárskou
aktivitou spoločnosti sú vnútroštátna a tranzitná preprava ropy a jej skladovanie.
Medzinárodný ropovod DRUŽBA má 5-tisíc kilometrov a patrí medzi najdlhšie ropovody
sveta. Dĺžka územia na Slovensku, cez ktoré prechádzajú ropovody, je zhruba 510 km.
Prepravná kapacita ropovodu je 20 miliónov ton ročne. Spoločnosť Transpetrol, a. s., v roku
2014 prepravila celkovo 8 944 707 ton ropy. Hlavnú úlohu z hľadiska realizovaných tržieb
a využívania prepravnej kapacity ropovodu v prevádzke Transpetrolu zohráva rafinéria
Slovnaft, a. s., v Bratislave.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť je strategická spoločnosť na prevádzkovanie a vyraďovanie
jadrových zariadení, nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a realizáciu prepráv
čerstvého a vyhoretého jadrového paliva, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a realizáciu
prepráv rádioaktívnych odpadov. JAVYS ako jediná disponuje odborne kompetentným
personálom, príslušnými technickými prostriedkami, vybudovanými zariadeniami na výkon
týchto činností, a je držiteľkou oprávnení vydávaných dozornými orgánmi. Na základe
ustanovení novely Atómového zákona č. 350/2011 Z. z. Ministerstvo hospodárstva SR
poverilo spoločnosť JAVYS výkonom činností súvisiacich s ukladaním rádioaktívnych odpadov
(RAO) a vyhoretého jadrového paliva, čím začala plniť funkciu tzv. agentúry. Spoločnosť
vyraďuje jadrové elektrárne A1 a V1. V roku 2014 sa spoločnosť úspešne etablovala na
medzinárodných trhoch. Získala zákazku z Českej republiky na spracovanie pevných RAO,
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podpísala zmluvu s talianskou štátnou spoločnosťou Nucleco na spracovanie
inštitucionálnych RAO, získala zákazky týkajúce sa spracovania vysýtených sorbentov a kalov
z talianskej jadrovej elektrárne a zákazky na poskytovanie konzultačných služieb pre
vybudovanie úložiska nízko a stredne aktívnych odpadov v Iraku.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. (JESS)
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., vznikla 31.12.2009 zápisom do Obchodného
registra SR. Vytvorenie novej projektovej spoločnosti odsúhlasila Európska komisia
a následne aj vláda SR, ktorá na svojom zasadnutí dňa 9. 12. 2009 svojím uznesením č.
893/2009 schválila návrh na založenie obchodnej spoločnosti JESS. Vytvorením spoločnosti
JESS sa otvoril priestor pre prípravu projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských
Bohuniciach. JESS je spoločným podnikom slovenskej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.
s. , ktorá vlastní 51% podiel a českej energetickej skupiny ČEZ vlastniacej 49% akcií
spoločnosti. Základné imanie spoločnosti bolo stanovené na 216 357 000 EUR. Manažérska
kontrola podľa dohody oboch partnerov funguje na princípe rovnosti a konsenzu oboch
partnerov. Hlavnou úlohou spoločnosti je zabezpečiť realizáciu všetkých fáz projektu, počnúc
prípravou dokumentácie, zabezpečením podkladových štúdií a prípravou stavby až po jej
realizáciu, ktoré smerujú k bezpečnému prevádzkovaniu novej jadrovej elektrárne v lokalite
Jasovských Bohuníc.
Slovak Telekom, a.s. (ST)
Slovak Telekom, a.s. je najväčší slovenský multimediálny operátor. Svoje produkty a služby
ponúka jednotlivcom, domácnostiam i firemným zákazníkom prostredníctvom pevnej
i mobilnej telekomunikačnej siete. V oblasti pevných sietí je najväčším poskytovateľom
širokopásmového internetu v krajine prostredníctvom optických a metalických sietí (FTTX,
ADSL, VDSL). Ponúka tiež digitálnu televíziu formou najmodernejšej IPTV a tiež satelitnej
technológie DVB-S2. V oblasti mobilnej komunikácie poskytuje prístup na internet
prostredníctvom viacerých technológií vysokorýchlostného prenosu dát - GPRS/EDGE, UMTS
FDD/HSDPA/HSUPA, FLASH-OFDM a LTE. Jej zákazníci majú k dispozícii roamingové služby
v sieťach mobilných operátorov v destináciách celého sveta. Spoločnosť je považovaná za
lídra v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb v najnáročnejšom segmente biznis
zákazníkov, a to z hľadiska rozsahu služieb, ako aj ich kvality. ST vlastní certifikát systému
manažérstva kvality podľa EN ISO 9001: 2008, certifikát systému manažérstva životného
prostredia podľa EN ISO 14001: 2004 a certifikát systému manažérstva bezpečnosti
informácií ISO / IEC 27001: 2005. Podľa renomovanej štúdie spoločnosti Hewitt Associates sa
spoločnosť radí k najlepším zamestnávateľom na Slovensku. ST je rešpektovaným
a dlhoročným lídrom v oblasti firemnej zodpovednosti a filantropie.
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Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. je najvýznamnejším dodávateľom plynu na Slovensku.
Od roku 2012 úspešne pôsobí aj na trhu dodávky elektriny. Vďaka tomu je najväčším
dodávateľom energií na slovenskom trhu, na ktorom zásobuje všetky zákaznícke segmenty
vo všetkých regiónoch. SPP zabezpečuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné
dodávky plynu a elektriny a s nimi spojené služby tak na Slovensku, ako aj na
medzinárodných trhoch. SPP pôsobí v Českej republike, kde sa stal dôležitým hráčom na trhu
a zaradil sa medzi TOP 5 dodávateľov. Okrem toho je aktívnym obchodníkom na
plynárenskom uzle v rakúskom Baumgartene aj na iných európskych plynárenských uzloch.
Od 20.6.2014 je vlastníkom 100 % akcií SPP vláda SR, ktorá svoje práva vykonáva
prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR.

