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Fakty o vodíku:

Milí čitatelia,
pred dvomi rokmi sme spolu s mojím najužším
tímom prišli na ministerstvo hospodárstva a nebudem tajiť,
že ako čerstvo vymenovaný minister som bol plný plánov
a predstáv, aké to bude super. Pod najužším tímom rozumejte dvoch štátnych tajomníkov Jána Oravca a Karola
Galeka, vedúceho služobného úradu Romana Achimského,
moju hovorkyňu a osobnú asistentku. Nešli sme do toho
„s krvavými očami“ a ambíciou vyhadzovať zamestnancov
len preto, lebo tu pôsobili aj za predchádzajúceho vedenia. Dnes som tomu veľmi rád, pretože som tu našiel kvalitných a spoľahlivých ľudí, ktorých sa dnes nebojím nazvať
blízkymi spolupracovníkmi.
To, s čím nerátal nikto, bola epidémia koronavírusu, ktorá
nás zastihla tesne po nástupe a vlečie sa s nami dodnes.
Podnikateľské prostredie dostalo zabrať najviac a strhlo so sebou nielen ceny energií, ale najmä náladu v celej
spoločnosti. Dôvera v túto vládu klesala s každým novým
zavedeným opatrením a my, spolu s ďalšími ministrami za
stranu Sloboda a Solidarita, Braňom Grohlingom, Ivanom
Korčokom a Máriou Kolíkovou, sme sa snažili byť ostrovčekom zdravého rozumu v spleti často nepochopiteľných
rozhodnutí. Verím, že nie je len môj subjektívny pocit, že sa
nám túto úlohu darí zastávať a zároveň si plniť ministerské
povinnosti tak, aby rezorty frčali na plné obrátky.
Keďže som známy ako človek čísiel a tabuliek, aj pri
plánovaní každého roka sme si stanovili priority. V tomto
časopise sa dočítate, ako sa nám ich podarilo naplniť, čo
považujeme za najväčšie míľniky a čo nás čaká v nasledujúcom roku. Touto cestou by som sa chcel poďakovať tým,
ktorí na tom majú najväčšie zásluhy – našim nominantom,
na ktorých sa môžem vždy spoľahnúť.
Prajem vám príjemné čítanie.
Richard Sulík

VODÍK V SLOVENSKÝCH PODMIENKACH NEMUSÍ BYŤ LEN
ODVÁŽNYM SNOM. MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA PRACUJE NA TOM, ABY SA STAL SKUTOČNOSŤOU
Ak chceme byť v roku
2050 bezuhlíkovou spoločnosťou,
nemáme inú možnosť, ako sa vodíku začať s plnou vážnosťou venovať. Preto na rezorte hospodárstva vznikol tím odborníkov,
ktorý vypracoval Národnú vodíkovú stratégiu (NVS). Jej prijatím
Vládou SR sa 23. júna 2021 Slovenská republika začlenila medzi
krajiny Európskej únie, ktoré vytvorili vládny rámec na splnenie
cieľa dosiahnutia klimaticky neutrálnej spoločnosti do roku 2050.
Využívanie vodíka ako súčasti
hospodárstva SR je celonárodným záujmom. Na jeho zavedení do praxe sa bude podieľať vláda SR v spolupráci s podnikateľskou sférou, inštitúciami výskumu, vývoja a vzdelávania a orgánmi územnej samosprávy podľa opatrení, ktoré budú
špecifikované v Akčnom pláne
k NVS, ktorého dokončenie je

Vodík (H) je najľahší prvok na Zemi
a prirodzene sa vyskytuje len vo
forme zlúčenín – najbežnejšia je
voda, ale príkladom sú aj zmesi uhľovodíkov a ich zlúčenín,
ktorými sú napr. ropa alebo
zemný plyn. Tieto sú základom
pre jeho priemyselnú produkciu. Na rozdiel od fosílnych palív
(uhlie, zemný plyn), v ktorých
je energia už naakumulovaná
a odtiaľ ju možno uvoľňovať,
je pri využití vodíkových technológií nutné vodík vyrobiť rozkladom iných zlúčenín. To si
vyžaduje vstupnú energiu vo
forme elektriny alebo tepla.
Použitím palivových článkov alebo priamym spálením sa energia spätne uvoľňuje. Možnosti využívania vodíka ako nosiča energie preto ponúkajú riešenia na
dekarbonizáciu energetiky a priemyselných procesov. V prípade
využívania nízkouhlíkového vodíka je možné efektívne dekarbonizovať celé spektrum hospodárstva, najmä ak sú obmedzené
možnosti pre efektívnejšiu priamu
elektrifikáciu
priemyselných procesov, ako aj dopravy
v jej nových formách. To umožní
Vláde SR realizovať politiky umožňujúce adresovanie výziev súvisiacich s ochranou životného
prostredia, najmä dekarbonizáciou. Súčasne sa vytvoria podmienky pre zefektívňovanie fungovania priemyslu, energetiky a dopravy. Pomocou vedy
a inovácií sa bude cielene rozvíjať
konkurencieschopnosť podnikov
v jednotlivých sektoroch hospodárstva SR.
Sme na začiatku vývoja, ktorý
bude trvať desiatky rokov. Dôvod,
prečo má zmysel s tým začínať,
je ten, že vodík je výborný nosič energie. Nie je to zdroj energie, je to nosič. Čiže do vodíka sa
dá energia nejakým spôsobom
vložiť a potom iným spôsobom
– oxidáciou - zase vybrať. Toto
sa dá robiť aj s inými látka-

mi, lenže pri nich je dosť často
odpad v podobe oxidu uhlíka.
V prípade vodíka je to čistá voda,
čo je kľúčová a jeho neprekonateľná výhoda.
Čo potrebujeme na to, aby vodíkový pohon naozaj fungoval?
Potrebujeme na to 4 veci. Po
prvé, musíte vodík nejako vyrobiť. Ideálne teda z vody. Po druhé,
je to jeho skladovanie, kde ako
Slovensko vieme hrať prvé husle
v rámci celého svete. Po tretie,
preprava vodíka a na záver jeho
spotreba.
Autori NVS
Juraj Sinay - profesor na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, koordinátor
vodíkových technológií na Slovensku.
Ján Weiterschütz - predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska.
Martin Jesný - priemyselný analytik, člen pracovnej skupiny pre
rozvoj vodíkových technológií na
Slovensku.
Peter Blaškovitš - generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.
Richard Sulík - minister hospodárstva a predseda strany Sloboda
a Solidarita.

Viac informácií nájdete tu

SAE, korunným princom Mohamedom bin Zájd al Nahjánom, kde diskutovali o možnostiach spolupráce
v oblasti energetiky, zelenej transformácie, turizmu a spolupráci medzi
vysokými školami. Výsledkom bude
vyslanie
obchodno-diplomatickej
misie SAE na Slovensko, ktorá ešte
v tomto roku preskúma možnosti
spolupráce medzi oboma krajinami.

