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Organizácia ministerstva
1.1. Vedúci predstavitelia
Minister

Peter Žiga (1972)
Vyštudoval
Ekonomickú
univerzitu
v Bratislave,
Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach a Technickú
univerzitu v Košiciach. Od roku 1995 pôsobil v komerčnej
sfére. Poradcom viceprezidenta, riaditeľa odboru pre styk s
verejnosťou VÚB, a. s., Bratislava bol v roku 1997. V rokoch
2003-2004 bol poradcom generálneho riaditeľa SARIO.
V rokoch 2006 až 2010 bol štátnym tajomníkom na
ministerstve hospodárstva, v rokoch 2010 – 2012 bol
poslancom NR SR. V rokoch 2012 až 2016 bol ministrom
životného prostredia. Funkciu ministra hospodárstva SR
vykonáva od 24.03.2016.

Štátny tajomník I

Vojtech Ferencz (1970)
Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, odbor
zahraničný obchod a Ekonomickú univerzitu v Bratislave,
Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach. V rokoch 1995 –
2005 pracoval na rôznych pozíciách vo VSS, Košice, a. s.
V rokoch 2007 – 2010 bol na ministerstve hospodárstva
generálnym riaditeľom sekcie stratégie. Neskôr, do roku
2012, pracoval ako ekonomický námestník v Slovenskom
vodohospodárskom podniku, š. p. – Odštepný závod Košice. V
rokoch 2012 - 2016 bol štátnym tajomníkom na ministerstve
životného prostredia. Na ministerstve hospodárstva zastával
od 24.3.2016 post štátneho tajomníka II. Od 1.6.2016 je vo
funkcii štátneho tajomníka I.
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Štátny tajomník II

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. Funkciu vykonával do 31.05.2016, následne zastával
funkciu štátneho tajomníka II.

Generálny tajomník služobného úradu

Viktor Lehotzký (1968)
Vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach a Právnickú
fakultu UPJŠ v Košiciach. V rokoch 1989 – 2007 bol
riaditeľom úradu Colnej správy SR, neskôr do roku 2010
riaditeľom odboru obchodovania s citlivými tovarmi na
ministerstve hospodárstva. V rokoch 2011 – 2012 bol
riaditeľom a konateľom Bytového podniku mesta Košice, s. r.
o. V rokoch 2012 - 2016 bol vedúcim služobného úradu
ministerstva životného prostredia. V súčasnej funkcii je od
24.3.2016.
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1.2. Organizačná štruktúra
S účinnosťou od 1. januára 2017 došlo v organizačnej štruktúre Ministerstva hospodárstva SR
k dvom nasledovným zmenám:
1.

Prvou z nich bola zmena názvu sekcie priemyselného rozvoja a investícií v priamej
riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka I. na organizačný útvar „sekcia stratégie“.

2.

Druhou zmenou, ktorá sa uskutočnila k uvedenému termínu, bolo zriadenie
organizačného útvaru „oddelenie prevádzky“ v riadiacej pôsobnosti riaditeľa odboru
hospodárskej správy.
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1.3. Personálne otázky
Stav a štruktúra zamestnancov MH SR k 31.12.2017:
Počet zamestnancov: 441
Systematizovaný stav – počet miest: 473
Priemerný vek zamestnanca: 42,67
Priemerná výška funkčného platu/platu: 1372,29 EUR (s technickou pomocou 1437,34 EUR)
Priemerný osobný príplatok: 414,86 EUR štátna služba; 430,86 EUR verejný záujem (s
technickou pomocou 471,03 EUR štátna služba a 432,23 verejný záujem)
Priemerný osobný plat: 2 444,44 EUR

1) podľa druhu pracovnoprávneho vzťahu
počet
štátna služba
373
verejný záujem
68
2) podľa pohlavia
počet
ženy
263
muži
178
3) podľa veku
spolu
z toho ženy
počet
%
počet
%
do 30 rokov
82
15 %
39
15 %
31 – 40 rokov
150
34 %
89
34 %
41 – 50 rokov
87
20 %
59
22 %
51 – 60 rokov
92
21 %
55
21 %
nad 61 rokov
43
10 %
21
8%
spolu
441
267
priemerný vek
42,67
42,68
4) podľa miesta trvalého pobytu
počet
Bratislavský kraj
263
iný kraj
178
5) podľa vzdelania
5) podľa vzdelania
počet
základné
1
stredoškolské
68
vysokoškolské 1. stupňa
2
vysokoškolské 2. stupňa
341
vedecké
29
6) podľa funkcie
spolu
z toho ženy
počet
%
počet
%