Slovenské elektrárne, a.s. (SE)
Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., je výroba a predaj
elektrickej energie. Z hľadiska disponibilného inštalovaného výkonu je spoločnosť najväčším
výrobcom elektrickej energie na Slovensku. Okrem toho tiež vyrába a predáva teplo
a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu. SE disponujú 5 267,46 MW
inštalovanej kapacity a používajú jadro, vodu, klasické i obnoviteľné zdroje. Prevádzkujú 35
vodných, 2 jadrové, 2 tepelné a 2 fotovoltické elektrárne. Cieľom spoločnosti je bezpečne,
spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať s elektrinou
a teplom a trvalo znižovať negatívne vplyvy výrobných procesov na životné prostredie.
Vďaka vyváženému portfóliu čistých technológií kombinujúcich vodu, biomasu, fotovoltiku
a jadro je 92 % elektriny, vyrobenej bez emisií skleníkových plynov. Najvyššou prioritou SE je
bezpečnosť, ktorej dosahovanie je vždy nadradené výrobným požiadavkám a obchodnému
zisku. V roku 2014 pokračovali aktivity vo všetkých oblastiach zamerané na zvyšovanie
efektívnosti prostredníctvom optimalizácie externých nákladov, racionalizácie organizačnej
štruktúry a outsoursingu vedľajších činností.