SLOVENSKÝ PAVILÓN
NA EXPO 2020 DUBAJ
KONKURUJE SVETU, POZRITE
SA, ČÍM SME VÝNIMOČNÍ
EXPO je unikátnou globálnou platformou. Je príležitosťou pre
akceleráciu našej ekonomiky, pre
rast podnikateľských príležitostí, ako
aj reštart slovenského cestovného
ruchu a môže slúžiť ako impulz na
rozpohybovanie celého segmentu
HORECA a prekonanie dopadov pandemického obdobia.
Hlavným motívom  slovenskej expozície na Svetovej výstave Expo
2002 Dubaj je: „Pohyb budúcnosti – vodík, letectvo a vesmír.“ Koncepcia výstavy sa drží tejto témy
a prináša  riešenia dopravy budúcnosti v mestách a regiónoch vytvorené
na Slovensku. Riešenia reflektujú
medzinárodné politiky, ku ktorým
sa naša krajina zaviazala, či už sú
to ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN (Sustainable Development
Goals) alebo European Green Deal.
Sústredíme sa na inovácie v oblasti
riešenia klimaticých zmien, dekarbonizácie, zeleného hospodárstva,
energetiky, kybernetickej bezpečnosti, mestských riešení smart city,
smart mobility, trvalej udržateľnosti
a novej éry priemyslu. Prezentujeme
i naše kultúrne dedičstvo, unikátne
krásy Slovenska, ako aj umenie. Slovenskí inovátori, vedci a podnikatelia
tak majú vďaka Expo Dubaj príležitosť prezentovať zahraničným partnerom investičný potenciál Slovenska a svoje projekty, čo prináša reálne
príležitosti a investičné možnosti.  
Prezidentka SR Zuzana Čaputová
podčiarkla tento význam aj pri stretnutí so zastupujúcim prezidentom

Okrem témy hlavnej expozície je
v slovenskom pavilóne prezentovaných ďalších 11 tematických blokov
v rotačných častiach slovenskej
expozície. Priestor získalo 150 slovenských výnimočných inovácií, firiem a podnikateľov, z ktorých väčšina už získala medzinárodné ocenenia
či dosiahla unikátne výsledky.

nie hostesiek od módnej návrhárky
Emy Klein). A čo nás naozaj teší, slovenský pavilón je jeden z najnavštevovanejších pavilónov z kategórie
prenajatých pavilónov, v rámci čoho
zaznamenávame úspech v počte prijatých zahraničných delegácií.
Slovenský pavilón na EXPO 2020
Dubaj ponúka:
1.

2.

3.

5.

Slovenský pavilón súťaží až v troch
kategóriách, v ktorých má významnú
šancu uspieť: 1. Koncept pavilónu a
realizácia tematického zamerania,
2. Interiérový dizajn, 3. Dizajn rovnošiat personálu pavilónu (obleče-

interaktívny zážitok vďaka slovenským inovatívnym technológiám v expozičnej časti (stála
a rotačná expozícia na prízemí)
cestovateľský a kultúrny zážitok v priestoroch Slovakia Travel (1. podlažie)
priestor pre umelecké výstavy
(1. podlažie)
gastro zážitok v reštaurácii
„Warhol´s bistro and bar“
(1. podlažie)
business príležitosti v priestoroch samostatného konferenčného poschodia (2. podlažie)  

Svetová výstava v číslach:
•

O tom že Slovensko účasťou na
EXPO 2020 Dubaj za sebou zanecháva skutočne výraznú stopu,
svedčí počet pozitívnych mediálnych
výstupov v medzinárodných médiách, účasť významných slovenských osobností, vedcov, podnikateľov a najvyšších predstaviteľov
našej krajiny, opakovaná návšteva kráľovskej rodiny a vládnych
delegácií ďalších účastníckych krajín, ako aj realizácia podnikateľských
business fór a odborného business
programu, vďaka čomu vznikli a vznikajú reálne kontrakty a dohody o spolupráci. Splnili sme viac ako sme mali v pláne. Dosiahli sme za krátky čas
a za málo peňazí skvelý výsledok,
ktorý je veľmi pozitívne oceňovaný zo
strany podnikateľov, vystavovateľov
i návštevníkov zahraničných aj slovenských. Pevne veríme, že záujem
o slovenské inovácie bude narastať
aj po skončení Expo.

•
•
•

4.
Richard Sulík:
„Expo v Dubaji bude napriek pandémii
z pohľadu návštevnosti unikátne. Expo
je o brandingu a imidži krajiny, ktorý
sa vďaka svetovej výstave môže len
zlepšiť. Nebyť tam by bolo v súčasnej situácii v cestovnom ruchu veľmi
nezodpovedné – veď je tam celý svet.“

Typ podujatia: World Expo, svetová výstava tzv. „veľké EXPO“ sa koná iba
raz za 5 rokov

•
•
•

•

170-ročná história / 25 miliónov
návštevníkov počas 6 mesiacov
193 krajín z celého sveta
150-tisíc hostí denne
až 44 tisíc cestujúcich za 1 hodinu prepraví metro + vlastná
metro stanica výstaviska
30-tisíc ľudí bude každý deň
pracovať počas 6 mesiacov.

•

•
•
•

Hlavnou misiou EXPO 2020 Dubaj je „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“.
Nosnými témami EXPO 2020 Dubaj sú tri oblasti: Udržateľnosť, Mobilita a Príležitosť.
Svetová výstava EXPO 2020 Dubaj je historicky najväčšia za posledných 170 rokov.
Na 6 mesiacov sa pod jednou strechou stretáva celý svet. Slovensko sa úspešne prezentuje v 3-podlažnom národnom pavilóne
a s plochou vyše 2000 m2 sa nachádza v srdci tematickej zóny Mobilita.
Pútame pozornosť návštevníkov z celého sveta, predstavili sme sa
ako moderná a inovatívna krajina.
Leitmotívom slovenskej expozície je „Pohyb budúcnosti: Vodík,
Letectvo a Vesmír“.
Hlavné exponáty slovenského pavilónu: vodíkové auto MH2, vírnik
Nisus, vesmírny robot Androver, VRM letecký simulátor, Ecocapsule, ultraľahké športové lietadlo Tommark Aero a lietadlo
Shark. Súčasťou slovenského pavilónu je okrem expozičnej časti
aj špičková gastronómia v reštaurácii Warhol´s Bar and Bistro,
expozícia Slovakia Travel či nadštandardné business priestory.

1. 10. 2021 – 31. 3. 2022
DUBAJ, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
VEDENIE SLOVENSKEJ
EXPOZÍCIE SR
Zľava: Mgr. Zuzana Vicelová – zástupkyňa generálnej
komisárky / Mgr. Róbert Mojsej – riaditeľ expozície SR
/ Ing. Miroslava Valovičová - generálna komisárka expozície SR

Fun Facts:
•

K svetovej výstave Expo 2020
v Dubaji vydala Slovenská pošta známku. Predlohou pre
známku bola minca, ktorá je najstaršou slovenskou pamiatkou
dokladajúcou vzájomné kontakty s kupcami a obchodníkmi, ktorí prechádzali arabskými
oblasťami.

•

Iba 19-ročná pilotka Zara Rutherford preletela okolo sveta
na jednom z exponátov slovenského pavilónu – lietadle
Shark Aero – a dosiahla tak
svetový rekord!

•

Areál svetovej výstavy EXPO
2020 Dubaj je veľký ako 900
futbalových ihrísk.

EXPO
2020
DUBAJ		

Pozrite si video svetoznámej
youtuberky, ktorá predstavuje
vodíkový športiak MH2.