%
85 %
15 %
%
60 %
40 %
z toho muži
počet
%
30
17 %
61
34 %
28
16 %
37
21 %
22
12 %
178
42,79
%
60 %
40 %
%
0%
15 %
1%
77 %
7%
z toho muži
počet
%

vedúci zamestnanec
referent

66
15 %
31
47 %
375
85 %
232
7) podľa platovej triedy
ŠS
%
3
9
2%
4
0
5
3
1%
6
2
1%
7
38
10 %
8
299
82 %
9
16
4%
10
x
x
11
x
x
12
x
x
13
x
x
8) fluktuácia zamestnancov v r. 2017
počet
nástupy
41
výstupy
26
8) fluktuácia zamestnancov v r. 2018
počet
nástupy
59
výstupy
63
9) podľa priznaného funkčného / osobného platu
počet
osobný plat
9
funkčný plat
432
10) podľa dôchodkového veku nad 62 rokov
počet
dôchodcovia
33
ostatní
408

35
143

53 %
-

VZ
0
11
14
14
10
10
1
4
2
1
1

%
16 %
21 %
21 %
15 %
15 %
1%
6%
3%
1%
1%
%
9%
8%
%
13 %
14 %
%
2%
98 %
%
7%
93 %

Mzdový rozpočet
Pre rok 2017 bol schválený rozpočet miezd vo výške 6 182 681 EUR, z toho pre aparát
ministerstva 5 684 681 EUR, bez stálych misií v zahraničí. Priemerný mesačný plat na
ministerstve v roku 2017 predstavoval sumu 1 451 EUR, vrátane ústavného činiteľa, štátnych
tajomníkov a generálneho tajomníka služobného úradu a bez TP 1 392 EUR.
Vzdelávanie
Vzdelávanie zamestnancov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zabezpečuje
oddelenie rozvoja ľudských zdrojov, ktoré je organizačne začlenené pod osobný úrad.
Vzdelávacie aktivity pre zamestnancov ministerstva boli zrealizované v priebehu roka 2017
ako súčasť celoživotného vzdelávania zamestnancov na základe individuálnych plánov
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vzdelávania zamestnancov ministerstva na rok 2017 a v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, internými predpismi a ďalšími dokumentmi.
V priebehu roka 2017 sa vzdelávacích aktivít zameraných na odborný a osobnostný rast
zúčastnili všetci zamestnanci ministerstva. V roku 2017 bolo zabezpečených celkovo 179
rôznych vzdelávacích aktivít (jednodňových alebo viacdňových, pričom niektoré sa
uskutočnili aj vo viacerých termínoch) pre celkový počet 1122 zamestnancov - účastníkov
vzdelávacích aktivít (uvedený celkový počet zamestnancov vychádza z evidencie, v ktorej sa
jeden zamestnanec mohol zúčastniť aj viac ako jednej vzdelávacej aktivity – tzv.
osoboaktivít), z toho 87 bezplatných školení pre celkový počet 717 zamestnancov.
Z celkového počtu 441 zamestnancov ministerstva evidovaných k 31. 12. 2017 a z celkového
počtu 1122 účastníkov vzdelávacích aktivít (osoboaktivít), vychádzal počet vzdelávacích
aktivít na 1 zamestnanca v priemere 2,54 vzdelávacej aktivity za rok 2017.
Zrealizované školenia
spolu 179 školení (niektoré sa opakovali aj vo viacerých termínoch)
spoplatnené školenia: 84
bezplatné školenia: 87
hromadné školenia organizované MHSR: 8 (preškolených 413 zamestnancov)
Počet zamestnancov na školeniach (mimo výučby anglického jazyka)
spolu preškolených zamestnancov: 1122
spoplatnené školenia: 405 zamestnancov
bezplatné školenia: 717 zamestnancov
Zrealizované vzdelávacie aktivity
Oblasť kompetenčného
vzdelávania stanovená
Zrealizované vzdelávacie aktivity
v Pláne vzdelávania na rok
2017
Na základe Plánu vzdelávania na rok 2017 osobný úrad