Západoslovenská energetika, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s., Východoslovenská
energetika Holding, a.s.
Kľúčovou činnosťou spoločností je poskytovanie dodávok elektriny a plynu, ku ktorým sa
postupne pridávajú aj nové služby do domácností a posúvajú spoločnosti z dodávateľa
energií smerom k dodávateľom komplexných služieb do domácností. Svoju hodnotu vnímajú
najmä v stabilite, dôveryhodnosti a spoľahlivom zákazníckom servise, pričom jeho
dostupnosť pre zákazníka považujú za jeden z najdôležitejších faktorov. V segmente
priemyselných zákazníkov sa spoločnosti zameriavajú na energetickú efektívnosť a s tým
súvisiace služby.
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5.2.2. Metódy konsolidácie
Konsolidované účtovné jednotky (rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,
obchodné spoločnosti, štátne podniky) boli zahrnuté do KÚZ konsolidovaného celku
Ministerstva hospodárstva SR metódou konsolidácie uvedenou v nasledujúcom prehľade:
Metóda
úplnej
konsolidácie
áno
áno
áno
áno
áno
áno

Názov resp. obchodné meno
konsolidovanej účtovnej jednotky
Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenská obchodná inšpekcia
Hlavný banský úrad
Puncový úrad SR
Štátna energetická inšpekcia
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a
obchodu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Múzeum obchodu
Transpetrol, a.s.
JAVYS, a.s.
MH Invest, s.r.o.
MH Development, s.r.o.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Slovenské elektrárne, a. s.
Západoslovenská energetika, a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Východoslovenská energetika Holding, a.s.
Rudné bane, š. p.

Metóda
podielovej
konsolidácie

Metóda
vlastného
imania

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách (ÚJ).
Metóda podielovej konsolidácie bola použitá pri spoločnej ÚJ JESS, a.s.
Metóda vlastného imania bola použitá pri pridružených ÚJ (Slovak Telekom, a.s.,
Slovenské elektrárne, a.s.) a spoločných ÚJ (Západoslovenská energetika, a.s.,
Stredoslovenská energetika, a.s., Východoslovenská energetika Holding, a.s.).
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5.2.3. Významné udalosti po skončení účtovného obdobia
V roku 2015 boli zrealizované kroky vedúce k predajú podielu Slovenskej republiky
na spoločnosti Slovak Telekom, a. s.. Na základe Uznesenia vlády SR č. 157 zo dňa 1. 4. 2015
bola celková menovitá hodnota akcií 34 % majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. dňa 8.4.2015 bezodplatne prevedená z Ministerstva hospodárstva SR
na Fond národného majetku.
K 1.7.2015 sa zlúčili spoločnosti MH Invest, s.r.o. a MH Development, s.r.o. do spoločnosti
MH Invest, s.r.o.

Zmeny vo vedení ministerstva
V období od 6. 5. 2015 do 15. 6. 2015 po odstúpení Pavla Pavlisa z funkcie ministra bol
poverený riadením rezortu podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír.
16.6.2015 bol do funkcie ministra hospodárstva SR vymenovaný Vazil Hudák.
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6. Podporné činnosti
6.1.

Komunikácia s verejnosťou

Cieľom komunikačnej stratégie Ministerstva hospodárstva SR v roku 2012 bolo zabezpečiť
komplexnú informovanosť verejnosti a vybraných cieľových skupín o kľúčových úlohách
ministerstva a o postupe ich realizácie, vytváranie obrazu ministerstva na verejnosti
a prezentácia výsledkov jeho práce.
Hlavnými témami komunikácie boli energetika, podnikateľské prostredie a jeho lepšia
regulácia, investičná pomoc, inovácie, ochrana spotrebiteľa, zahraničný obchod a čerpanie
prostriedkov z eurofondov. Cieľovými skupinami boli novinári, podnikateľská sféra, najmä
malí a strední podnikatelia, spotrebitelia, mimovládne organizácie, verejný sektor a široká
verejnosť.
Ministerstvo využívalo tieto komunikačné nástroje:
-

internetová stránka ministerstva a organizácií v riadiacej pôsobnosti MH SR,
tlačové správy,
písomná, telefonická a osobná komunikácia s novinármi,
profily na sociálnych sieťach,
tlačové konferencie a brífingy,
interview,
účasť v diskusných reláciách v elektronických médiách,
semináre a konferencie,
informačné brožúry.