Astronomický nárast cien energetických surovín

Európske financie na pomoc podnikateľom v energetike

Príchod pandémie v roku
2020 znamenal dramatické zmeny,
ktoré zasiahli aj energetický sektor.
Prvá vlna priniesla aj drastické obmedzovanie pohybu a s tým súvisiace obmedzenia práce a podnikania.
To prirodzene znamenalo aj nižšiu potrebu energií, čo v prvom momente
znamenal jej prebytok a zníženie
cien. Tak ako šiel čas a učili sme sa
žiť s pandémiou, nastalo znovuoživenie ekonomiky a naopak, vzhľadom
na zvýšenú potrebu energonosičov aj
nárast cien. V spolupráci s ÚRSO sme
sa snažili prijať také kroky, aby tento
miestami šialený výkyv cien spotrebitelia, ale aj podnikatelia na Slovensku čo najmenej pocítili.

Firmy budú mať možnosť v tomto roku čerpať viacero dotačných
schém, ktoré im umožnia znížiť si
účty za energie. Ako na nové obnoviteľné zdroje, tak aj na energetickú
efektívnosť je v rámci Plánu obnovy,
Modernizačného fondu, ako aj štrukturálnych fondov v novom programovacom období vyčlenených niekoľko stoviek miliónov eur.

Maximálne zníženie poplatkov v prípade elektriny

Ceny energetických surovín sa skladajú z dvoch zložiek. Z ceny za distribúciu a ceny za samotnú komoditu – elektrinu či plyn. Čo sa týka ceny
komodity, pravidlá Európskej komisie
(EK) neumožňujú členským štátom
zasahovať do trhového prostredia
a nejakým spôsobom ju ovplyvňovať.
Rezort hospodárstva v súčinnosti s Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví (ÚRSO) urobil kroky, ktoré ale
znížili regulované poplatky v cenách energií na najnižšie za posledných päť rokov a povolená miera ziskovosti monopolov je na historickom minime. Zníženie poplatkov bolo možné napríklad na základe prolongácie podpory pre vybrané OZE.
Všetci spotrebitelia, vrátane firiem,
preto ušetria tento rok v koncových
cenách celkovo 70 miliónov eur.
Súčasťou pásmovej TPS je tiež 40 miliónov eur, ktoré boli presunuté priamo z kapitoly ministerstva hospodárstva.
Cena elektriny pre domácnosti stabilná do konca roka 2024

Pre domácnosti, ktoré sú v prípade
nárastu cien zraniteľné, sa nám podarilo spolu so Slovenskými elektrárňami zastabilizovať ceny elektriny na najbližšie dva roky. Podpísali
sme memorandum, ktorým sa nám
podarilo zabezpečiť, že napriek rastu
cien na trhu sa tento nepremietne na
faktúrach pre domácnosti. Vďaka tomu by mali počas nasledujúcich
dvoch rokov ušetriť priemerne 500€.

Rozvoj zelenej energie vďaka Plánu obnovy
O financie na rozvoj zelenej energie
sa bude možné uchádzať v deviatich
výzvach, prvá by mala byť už v apríli. Vyše 220 mil. eur z Plánu obnovy
a odolnosti bude možné získať vo
výzvach zameraných na tri oblasti – podporu nových obnoviteľných
zdrojov energie, repowering a zvyšovanie flexibility sústavy. Všetky
projekty podporené z Plánu obnovy
bude nutné zrealizovať do júna 2026.
Štátni teplári nepodcenili situáciu
na trhu s plynom

aby bol dopad zvyšujúcich sa vstupných nákladov na koncovú cenu tepla pre domácnosti minimálny. Znížili vlastné náklady a veľmi seriózne
a skoro sme pristúpili aj k nákupu zemného plynu. Vďaka týmto
krokom ceny za teplo v štátnych
teplárňach zostali rovnaké alebo šli
hore minimálne. Ukázali tak, že dobrý manažér aj v štátnom podniku
môže robiť kroky prospešné pre
ľudí.
Zastropovaná cena plynu pre bytové kotolne
Rezort hospodárstva sa snažil nájsť
riešenie aj pre bytové kotolne, ktoré
majú spotrebu viac ako 100 megawatthodín plynu ročne. Nenakupujú
teda plyn za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetí,
ale túto komoditu nakupovali za
trhové ceny. Niektorí aj na poslednú
chvíľu za drasticky vysoké ceny. Bytové kotolne dostali ponuku získať od
štátneho SPP plyn za zastropovanú
cenu necelých 80 eur za megawatthodinu a touto cestou znížiť
vysoké ceny za teplo.

bloku jadrovej elektrárne Mochovce
sa konečne blíži ku koncu. Len vďaka nášmu aktívnemu vystupovaniu
a skutočnému záujmu sme konečne na konci dlhej cesty, kde ešte
posledné slovo budú mať orgány činné v trestnom konaní. A to bez navyšovania rozpočtu, ale tlakom na personálne zmeny, ktoré viedli k väčšiemu dohľadu nad tímom zodpovedným za dostavbu a jeho sfunkčnenie.
Samotný proces uvedenia ďalšieho
mochoveckého bloku je transparentný a v plnej kompetencii nezávislého medzinárodne uznávaného Úradu jadrového dozoru. Práve ten je zárukou bezpečného uvedenia bloku
do prevádzky.

ČO SA NÁM PODARILO V ENERGETIKE
1.

2.

Mochovce
Zástupcovia štátu v teplárenských
spoločnostiach robili všetko preto,

Nekonečný príbeh dostavby tretieho

KROTÍME
DIVOKÉ CENY
ENERGIÍ

3.

4.

5.

6.

7.

zaviedli sme do zákona otvorenú reguláciu, vďaka ktorej každý vidí, za čo
a koľko platí prirodzeným monopolom
v energetike;
prihlásili sme MH SR ako poškodeného
ohľadom dostavby atómovej elektrárne v Mochovciach v rámci prebiehajúceho vyšetrovania Národnou
kriminálnou agentúrou a absolvovali
každé relevantné stretnutie;
zvýšením dohľadu nad dostavbou atómovej elektrárne v Mochovciach dosadením odborníkov do všetkých orgánov a štátu patriacich pozícií sme dosiahli dokončenie 3. reaktora EMO3
a sme tesne pred vydaním povolenia
na jeho prevádzku;
zákonnou zmenou sme ochránili slovenské energetické podniky tvoriace
kritickú infraštruktúru tým, že sme dali
vláde možnosť pri ich predaji zo strany súkromných akcionárov buď takýto
predaj zastaviť, alebo si stanoviť podmienky;
v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a vnútra sa nám podarilo presadiť prednostné zaočkovanie kľúčových zamestnancov podnikov energetickej kritickej infraštruktúry starajúcich sa o distribúciu energií;
počas pandémie Covid-19 sa nám vďaka intenzívnym rokovaniam so zástupcami výrobcov, dodávateľov energií
a prevádzkovateľov sústav podarilo
zabezpečiť individuálny prístup k odberateľom vo forme predlžovania
splatnosti faktúr, nastavovania splátkových kalendárov, či vyššej flexibilite
v prípade rezervovaných kapacít;
odvolali sme politicky závislého predsedu Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví Ľubomíra Jahnátka a transparentným výberovým konaním ho nahradil Andrej Juris, ktorý úrad posunul
odborne o tri úrovne vyššie, sfunkčnil
ho a komunikačne otvoril širokej verejnosti ako aj európskym partnerom;