zabezpečil účasť zamestnancov na vzdelávacích aktivitách, ako
aj plánoval a organizoval hromadné školenia priamo
v priestoroch MH SR. Pri výbere dodávateľa sa osobný úrad
opieral o zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a internú smernicu o verejnom obstarávaní – predovšetkým v
Odborné a profesijné
rámci prieskumu trhu a pri výbere najvhodnejšieho dodávateľa,
vzdelávanie
pričom dodržiaval efektívne hospodárenie s finančnými
zamestnancov.
prostriedkami.
Najfrekventovanejšími vzdelávacími aktivitami boli témy
verejného obstarávania, účtovníctva a finančnej kontroly,
korupcie a ochrany finančných záujmov, školenia v oblasti
práva a legislatívy (správny súdny poriadok civilný poriadok)
a pod.
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Podľa možností a požiadaviek organizoval osobný úrad
v priestoroch MH SR tieto školenia:
 Správa registratúry a správa dokumentov v r. 2017 v
zmysle zákona o E-GOVERNMETNE ( elektronické
schránky) – 44 zamestnancov,
 Nový zákon o štátnej službe – 20 zamestnancov
vrátane zástupcov podriadených organizácií,
 Školenie k elektronickému predkladaniu žiadostí o
poskytnutie NFP a k spôsobu overovania vybraných
podmienok poskytnutia príspevku – 140 zamestnancov
vrátane zástupcov podriadených organizácií,
 Školenie k zákonu č. 315/2016 o registri partnerov
verejného sektora (RPVS) – 52 zamestnancov
Administratívne kapacity EŠIF sa pravidelne zúčastňovali
školení organizovaných UV SR v rámci Centrálneho plánu
vzdelávania pre AK EŠIF – cca 290 zamestnancov.
Spisovný jazyk a jeho miesto vo verejnej komunikácii – školenie
zrealizované osobným úradom MH SR, zúčastnilo sa 78
zamestnancov.
Vzdelávanie k uzneseniam
vlády, k programovému
vyhláseniu vlády
a k národným programom

Prevencia a eliminácia diskriminácie - školenie zrealizované
osobným úradom MH SR v spolupráci so Slovenským
strediskom pre ľudské práva, zúčastnilo sa 8 zamestnancov.

Školenia organizované Úradom vlády SR zamerané na ochranu
finančných záujmov EU, protikorupčnú tematiku, hospodársku
súťaž a pod. – preškolených cca 60 zamestnancov.
Vzdelávanie v oblasti
Všetci zamestnanci MH SR absolvovali formou e- learningu
bezpečnosti a ochrany
opakované školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
zdravia pri práci a ochrany a ochrany pred požiarmi.
pred požiarmi, v oblasti
poskytovania prvej
Kurz prvej pomoci - školenie zrealizované osobným úradom
pomoci, v oblasti
MH SR pre 15 zamestnancov.
referentských preukazov
vodičov motorových
Školenie vodičov z povolania a vodičov referentov - školenie
vozidiel v zmysle právnych zrealizované osobným úradom MH SR pre 57 zamestnancov.
predpisov.
Skupinová výučba
francúzskeho jazyka vzdelávanie v rámci
V spolupráci s Francúzsky inštitútom na Slovensku a MZVaEZ SR
programu „Le francais
sa zúčastnili špecializovaného kurzu Francúzština v diplomacii
dans les relations
a v medzinárodných vzťahoch 4 zamestnanci MH SR skupinovej
internationales“ na roky
výučby dvoch semestrov v roku 2017.
2016 – 2018: francúzsky
jazyk v medzinárodných
vzťahoch Initiative
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Francophone National