Výber komunikačného nástroja závisel od stupňa rozpracovania jednotlivých úloh a od
cieľovej skupiny, ktorej bola informácia určená. Dokumenty v etape prípravy sa prezentovali
predovšetkým formou aktualít na webovej stránke MH SR, resp. na webových stránkach
organizácií v jeho riadiacej pôsobnosti, prezentačných seminárov a tlačových správ, ktorých
ministerstvo vydalo 282. Schválené dokumenty prednostne formou tlačových konferencií,
poskytovaním interview, prezentáciami na konferenciách a seminároch, účasťou
predstaviteľov MH SR a odborných zamestnancov v diskusných reláciách v elektronických
médiách.
Komunikácia spočívala na zásadách transparentnosti, objektívnosti a komplexnosti. Dbalo sa
na poskytovanie jasných, úplných, presných a aktuálnych informácií a na primeranú formu
s ohľadom na cieľové skupiny s použitím adekvátnych výrazových prostriedkov. Aktérmi
komunikácie smerom navonok boli najmä politickí predstavitelia MH SR, hovorkyňa ministra
hospodárstva SR a zamestnanci komunikačného oddelenia MH SR. S odbornou verejnosťou
komunikovali najmä generálni riaditelia vecne príslušných sekcií, riaditelia vecne príslušných
odborov, odborní zamestnanci a predstavitelia organizácií v pôsobnosti MH SR.
Počas roka 2014 medializácia Ministerstva hospodárstva SR dosiahla 7 549 príspevkov.
Najväčší počet správ priniesli rôzne webové portály, najmä teraz.sk a webnoviny.sk,
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z printových médií Hospodárske noviny, z rozhlasových staníc Rádio Slovensko
a z televíznych staníc najmä STV1 a TA3. Tematicky sa príspevky orientovali hlavne na
energetiku, podnikateľské prostredie, jeho podporu a lepšiu reguláciu, investície, inovácie,
odpredaj podielu v spoločnosti Slovak Telecom, ochranu spotrebiteľa a realizáciu programov
s podporou eurofondov. Väčšina príspevkov mala neutrálny charakter, 1 064 príspevkov bolo
vyhodnotených ako pozitívne a 84 ako negatívne správy.
V roku 2014 ministerstvo zaregistrovalo 289 žiadostí o informácie podaných v zmysle zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, z nich 261 podali
žiadatelia elektronickou poštou, 23 písomne klasickou poštou a 5 telefonicky. Na 27 žiadostí
odišla odpoveď formálnym listom. Na vybavenie ostatných 262 žiadostí sa využila
elektronická pošta. Väčšina žiadostí bola vybavená v rámci základnej zákonnej lehoty
8 pracovných dní. Iba v 24 prípadoch bolo ministerstvo nútené predĺžiť lehotu o ďalších
8 pracovných dní. 27 žiadostí ministerstvo postúpilo na vybavenie iným inštitúciám.
V súvislosti s vybavovaním žiadostí o informácie ministerstvo vydalo celkom 34 rozhodnutí.
Z toho 16 bolo o úplnom a 7 o čiastočnom odmietnutí žiadostí o informácie, ktoré
ministerstvo ani iná povinná osoba nemali k dispozícii (neboli nikdy vytvorené alebo uplynul
čas ich ukladania). V 4 prípadoch MH SR nevyhovelo žiadateľom úplne a v 7 prípadoch sčasti,
a to najmä z dôvodov ochrany obchodného tajomstva podnikateľských subjektov, osobných
údajov a autorských práv.
Žiadatelia vo svojich žiadostiach požadovali najmä informácie o možnostiach podpory pri
podnikaní, o dotáciách na OZE pre domácnosti, ale aj na iné účely, o Operačnom programe
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Frekventované boli aj žiadosti o informácie
z oblasti poskytovania investičnej pomoci a personálnej agendy ministerstva. Často sa na
ministerstvo obracali študenti, ktorí požadovali rôzne materiály, podklady a štatistické údaje
pre spracovanie svojich bakalárskych a diplomových prác z rôznych oblastí v pôsobnosti
MH SR.