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

splatili sme Ficov historický dlh vo výške 360 mil. eur, ktorý nám tu zanechali
tri vlády Smeru;
vydali sme osvedčenie pre nový zdroj
tepla, ktorý po ukončení dotovania
elektriny z nekvalitného domáceho
uhlia zabezpečí vykurovanie na hornej Nitre po roku 2023;
udržali sme si 51 % podiel vo VSE holdingu a za súhlas s výmenou 49 %
súkromného vlastníka sme pre štát
vydupali 35 mil. eur, garanciu takmer 1,5 miliardy eur v investíciách do
distribučných spoločností na západe
a východe Slovenska, ako aj zachovali možnosť využitia predkupného práva do budúcnosti;
na modernú energetiku, obnoviteľné
zdroje a zvyšovanie flexibility energetických sietí sa nám z európskych
zdrojov podarilo do roku 2030 nastaviť
zdroje vo výške takmer 1 miliardy eur,
pričom prvých 220 mil. z Plánu obnovy
začíname čerpať už v tomto roku;
zlúčili sme všetkých 6 štátnych teplární do jednej spoločnosti (k 1. 5. 2022
vznik spoločnosti MH Teplárenský
holding, dovtedy virtuálny holding)
a už dnes šetríme milióny na administratíve;
zodpovedným riadením spoločnosti
MH Teplárenský holding sa podarilo udržať ceny tepla pre všetkých ich
zákazníkov na uzde;
v spolupráci so SEPS sme uvoľnili 7
rokov trvajúci stop-stav na pripájanie
nových zdrojov a pridelením 1837
MW kapacity voľného inštalovaného
výkonu sme otvorili cestu modernej
a zelenej ekonomike aj na Slovensku;
pripravili sme na schválenie vládou
a následne parlamentom rozsiahle
úpravy energetickej legislatívy vo forme tzv. zimného energetického balíčka s mnohými pozitívnymi zmenami
pre spotrebiteľov, ale aj výrobcov energií;

16. dohodou so Slovenskými elektrárňami sme zafixovali dnešnú cenu elektriny pre domácnosti na tohtoročnej
regulovanej úrovni a to aj na ďalšie roky 2023 a 2024;
17. v spolupráci s SPP sme zabezpečili
výhodné ceny plynu pre domové kotolne postihnuté prudkým zdražením;
18. pripravili sme zákon, ktorý umožní domovým kotolniam a domovom sociálnych služieb, ak o to prejavia záujem,
mať od budúceho roku regulované ceny energií;
19. súbežnou zmenou zákona o podpore
obnoviteľných zdrojov si budú môcť
ľudia, podnikatelia, ale aj verejné inštitúcie inštalovať tzv. lokálne zdroje
bez obmedzenia výkonu (do maximálnej rezervovanej kapacity), pričom
spotrebou vlastnej vyrobenej elektrickej energie významne ušetria na
účtoch za energie;
20. dohodou s dodávateľmi poslednej inštancie boli domácnostiam po skrachovaní ich dodávateľa elektriny alebo plynu poskytnuté regulované ceny
bez navýšenia;
21. v rámci diverzifikácie dodávok plynu sme privítali prvú loď so skvapalneným zemným plynom (100 mil.
m3) určeným na posilnenie našich
domácich zásob;
22. dohodli sme písomný záväzok Slovnaftu, že v prípade prerušenia dodávok ropy cez Ukrajinu, Slovnaft uprednostní Slovensko pri dodávkach ropy
cez ropovod Adria,
23. zabezpečili sme jadrové palivo pre
všetky funkčné reaktory na Slovensku,
24. znížili sme podporu pre najviac dotované fotovoltické elektrárne, vďaka čomu v najbližších 5 rokoch na
poplatkoch v koncových cenách elektriny ušetria slovenské domácnosti aj
podnikatelia 70 mil. eur ročne.

KILEČKO 2
Keď parlament v júli 2020 schválil prvý
balík na zlepšenie podnikateľského
prostredia – bolo to presne 114 opatrení – vyzvali sme verejnosť na zasielanie ďalších podnetov. Tým sa začala písať história druhého balíka. Opäť
sme prizvali na pomoc samotných
podnikateľov, aby sme opatreniam
dodali čo najväčšiu relevantnosť.
Odozva bola masívna, posielali nám
stovky návrhov a tipov, z ktorých sme
mohli čerpať.

Zoznam opatrení
nájdete tu

KILEČKÁ
SIGNÁL PRE
PODNIKATEĽSKÉ
PROSTREDIE
Zlepšovanie podnikateľského prostredia patrí od začiatku
medzi absolútne priority rezortu
hospodárstva. Slovensko sa totiž
v posledných rokoch pravidelne
prepadávalo čoraz nižšie v rebríčkoch, ktoré posudzujú kvalitu podnikateľského prostredia.
Tento negatívny trend sme chceli zastaviť a postupnými krokmi
sa nám to darí. Výraznou mierou
k tomu dopomohli balíky pro-podnikateľských opatrení, ktoré nepochybne patria medzi najväčšie
úspechy ministerstva a na ktoré
sme oprávnene hrdí.

KILEČKO 1
Mravčou prácou tím odborníkov
a profesionálov pod vedením štátneho tajomníka Jána Oravca dokázal
priniesť a presadiť obrovské množstvo opatrení, ktoré uľahčili a v budúcnosti ešte dokážu uľahčiť život podnikateľom a odbremeniť ich
od zbytočnej byrokracie. Na prvý
pohľad síce drobnosti, no ak sa ich
nazbiera niekoľko stoviek, podnikateľom doslova rozviažu ruky a do-

volia im sústrediť sa na svoj biznis. Už
v roku 2020, necelý rok po nástupe
nového vedenia na ministerstve hospodárstva, sa podarilo stvoriť prvé
Kilečko. Stovky hodín príprav, zbierania podnetov, mesiace náročných
rokovaní s takmer všetkými ministerstvami – aj tak sa dá charakterizovať

vznik prvého balíka opatrení. V tom
čase išlo o najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v
modernej histórii Slovenska. Mimoriadne pozitívny ohlas podnikateľskej
obce bol pre nás jasným signálom, že
v tejto práci musíme pokračovať.

Stačí letmý pohľad na niektoré opatrenia, aby bolo jasné, že ide o spoločnú snahu naprieč rezortami a koaličnými partnermi. V oblasti vecnej pôsobnosti ministerstva hospodárstva
umožníme napríklad predaj nepotravinárskeho tovaru po uplynutí jeho
expirácie či zníženie administratívnej
záťaže, týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov. Ministerstvo financií umožní elektronickú archiváciu
účtovníctva, či zdobrovoľnenie zostavenia účtovnej závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov
IFRS. Ministerstvo zdravotníctva zruší
povinnosť pracovnej zdravotnej služby pre jednoosobové s. r. o., ktorých
jediným zamestnancom je konateľ
či povinnosť dodržiavať predpísanú
frekvenciu čistenia okien na pracoviskách. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
zavedie možnosť, aby dokumenty
z elektronickej schránky boli použiteľné na právne úkony bez dodatočnej administratívy. Štatistický úrad
zníži frekvenciu predkladania nie-

114

OPATRENÍ
V KILEČKU 1

198
OPATRENÍ
V KILEČKU 2

Predbežnteakmer

400
OPATRENÍ
V KILEČKU 3

ktorých štatistických výkazov z jedného na tri roky a pri iných zruší štvrťročné zisťovania. Dokonca aj Ministerstvo kultúry zruší povinnosť platiteľa
úhrady nahlasovať druhé odberné
miesto elektrickej energie RTVS.
Kilečká sú o:
•
•
•
•

desiatkach ľudí
na dvanástich ministerstvách
a piatich úradoch a agentúrach
ktorí počas sedemnástich mesiacov detailne prechádzali nami pripravené podnety od podnikateľov a spoločne s naším
tímom hľadali ich finálnu legislatívnu podobu.