Individuálna a skupinová
výučba anglického jazyka

Manažérske vzdelávanie

Vzdelávanie zamerané na
osobnostný rozvoj

Vzdelávanie v oblasti
informačných technológií
Konferencie, kongresy,
sympóziá

V rámci jazykovej výučby sa zamestnanci MH SR zúčastnili
kurzov:
 Profesionálna komunikácia štátneho zamestnanca na
medzinárodnej úrovni – 2 zamestnanci,
 Všeobecný kurz nemeckého jazyka – 1 zamestnanec.
Individuálna výučba – 25 vedúcich zamestnancov priebežne
počas celého roka 2017
Skupinová výučba – 7 skupín na úrovni B1 a vyššie,
navštevovalo ju približne 80 zamestnancov priebežne počas
celého roka 2017.
V roku 2017 sa manažérskeho vzdelávania zúčastnilo 10
zamestnancov, z toho v rámci školenia
 Vedenie porád a pracovných stretnutí – 3 zamestnanci,
 HR salón Age manažment – aby 50+ neznamenal mínus
– 1 zamestnanec,
 Softip HR Day – 2 zamestnanci,
 Leadership pre manažérov – 2 zamestnanci,
 Hodnotenie a osobný rozvoj zamestnancov – 1
zamestnanec,
 Služobné hodnotenie ako nástroj rozvoja ľudských
zdrojov – 1 zamestnanec.
Školenia organizované Centrom vzdelávania a hodnotenia
Úradu vlády SR – mentoring, riadený výberový rozhovor,
služobné hodnotenie – 6 zamestnancov.
 Školenia k práci so systémom ITMS+,
 Školenia k práci so systémom SAP,
 Registratúrny denník ADMIS,
 Školenie k práci s Informačným systémom účtovníctva
fondov.
V roku 2017 sa spolu 34 zamestnancov zúčastnilo 16
konferencií na Slovensku i v zahraničí.

Okrem uvedených aktivít sa zamestnancov ministerstva zúčastňovali aj výučby anglického
jazyka v priestoroch ministerstva. Skupinová výučba AJ prebiehala od úrovne B1 a vyššie v 7
skupinách a zúčastňovalo sa jej spolu 80 zamestnancov. Individuálnej výučby sa zúčastňovali
25 vedúcich zamestnancov.
Adaptačné vzdelávanie absolvovalo spolu 27 zamestnancov, z toho:
 8 zamestnancov absolvovalo päťmesačné obdobie adaptačného vzdelávania v zmysle
§16 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
 19 zamestnancov absolvovalo adaptačné vzdelávanie v zmysle § 163 ods. 2 zákona č.
55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Celková výška reálnych ročných výdavkov za rok 2017 určených na vzdelávanie
predstavovala na jedného zamestnanca ministerstva sumu 63,28 EUR.
Vzdelávanie bolo zamerané na:








prehlbovanie kvalifikácie v oblasti činností, ktoré jednotliví zamestnanci zabezpečujú
podľa vecnej príslušnosti na jednotlivých organizačných útvaroch ministerstva,
zvyšovanie úrovne ovládania cudzieho jazyka (anglický jazyk, francúzsky jazyk,
nemecký jazyk),
prehlbovanie zručností potrebných na vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca,
prehlbovanie vedomostí a rozvíjanie IT zručností v oblasti informačných technológií,
zvyšovanie právneho vedomia v oblasti prevencie korupcie a boja proti korupcii,
jazykovú kultúru,
administratívne kapacity EŠIF.

Vzdelávacie aktivity boli realizované formou prezenčného vzdelávania na odborných
seminároch a kurzoch, účasťou na konferenciách, fórach, sympóziách, ale aj formou
samoštúdia. Všetky formy vzdelávania vychádzali z individuálnych plánov vzdelávania
zamestnancov, z opisu činností a pracovnej náplne zamestnancov ministerstva.
V Pláne vzdelávania na rok 2017 si osobný úrad stanovil implementovať eLearning ako novú
formu vzdelávania zamestnancov ministerstva. V súčasnosti sú dostupné e-learningové
kurzy:





bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
ochrana pred požiarmi,
vstupné školenie pre nových zamestnancov (súčasne osobný úrad zabezpečuje aj
prezenčnou formou),
vstupná časť adaptačného vzdelávania.