6.2.

Verejné obstarávanie

V roku 2014 bolo uskutočnených 5 nadlimitných zákaziek:
 Tlmočnícke a prekladateľské služby
 Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku prostredníctvom znižovania
regulačného zaťaženia
 Nepretržitá technická a bezpečnostná služba
 Dobudovanie systému komplexnej požiarnej ochrany budov 3. etapa
 Komplexná, finančná, ekonomická, právna a transakčná poradenská činnosť

Medzi najvýznamnejšie plánované aktivity MH SR na rok 2015 v rámci verejného
obstarávania patria:
 diskové pole, SAN a spojené služby;
 poskytovanie upratovacích služieb;
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realizácia oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na vybraných
výstavách/veľtrhoch v zahraničí v roku 2015;zabezpečenie služieb spojených s realizáciou
a prevádzkovaním expozície SR na EXPO Miláno 2015.

6.3.

Kontrola a audit

V roku 2014 vecne príslušný útvar MH SR vykonal 29 kontrol, z toho 4 kontroly plnenia úloh
štátnej správy a 25 následných finančných kontrol. Okrem vnútorných kontrol a následných
finančných kontrol, bol vykonaný audit v 32 auditovaných subjektoch. Následnými
finančnými kontrolami a vládnymi auditmi bol skontrolovaný objem finančných prostriedkov
celkom 60 454 130 eur, z toho 10 100 230 eur z prostriedkov štátneho rozpočtu, 27 516 880
eur z fondov Európskej únie, 716 724 eur z vlastných verejných zdrojov a 22 120 296 eur
z vlastných zdrojov kontrolovaných/auditovaných subjektov. Pri vybraných kontrolách
a vládnych auditoch v roku 2014 bola overená aj dokumentácia a dodržiavanie postupov
pri verejnom obstarávaní a obchodnej verejnej súťaže v 44 kontrolovaných/auditovaných
subjektoch. Vykonanými kontrolami a vládnymi auditmi bolo zistených spolu
78 nedostatkov.
Počas roku boli ukončené 2 vnútorné audity. Na jeden vnútorný audit bolo navrhnutých
8,5 odporúčaní. Audítori MH SR sa zúčastnili aj systémového auditu pre OP KaHR,
zameraného na získanie primeraného uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému.
V nasledujúcom období sa bude MH SR v tejto súvislosti pripravovať na výkon auditu
hodnotenia súladu postupov a účinnosti vnútorných kontrol v procese ukončovania pomoci
programového obdobia 2007 – 2013 a prípravy na nové programové obdobie 2014 – 2020,
vrátane posúdenia primeranosti administratívnych kapacít a informačného systému.

6.4.

IKT

MH SR pokračovalo v koncepte elektronizácie a digitalizácie ministerstva. Súčasne s obnovou
počítačového a serverového parku boli aktualizované potrebné softvérové, aplikačné
platformy. Ďalšie aktivity boli realizované prostredníctvom Operačného programu
informatizácie spoločnosti (OPIS), kde MH SR za podpory európskych štrukturálnych fondov
začalo elektronizáciu vybraných 38 služieb poskytovaných verejnosti, podnikateľskému
prostrediu a vládnym inštitúciám.
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Zoznam skratiek
RIS3 SK
MH SR
ECHA
REACH
OECD
MSP
OPCW
BIDSF
OP KaHR
OPIS
OP VaV
OP VaI
OZE
SK PRES 2016
RAPEX

Stratégia inteligentnej špecializácie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Európska chemická agentúra
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
malé a stredné podnikanie
Organizácia pre zákaz chemických zbraní
Medzinárodný fond na podporu odstavenia JE V1 Bohunice
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Operačný program Informatizácia spoločnosti
Operačný program Výskum a Vývoj
Operačný program Výskum a Inovácie
obnoviteľné zdroje energie
Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ 2016
rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky
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