Vyslali sme nimi pozitívny signál ťažko skúšaným podnikateľom, že to so
zlepšovaním podnikateľského prostredia myslíme vážne. Zároveň sme
pripomenuli, že výpočet dôležitých
reforiem sa nekončí pri dôchodkoch,
daňovej reforme či rozpočtovej zodpovednosti. Je to cesta, ktorá sa
nám jednoznačne osvedčila a preto rozhodne nekončíme, práve naopak, sme odhodlaní v nej pokračovať.
Už teraz máme plné šuflíky ďalších
návrhov, ktoré postupne zbierame,
aby sme čo najskôr mohli podnikateľom priniesť KILEČKO s poradovým číslom 3...

2.

Ladislav
Matejka

AKO VYROVNÁVAME
REGIONÁLNE
ROZDIELY
Veľké investície
patria na východ
Jednou z priorít nielen rezortu hospodárstva, ale aj strany
SaS, ktorá má vyrovnávanie regionálnych rozdielov ako pevnú súčasť programu, je pritiahnuť zahraničných investorov tam, kde ich najviac treba: do regiónov s najnižšou nezamestnanosťou. Nájsť územia vhodné na stavbu strategických parkov nie je také jednoduché, ako
by sa mohlo zdať – rozdrobenosť pozemkov spôsobila, že parcely
vyzerajú ako „slížiky“ a naviazanosť
obyvateľov
na
poľnohospodárstvo situáciu tiež komplikuje. Za
posledné dva roky sa však podarilo
nájsť dve miesta, ktoré by sa páčili nielen potenciálnym investorom,
ale aj občanom. Vďaka takémuto pozitívnemu prístupu sa blížime
k zmene životnej úrovne aj v širokom
okolí týchto území. Investori sa zatiaľ
len črtajú, ale my sme sa už pustili
do práce. Nebudeme čakať ako predošlé vlády, čo napokon spôsobilo,
že napríklad taká automobilka BMW
sa rozhodla pre Maďarsko. Pretože
šťastie praje pripraveným.

Boris
Kačáni

1.

Priemyselný park v Rimavskej
Sobote bude impulzom pre
južné Slovensko

Priemyselný park, ktorý má vzniknúť
v R. Sobote, bude výrazným impulzom nielen pre tento región, ale aj pre
celé južné Slovensko. Pod palcom ho
má konateľ štátnej firmy MH Invest
Boris Kačáni. „Ak chceme na juh pritiahnuť investorov, musíme mať k dispozícii pripravený park, ktorý im vieme
okamžite ponúknuť,“ uviedol. Park
s rozlohou približne 65 hektárov by mal
priniesť minimálne 500 nových pracovných pozícií. Na jeho výstavbu bude
vyčlenených 11,85 milióna eur.
R. Sobota je okres s najvyššou mierou nezamestnanosti v rámci celého
Slovenska, ktorá sa pohybuje približne na úrovni 20 %. Výstavba parku
tomuto regiónu výrazne pomôže
v rámci hospodárskeho a sociálneho
rozvoja, pretože okrem stoviek priamych môžu vzniknúť aj tisícky nepriamych nových pracovných miest. „Verím, že bude dostavaný do roku 2023,“
povedal Kačáni.
„Toto je skutočný boj za vyrovnávanie
regionálnych rozdielov. Vytvorenie
predpokladov pre stovky nových pracovných miest.“ povedal R. Sulík.

Strategický priemyselný park
by zásadne zmenil charakter
celého východného Slovenska

Hľadanie vhodnej lokality na najväčší
priemyselný park na Slovensku mala
pod palcom štátna firma MH Invest II.
Jej konateľ Ladislav Matejka hovorí
o historickej šanci: „Rozhodne sme
nechceli dopustiť, aby nám veľké investície prekĺzli pomedzi prsty, tak ako
to bolo v prípade BMW. Pritom lokalitu máme rovno pred nosom – v okolí
obce Valaliky. Sem si vieme predstaviť
príchod investora, ktorý prinesie nielen Košiciam, ale aj celému východu
nový život. Kto by to mohol byť, zatiaľ
neprezradíme, aby sme neohrozili prebiehajúce rokovania,“ uviedol Matejka.
Výstavba priemyselného parku by
mala podľa zámeru stáť necelých 121
miliónov eur, bude mať rozlohu skoro
400 hektárov, môže vytvoriť až 7000
pracovných miest a spoločnosť MH
Invest II už dostala na tento projekt osvedčenie o významnej investícii.
„Čo znamená štatút významnej investície? Je to veľký úspech, ktorým MH
Invest II zabezpečila, že vybudovanie
strategického priemyselného parku
vo Valalikoch je o míľový krok bližšie
k realizácii. Dôkazom je aj zvýšený záujem investorov o toto územie.“
„Strategické územie Valaliky má
predpoklad prilákať investície nielen
v oblasti priemyselnej výroby a služieb,
ale aj v oblasti výskumu a vývoja,
a tým priamo prispieť k naplneniu cieľa
vlády znížiť regionálne rozdiely na
Slovensku.“ povedal Richard Sulík.

Miloslav
Durec

ODPOČET
NAŠEJ PRÁCE
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Ing. Milan Urban
www.spp.sk
•

•

•

•

•

Nadácia SPP
Ing. Adrián Ďurček
www.nadaciaspp.sk
•

Na prípravu strategického priemyselného parku pre potenciálneho
nového investora na východe bola
na začiatku roku 2022 založená štátna firma Valaliky Industrial Park, s. r. o.
„Našou prvou úlohou bola príprava
takmer 700 zmlúv o výkupe pozemkov. Vykupovaná výmera v prvej fáze
projektu je 312 hektárov,“ uviedol
konateľ firmy Miloslav Durec.
O tom, že MH SR to s týmto veľkým
projektom myslí vážne, svedčí aj
marcové stretnutie ministra Richarda
Sulíka s majiteľmi pozemkov priamo
vo Valalikoch.

Dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku za r. 2020 - 6,596
mil. eur (medziročné zlepšenie o 110
mil. eur/259,080 mil. eur.
Potvrdenie kladného hosp. výsledku za rok 2021 - 20,404 mil
eur. je dôkazom, že štátny majetok môže byť spravovaný s pozitívnym dlhodobým efektom.
Eliminovanie extrémneho cenového nárastu a vysokej volatility
ceny komodity v r. 2021 bez generovania straty pre spoločnosť,
zabezpečenie marže vrátane dodávok pre regulovaný trh.
Fixácia trhovej pozície – zastavenie odchodu klientov ku konkurencii a mierne navyšovanie trhového podielu v oboch komoditách a všetkých segmentoch.
Plynulé zvládnutie záväzkov plynúcich z inštitútu dodávateľa poslednej inštancie v plyne, ale i poskytnutie dodávky elektriny časti
zákazníkov postihnutých krachom
niektorých dodávateľov v závere
roka 2021.