Osobný úrad rozposielal zamestnancom po ukončení vzdelávacej aktivity dotazník, kde
zamestnanci zhodnotia celkovú spokojnosť so školením, lektora (odbornosť, schopnosť
podať informácie, príprava lektora), tému (aktuálnosť, zaujímavosť, prínos pre prácu),
materiálno-technické zabezpečenie (pomôcky, prezentácie...). Zároveň sa zamestnanci
vyjadrili, či aktivita splnila ich očakávania a či by sa na aktivitu prihlásili znova.
Sociálne zabezpečenie
Príjmy na účte sociálneho fondu sa v roku 2017 tvorili 1,5 % prídelom zo mzdových
prostriedkov. Prostriedky boli použité na príspevok na stravovanie, sociálnu výpomoc a na
regeneráciu zamestnancov.
V roku 2017 Ministerstvo hospodárstva SR prispievalo svojim zamestnancom na stravné
lístky zo sociálneho fondu pre štátnych zamestnancov sumou vo výške 0,31 EUR na jeden
stravný lístok a pre zamestnancov vo verejnom záujme sumou vo výške 0,71 EUR na jeden
stravný lístok. Zároveň ministerstvo prispievalo aj z rozpočtu pre štátnych zamestnancov na
jeden stravný lístok sumou vo výške 2,60 EUR a pre zamestnancov vo verejnom záujme
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sumou 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 Ministerstva hospodárstva SR mali možnosť celoročne využívať chatu
v Patinciach, kde podľa kolektívnej zmluvy zamestnanec zaplatil za chatu 5,00 EUR na 1 noc.
Túto možnosť využilo v roku 2017 spolu 34 zamestnancov ministerstva.
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2. Poslanie a ciele
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 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 ďalšie 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;
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puncovníctvo a skúšanie drahých kovov;



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).

V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020
je cieľom MH SR vytvoriť podmienky a zadefinovať aktivity pre zachovanie kontinuálneho
hospodárskeho rastu, s dôrazom na hospodársku stabilitu a konkurencieschopnosť SR
v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.
V nadchádzajúcom období bude kľúčové prijatie Stratégie hospodárskej politiky do roku
2030, ktorá určí dlhodobé smerovanie hospodárstva SR. Stratégia predstavuje rámec
pre identifikovanie najvýznamnejších oblastí z pohľadu zabezpečenia stabilného
makroekonomického rastu, rozvoja optimálneho podnikateľského prostredia a zabezpečenia
zvýšenie zamestnanosti všetkých občanov a zvýšenie inovačnej výkonnosti SR. Prijatie
stratégie sa očakáva v júli 2018, následne bude pripravený 1. akčný plán v nadväznosti na
prijatú stratégiu.
Prioritné aktivity rezortu budú zacielené na systematické zlepšovanie podnikateľského
prostredia, podporu strategických a perspektívnych investícií, zintenzívnenie inteligentného
výskumu a vývoja, podporu rozvoja malého a stredného podnikania, zvyšovania energetickej
bezpečnosti a udržateľného využívania energie, zvýšenie efektívnosti podnikov s majetkovou
účasťou štátu a účinné využitie eurofondov.
Ministerstvo zdôrazňuje potrebu zabezpečenia stabilného podnikateľského prostredia
s možnosťou rozvoja podnikateľského potenciálu. K naplneniu stanovenej vízie bol v roku
2017 prijatý 1. antibyrokratický balíček a k 1.1.2017 vstúpil do účinnosti nový zákon o MSP.
V nastavenom trende plánuje ministerstvo pokračovať aj v nasledujúcom období prípravou
2. antibyrokratického balíčka a prijatím dokumentu „Stratégia lepšej regulácie – RIA 2020“.
Z dlhodobého výhľadu zameria rezort svoje aktivity na rozvoj rodinného podnikania
a startupov a rozmach centier podnikových služieb.
Priemysel bude aj naďalej rozhodujúcim národohospodárskym odvetvím. Priemyselná
výroba bude taktiež významná z pohľadu zamestnanosti a ministerstvo cielene zameria svoje
aktivity na budovanie adekvátnej územnej infraštruktúry a rozmach príchodu investorov,
primárne do nízko rozvinutých oblastí. MH SR sa bude usilovať na jednej strane o podporu
modernizácie existujúcich priemyselných parkov, na druhej strane vypracuje nový zákon
o regionálnej investičnej pomoci. Cieľom novelizovanej legislatívy bude podpora investícií
s vysokou pridanou hodnotou, najmä ktorých súčasťou sú technologické centrá a vysoký
podiel R&D, a investícií, ktoré budú významným spôsobom znižovať regionálne disparity.
Vzhľadom na dominantné postavenie priemyselnej výroby na Slovensku bude pre rezort
výzvou prijatie Priemyselnej politiky SR.
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Nástup štvrtej priemyselnej revolúcie má priame dopady na transformáciu priemyslu, ako aj
celej spoločnosti, ktorá bude postavená na digitalizácií. Generátorom hospodárskeho rastu
SR je priemysel, preto bude politika rezortu, v tejto oblasti, zameraná na zvyšovanie
inovačnej schopnosti a integráciu konceptu INDUSTRY 4.0. Východiskom bude prijatá
„Koncepcia inteligentného priemyslu“, ktorou boli stanovené tri základné kroky, ktoré sú
primárne pre nastavenie transformácie slovenskej ekonomiky. Kľúčové pre reálnu
implementáciu stanovených opatrení bude vypracovanie Akčného plánu inteligentného
priemyslu v roku 2018.
V oblasti priemyselného výskumu a vývoja MH SR zároveň zefektívni jeho riadenie najmä v
odvetviach s vysokou pridanou hodnotou s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského
hospodárstva, využitím stimulov 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.
K zabezpečeniu zvýšenia inovačnej výkonnosti v priemysle prispeje primárne čerpanie
prostriedkov z fondov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) prostredníctvom Operačného
programu výskum a inovácie, ktorého zdroje sú zamerané na realizáciu projektov
zaisťujúcich využívanie moderných technológií, či zavádzanie výstupov priemyselného
výskumu a experimentálneho vývoja do praxe.
V oblasti energetiky je cieľom MH SR zabezpečenie bezpečnej, udržateľnej a cenovo
dostupnej dodávky všetkých druhov energie. Energetická bezpečnosť a stabilita cien sú
dôležité pre ochranu spotrebiteľa. Súčasne sa pozornosť rezortu bude zameriavať na rozvoj
energetickej infraštruktúry, optimálne využívanie domácich zdrojov energie a zvýšenie
energetickej efektívnosti. Výzvou v energetickej politike bude novelizácia troch zákonov:
zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných
zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej
energetike.
Slovensko je proexportne orientovaná krajina, a preto je kľúčovým cieľom v rámci
zahraničných vzťahov zlepšenie podmienok pre zvýšenie exportu slovenských hospodárskych
subjektov. V nadchádzajúcom období bude snahou ministerstva naďalej zabezpečovanie