•

•

Všade okolo je veľa nespravodlivosti a ľudského nešťastia. Poslaním
nadácie je spolupatričnosť.
Pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej
životnej situácii bez vlastného zavinenia a sú odkázaní na druhých.
Pomoc tým, ktorí sú v niečom
výnimoční, avšak bez podpory
nemôžu svoje schopnosti preukázať
a odovzdať ďalej. Nie je možné
pomôcť každému, ale podľa slov
jedného múdreho človeka: „Zachráň jedného človeka a zachrániš celé ľudstvo“.
Vďaka patrí všetkým donorom Nadácie SPP, ktorí sa rozhodli podeliť
sa o časť svojho úspechu a pochopili, že skutočne silní budeme iba
vtedy, keď budeme schopní pomáhať slabším.

Slovenské elektrárne, a. s.
JUDr. Radoslav Zigo
www.seas.sk
•

•

•

Dôsledná kontrola procesov a personálna optimalizácia na dostavbe
projektu EMO34 a dosiahnutie pripravenosti spustenia 3. bloku projektu a ukončenie povoľovacieho
procesu spustenia bloku.
Stabilizácia rozpočtu dostavby
EMO34 úpravou a optimalizáciou
dodávateľsko-odberateľských vzťahov na roky 2022-2024 bez navýšenia a vytvorenie reálneho harmonogramu dostavby a spustenia 4. bloku.
Zapojenie do procesov o dosiahnutie nízkouhlíkovej Európy do
2050 vo forme pilotného projektu
výroby zeleného vodíka a jeho využitia vo verejnej doprave a priemysle.

Západoslovenská distribučná, a. s.
Ing. Jana Somorovská
www.zsdis.sk
•

•

•

Aktívna podpora digitalizácie Slovenska, vzorová technická dokumentáciu potrebná pre schvaľovací proces projektov miest a obcí,
navrhnutie interných predpisov spracovania prichádzajúcich žiadostí.
Aktívne sprostredkovanie a moderovanie riešenia zákazníckych podaní
a sťažností na ZSD.
Aktívna podpora efektívnej komunikácie na MH SR a URSO pri nastavovaní regulačného rámca.

Východoslovenská distribučná, a. s.
Ing. Peter Čech
www.vsds.sk
•

•

•

Štrukturálna zmena distribučných
poplatkov - zmena v štruktúre taríf pre domácnosti pre tarify D4, D5
a D6 (tzv. „kúrenárske tarify“).
Inteligentné
batériové
úložisko Bachledova dolina - pilotné
batériové úložisko pre akumuláciu elektriny v čase nízkeho odberu
a zásobovanie oblasti v čase veľkej
spotreby.
Vyhlásenie výzvy na zníženie spotreby energie pri prevádzke verej-

•

ných budov s výrazne zníženou
administratívnou náročnosťou pre
žiadateľa i poskytovateľa pomoci.
Partnerská spolupráca so spoločnosťou Orange - kvalitný pevný
internet a konvergentné služby aj do doteraz nepokrytých lokalít na Východnom Slovensku.
Využitie infraštruktúry na distribúciu elektriny pre vybudovanie kvalitnej a otvorenej platformy s duálnym využitím.

Stredoslovenská distribučná, a. s.
Ing. Roman Hušťava
www.ssd.sk

technických úprav umožňujúcich
vmiešavanie vodíka (blending) do
prepravovaného zemného plynu.
SPP CNG s.r.o. • Ing. Peter Mozolák •
Ing. Július Chvostáľ
www.sppcng.sk
•
•
•

•
•

•

Úspešné dokončenia procesu
možnosti pripojenia Skladového
centra LIDL v obci Rakovo - 1. etapa,
podpis zmluvy o spolupráci o výstavbe VN vedenia.
Spustenie elektronického systému
distribučných
žiadostí
(podanie - evidencia, vybavovanie) - presmerovanie vyše 90 %
žiadostí zákazníkov do systému,
čím sa výrazne skrátil čas evidencie žiadosti a znížilo zaťaženie pracovníkov Zákazníckych služieb.

•

TRANSPETROL, a. s.
Ing. Ján Horkovič
www.transpetrol.sk

•
•

•

Stabilizovanie spoločnosti - audit projektov a faktúr uzatvorených bývalým manažmentom, výsledkom je vyjednanie zliav v objeme 6,4 mil. eur zo zazmluvnených cien pri zabezpečení 100%
plnenia dodávok.
V roku 2020 vyšší hospodársky
výsledok o 210 % oproti plánu.
Konsolidácia dvoch dcérskych
spoločností (SPS,a. s., BSP) s výrazným zlepšením finančných ukazovateľov.
Za rok 2021 takmer o 100 % vyšší
zisk oproti plánu.

Eustream, a. s.
Ing. Rastislav Ňukovič:
www.eustream.sk
•

•

•

•

Dokončenie posledného prepoja plynovodu Poľsko – Slovensko a zavŕšenie dôležitej etapy
rozvoja slovenskej siete s cieľom
zvýšenia energetickej bezpečnosti.
Od roku 2021 súčasť všetkých
hlavných iniciatív v regióne zameraných na budúcu prepravu
vodíka pre európske trhy.
Eustream je súčasťou paneurópskeho projektu European Hydrogen Backbone, partnerom medzinárodnej iniciatívy „H2EU+Store“
pre výrobu a dodávky zeleného
vodíka a súčasťou Central European Hydrogen Corridor.
Projekt výroby zeleného vodíka pre vlastnú spotrebu a plánu

•

•

•

•

•

•

•

•

Skonsolidovanie finančného riadenia - úspora prevádzkových
nákladov 11 % oproti rozpočtu
schválenému predchádzajúcim vedením, vrátane 10 % úspor na ľudských zdrojoch.
Rozšírenie predmetu podnikania
spoločnosti o podnikanie vo výrobe
energií z obnoviteľných zdrojov (OZE)
a následne výrobu vodíka, vytvorenie novej divízie OZE so zámerom
vybudovať 50 MW fotovoltický park
v Jaslovských Bohuniciach.
Vypracovanie a podanie projektového zámeru na posúdenie
vplyvov na životné prostredie pre
výstavbu fotovoltickej elektrárne,
ako aj pre vodíkové hospodárstvo.
Príprava projektovej dokumentácie
pre spustenie verejného obstarávania a následnú realizáciu výstavby
oboch častí projektu “Vodík pre
Dopravu”.
Aktívna spolupráca pri príprave
a schvaľovaní prijatej novely Atómového zákona.

JAVYS, a. s.
Pavol Štuller, MBA
www.javys.sk
•

•

•

Zber a likvidácia historickej záťaže
v podobe rádioaktívneho odpadu
z nemocníc a zdravotníckych zariadení.
Podpis Memoranda o spolupráci so spoločnosťou ČEZ na oblasť
vyraďovania a nakladania s rádioaktívnymi odpadmi.
Realizácia projektov zelenej energetiky v Jaslovských Bohuniciach prostredníctvom dcérskej
spoločnosti.

Výrazné zníženie prevádzkových
nákladov spoločnosti a vrátenie
sídla naspäť do Jaslovských Bohuníc.

Slovenská inovačná a energetická
agentúra
Ing. Peter Blaškovitš
www.siea.sk

Jadrová energetická spoločnosť
Slovenska, a. s.
Ing. Rastislav Podhorec, MBA
www.jess.sk
•

•

Stabilizácia ekonomiky spoločnosti, ktorá bola dlhodobo v strate.
Návrat k nárastu predaja CNG,
ktorý klesal od roku 2012.
Rozšírenie sieti plniacich staníc
CNG o 4 prevádzky, čo je 44%
nárast oproti minulým rokom.
Vytvorenie programu partnerských staníc a rozšírenie čerpania
paliva CNG na 15 plniacich staniciach CNG na Slovensku.
Výstavba troch kombinovaných
LNG/CNG staníc, 2 CNG staníc,
3 elektronabíjacích bodov a 1 vodíkovej stanice.

•

Imlementácia Inovačných poukážok v rámci národného projektu Inovujme.sk. Pomáhajú napr. pri
vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov, či ich komercializácii.
Aktivity týkajúce sa bezemisných
technológií na báze vodíka v doprave v rámci projektu Žiť energiou.
Vyhlásenie výzvy na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov s výrazne zníženou
administratívnou náročnosťou pre
žiadateľa i poskytovateľa pomoci.
Projekt Zelená domácnostiam - na
Slovensku pribudlo viac ako 35 000
inštalácií zariadení na využívanie
obnoviteľných zdrojov energie.

•

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Mgr. Matúš Medvec, MBA
www.indrop.gov.sk
•

•

•

•

•

•

Vytvorenie MH Teplárenský holding – najskôr virtuálne a následne
aj právne zlúčenie 6 samostatných
teplárenských spoločností pod jednu značku MH Teplárenský holding.
Vďaka synergiám zo spojenia bola
cena tepla stabilná pre 1 mil.
občanov.
Výrazné zníženie prevádzkových
nákladov spojením spoločností
a vytvorením jedného sídla.
Transparentný predaj minoritných
podielov v 3 spoločnostiach Slovenskej autobusovej dopravy.

•

•

•
•

•

MH Invest, s. r. o.
Ing. Boris Kačani
www.mhinvest.sk
•

•

•

Značná ročná úspora vo výške cca
250 000 eur na právne služby oproti
minulému obdobiu.
Otvorenie mimoúrovňovej križovatky Šindolka v Nitre pre motoristickú
verejnosť.
Spustenie procesu výstavby štátneho priemyselného parku v Rimavskej Sobote.

MH Invest II, s. r. o.
Ing. Ladislav Matejka
www.mhinvest2.sk
•

•

Príprava podkladov a získanie osvedčenia o významnej investícií
od vlády SR na Investičný projekt
„Strategické územie Valaliky“.
Predaj pozemku v priemyselnej zóne Voderady (po 15 rokoch) o rozsahu 72 700 m2.

Zrýchlenie konania o registrácii - tzv. fast track - skrátenie konania o zápise patentu zo 4,5 na 2 roky,
skrátenie konania zverejnenia prihlášky ochrannej známky zo 60 na
30 dní.
Transparentné zverejnenie všetkých fáz procesov konaní - spustenie   automatických notifikácií, ktoré informujú klientov o internom
posudzovaní ich prípadov v reálnom čase.    
Podpora MSP a rozšírenie služieb
prediagnostiky.

Správa štátnych hmotných rezerv SR
Ing. Ján Rudolf, PhD.
www.reserves.gov.sk

MH Manažment, a. s.
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
www.mhmanazment.sk
•

Zrušenie spoločnosti InvEast zlúčením so spoločnosťou MH Invest 2.

Zvládnutie materiálneho zabezpečenia osobných ochranných
pomôcok, výterových sád a AG
testov v súvislosti s pandémiou
Covid-19 - s úsporou nákladov vo
výške 45 % oproti predošlým nákupom.
Definovane a napĺňanie novej
stratégie inštitúcie ako modernej, efektívnej, tranparentnej, spoľahlivej a bezpečnej organizácie.
Zahájenie implementáciu modelu manažérstva kvality CAF.
Zahájenie procesu nakladania
so štátnymi hmotnými rezervami, ktoré prestali plniť svoj účel
a likvidácia problematických komodít, ktorých stav bol neudržateľný z technického aj finančného
hľadiska.
Zabezpečenie a ukončenie legislatívneho procesu novely zákona o núdzových zásobách ropy
a ropných výrobkoch a o riešení
stavu ropnej núdze.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo SR
Katarína Surmíková Tatranská, MBA
www.unms.sk

•

•

•

Skrátenie času sprístupnenia slovenských technických noriem (STN)
bez prekladu na priame použitie
a STN prijatých prekladom do štátneho jazyka priemerne o 50 %.
Príprava novely zákona o metrológii zrovnoprávňujúceho postavenie subjektov, uvoľňujúceho
a rozširujúceho trh s metrologickými službami pre nové podnikateľské subjekty.
9 úspešne ukončených implementácií Spoločného systému hodnotenia kvality – Modelu CAF
na ministerstvách a vo verejnej správe a 77 zrealizovaných

•

vzdelávacích aktivít v rámci CAF
centra, ktoré prispievajú k profesionalizácii verejného sektora.
Získanie mimorozpočtových prostriedkov z EÚ – 94 tis. eur pre projekt
Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti
a 613 tis. eur pre projekt Jednotnej
digitálnej brány.

Slovenská obchodná inšpekcia
Mgr. Marcel Suchár
www.soi.sk
•

•

Prenos kompetencie kontroly
výroby a distribúcie prekurzorov
výbušnín zo SOI na Hlavný banský
úrad - docielilo sa zabezpečenie
vyššej ochrany života a zdravia obyvateľstva na celom území SR v oblasti prevencie nežiaducich explózii
prekurzorov výbušnín.
Obnovenie dodávok tepla do
obytnej a priemyselnej zóny celého mesta Humenné na východe Slovenska vo vykurovcej sezóne 2021/2022 a monitorovanie krivky dodávok tepla a zaisťovanie dodávky tepla pre obyvateľov mesta
i priľahlého priemyselného parku.

Slovenská agentúra pre rozvoj
investícií a obchodu
Robert Šimončič
www.sario.sk
•

•

•

Zvýšenie objemu investícií oproti
minulým obdobiam napriek pandémii.
Pre podporu exportu slovenských podnikateľov zrealizovaných 18 veľtrhov a výstav v zahraničí a 16 podnikateľských misií v SR
a v zahraničí.
Expo DUBAJ, kde je SARIO jedným z kľúčových partnerov MH
SR a na mieste intenzívne pracuje na príprave a zabezpečení
odborného obsahu a B2B rokovaní.

Hlavný banský úrad
Ing. Bohumír Zvrškovec
www.hbu.sk
•

•

•

Reštrukturalizácia banskej správy
za účelom zefektívnenia riadiacich
procesov a šetrenia prevádzkových
nákladov.
Príprava novely Banského zákona a súvisiacich predpisov – najdôležitejšia je reforma úhrad za vydobyté nerasty.
Odstraňovanie historických skrivodlivostí dôslednými, riadenými kontrolami - účelovo nezaplatených úhrad za ťažbu zlata v Hodruši (za posledných 5 rokov vo výške
2 mil. EUR + úroky a penále vo výške
cca 4 mil. EUR).

Rudné bane, š. p.
Mgr. Peter Žitňan
www.rudnebane.sk
•
•
•

Presťahovanie podnikového riaditeľstva za účelom šetrenia prevádzkových nákladov.
Redukcia celkového počtu zamestnancov o 23%.
Zlepšenie hospodárenia – zavedenie transparentnej verejnej súťaže
pri nakladaní s prebytočným majetkom štátu, zisk po zdanení v r. 2020
vo výške 19 876 eur, neauditovaný
zisk za 2021 vo výške 138 750 eur
(nárast o cca 700%).

Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.

Ing. Lukáš Bonko
www.bsse.sk
•

•

•
•

•

•

Zlúčenie
depozitárov
CDCP
a NCDCP s cieľom zníženia byrokracie a ročnej úspory viac ako 1,6
mil. eur, čo predstavuje stratu, ktorú
vytváral zanikajúci depozitár NCDCP.
Zvýšenie EBITDA BCPB o viac ako
10 % oproti predchádzajúcemu roku
a oproti pôvodnému plánu o viac
ako 200 %.
Modernizácia a zefektívneniu vnútorných procesov s cieľom sústrediť
sa na kľúčové činnosti.
Presadenie legislatívnych zmien,
ktoré umožnia prijímať na burzu
nové produkty a odbúrajú časť byrokracie.
Príprava návrhu zákona o REIT
spoločnostiach, ktoré budú prijímané na burzu a môžu pomôcť
riešiť otázku dostupnosti bývania,
vrátane nájomného.
Príprava návrhu ako zmenšiť bariéry
vstupu na kapitálový trh pre malé
a stredné spoločnosti.

Kúpele Sliač, a. s.
Ing. Mgr. Martin Beňuch
www.novysliac.sk

•

•

•

•
•

Vyhlásenie Architektonickej súťaže na návrhy pre obnovu a rozvoj Kúpeľov Sliač a zabezpečenie
jej finančného krytia s pomocou MH
Manažment, a. s.
Rozvojové aktivity a drobné investície do kúpeľov s cieľom zvyšovať spokojnosť klientov a zlepšiť
starostlivosť o štátny majetok.
Výrazná zmena prevádzkového
a obchodného nastavenia spoločnosti, ktorého cieľom je zvrátiť
negatívne hospodárske výsledky,
ktoré trvajú 20 rokov.
Príprava
zmeny starostlivosti
o majetok kúpeľov.
Práca na zmene a modernizácii komunikácie a vnímania Kúpeľov Sliač vo verejnosti
s cieľom vrátiť kúpeľom pôvodne
významné miesto na trhu kúpeľných miest.

Naším revírom je hospodárstvo. Naše tempo je šialené. Našimi súpermi sú
vysoké ceny energií, nezmyselné regulácie a koronavírus. Sme nasadení vo
dne v noci na zlepšovanie podnikateľského prostredia a ďalšie priority, ktoré
si môžete prečítať nižšie:

1. Kilečko 3: tretí balík opatrení na zníženie administratívnej záťaže
podnikania, príprava ďalších cca 100 opatrení z podnetov presunutých
z predchádzajúcich balíkov a novoprijatých podnetov.
2. Ex-post hodnotení existujúcej legislatívy a mechanizmus na ochranu pred neopodstatneným goldplatingom: schválenie vo vláde a zavedenie do praxe.
3. Väčší dôraz na zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti: v rámci novovytvorenej platformy Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu (RVKP).
4. Podpora rodinného podnikania: schválenie Akčného plánu na podporu rodinného podnikania vo vláde a jeho implementácia.
5. Plán obnovy a odolnosti: vyhlásenie prvých výziev na podporu inovatívnosti slovenskej ekonomiky.
6. Nový zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov: predloženie do medzirezortného konania, schválenie vo vláde a obhajoba v parlamente.
7. Nariadenia o digitálnych službách a o digitálnych trhoch: príprava
kapacít na ich uvedenie do praxe.
8. Nová stratégia vonkajších ekonomických vzťahov: schválenie vo vláde a príprava akčných plánov.
9. EXPO 2020 Dubaj a EXPO 2025 Osaka: vyhodnotenie účasti na Expo
2020 Dubaj a príprava materiálu s návrhom účasti  na Expo 2025 Osaka.

Ďalšie informácie
nájdete tu

Poďte stráviť

POLHOĎKU
S MINISTROM
V tomto newsletteri ste mali možnosť
prečítať si o mnohých hmatateľných
výsledkoch práce (nielen) ministra
hospodárstva. Ale nielen prácou
je človek živý a každý máme aj nejaký ten koníček. Niekto si ide zabehať, niekto maľuje, iný si dá šlofíka. Richard Sulík je známy svojimi
kulinárskymi schopnosťami. V online relácii Polhoďka s ministrom
spojil príjemné s užitočným, keď
popri ukážke chutného a rýchleho
receptu odpovedá naživo na otázky, ktoré mu diváci kladú. Niekedy je
recept pikantný, inokedy sú pikantné
samotné otázky. Veď posúďte sami.
Sledujte pravidelne instagramový
profil @richard_sulik a najbližšia pozvánka na livestream vás určite neminie.   Pre inšpiráciu vám prinášame
recept, ktorý si zatiaľ získal najviac
ohlasov.
ZEMIAKOVÝ ŠALÁT

na spôsob Riša
Šalát:

Zemiaky, nie hocijaké, musia byť várneho typu A. Cibuľa nakrájaná veľmi
najemno. Zavárané uhorky, tiež nakrájané veľmi najemno.

Zálievka:
•
•
•
•
•
•
•
•


olivový olej, cca. 2,5 dcl
citrón
petržlenová vňať nakrájaná najemno
soľ
med
celozrnná horčica
čierne korenie mleté
chilli paprička (nemusí byť, iba
ak máte radi pikantné)

Ošúpeme zemiaky a uvaríme. Vychladnuté zemiaky nakrájame na kolieska - ideálne krájačom na krájanie
vajíčok. Nakrájanú cibuľu a nakrájané
uhorky (nehanbite sa dať viac tých
uhoriek) pridáme k zemiakom.
Zálievku pripravíme tak, že do oleja
vyžmýkame jeden väčší citrón, nasypeme petržlenovú vňať a kopcovitú
čajovú lyžičku soli, s medom opatrne, neprežeňte to, ale kopcovitá
polievková lyžica je v poriadku. Ďalej
pridáme celozrnnú horčicu, tiež riadnu polievkovú lyžicu a čierne mleté
korenie. Všetky ingrediencie poriadne pomixujeme mixérom.
Premixovanú zálievku vylejeme do
zemiakov a ešte všetko poriadne premiešame.
A máme hotovo. Bon appétit!

Pikošky:
•

•

•

•
•

Do uzávierky newsletteru sa uskutočnilo 8 dielov Polhoďky s ministrom
Priemerná dĺžka dielu je 43:57
minút. Richard teda venuje otázkam čas navyše.
Najkratší diel trval 29:13 minút,
čiže sme sa zmestili do názvu
relácie takmer presne!
Najdlhší diel mal 68 minút a 17
sekúnd a šlo o Vianočný špeciál.
V Polhoďke s ministrom hviezdili pizza, gnocchi, tikka masala,
šalát nicoise, csirkepaprikáš, polievka hokkaido, zemiakový šalát
a spaghetti carbonara a ako
hostky hviezdili Mária Kolíková
a Jarmila Halgašová.

Ak by ste mali chuť sa inšpirovať ďalšími chutnými receptami, nájdete ich
v dvoch kuchárskych knihách od samotného ministra - ZDRAVÝ ROZUM
je najlepší recept alebo FEŠÁK NIE
SOM, ale variť viem! A už teraz pracuje na tretej. ;)