podnikateľských misií, ako aj rozširovanie multilaterálnych a bilaterálnych obchodných
dohôd a zmlúv, prostredníctvom obchodnej diplomacie. Cieľom MH SR je tiež podporovať
transparentnosť a disciplínu v obchodných vzťahoch, ako aj zlepšovanie postinvestorskej
starostlivosti. K naplneniu tohto cieľa sa od roku 2017 realizuje Národný projekt Podpory
internacionalizácie MSP, ktorý bude pokračovať prostredníctvom Slovenskej agentúry pre
rozvoj investícií a obchodu až do roku 2020.
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.
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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.
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3. Činnosť ministerstva
3.1. Podnikateľské prostredie
MH SR sa priebežne podieľa na zlepšovaní podnikateľského prostredia, ako jednej z priorít
vlády zadefinovanej v programovom vyhlásení vlády SR (PVV). Je však potrebné deklarovať,
že zlepšenie podnikateľského prostredia nie je možné zo dňa na deň, vyžaduje si dlhodobé
úsilie a spoluprácu všetkých zúčastnených strán – nie len ústredných orgánov štátnej správy,
ale aj samotných podnikateľov. Zmeny, ktoré majú priamy vplyv na podnikateľské prostredie,
nie sú výsledkom len práce MH SR a sekcie podnikateľského prostredia a inovácií, ale aj
ďalších rezortov, ktorých politiky zásadne ovplyvňujú podnikateľské prostredie.
V roku 2017 sa kládol dôraz najmä na súbor opatrení na zlepšenie podnikateľského
prostredia vypracovaný v spolupráci s Medzirezortnou pracovnou skupinou na najvyššej
úrovni pre Doing Business, na rokovanie vlády bola predložená Správa o stave
podnikateľského prostredia a Stratégia lepšej regulácie RIA 2020, realizovalo sa hodnotenie
Slovenska v Doing Business, tentokrát na regionálnej úrovni, aktívne sa pristupovalo k
sektoru podnikových služieb, pripravovali sa témy životných situácií podnikateľov
zverejnené na webovom sídle MH SR, rozvíjala sa i naďalej podpora malého a stredného
podnikania. V oblasti inovácií to boli kľúčové témy ako smart cities, inovačné vouchre,
inovačné klaste, inovačný čin roka a ďalšie.
Medzirezortná pracovná skupina na najvyššej úrovni pre Doing Business
Aj v roku 2017 pokračovala činnosť Medzirezortnej pracovnej skupiny na najvyššej úrovni pre
Doing Business (ďalej len „Medzirezortná skupina“), platformy pre participatívny dialóg
štátnej správy s podnikateľskou obcou na riešenie otázok odbúrania negatívnych vplyvov na
podnikateľské prostredie na Slovensku a na dosiahnutie optimálneho výsledku nielen
existujúcich regulácií ale aj zavádzanej legislatívy, ktorá vznikla v roku 2016.
Výsledkom tejto činnosti bolo konsenzom prijatých 35 opatrení na zlepšenie
podnikateľského prostredia v rámci I. antibyrokratického balíčka opatrení na zlepšenie
podnikateľského prostredia a pripravených ďalších 23 v rámci II. antibyrokratického balíčka
opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia.
Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia
MH SR v spolupráci s Medzirezortnou skupinou pripravilo prvý súbor opatrení na zlepšenie
podnikateľského prostredia. Cieľom 35 opatrení schválených uznesením vlády SR
č. 327/2017 je zlepšiť podnikateľské prostredie pre súčasných domácich podnikateľov
a zároveň prilákať nových investorov. Podľa analýzy k materiálu znížia opatrenia prvého
súboru podnikateľom náklady o takmer 38 mil. eur ročne.
Tento balíček priniesol opatrenia ako napr. predĺženie lehoty na odhlásenie zamestnanca zo
Sociálnej poisťovne z 1 dňa na 8 dní, prehodnotenie zdravotného dohľadu prostredníctvom
pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich 1. a 2. kategóriu prác,
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zavedenie služby sledovania zmien na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností, zavedenie
možnosti získať výpis zo živnostenského registra na integrovaných obslužných miestach
občana (IOMO), zvýšenie super odpočetu výdavkov na výskum a vývoj na úroveň 100 %, či
zníženie administratívnej záťaže podnikateľov súvisiacej so zákonom o odpadoch
elektronickým vykazovaním odpadu.
Do 31. decembra 2017 bolo 8 opatrení prvého súboru splnených a odpočet ich plnenia
uvedený v Správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike. Ambíciou MH
SR naďalej ostáva skvalitňovať podmienky podnikania prostredníctvom ďalších súborov
opatrení na jeho zlepšovanie, čoho dôkazom je, že už v druhom polroku 2017 MH SR vyzvalo
na predkladanie návrhov opatrení všetky ústredné orgány štátnej správy a takmer 60
zástupcov podnikateľskej obce. MH SR takto získalo bezmála 200 podnetov, ktoré boli
zdrojom pre tvorbu II. súboru opatrení. Našou snahou je na rokovanie vlády SR podľa
možností predkladať opatrenia v cca 8 mesačných intervaloch.
RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie
MH SR je gestorom agendy na lepšej regulácie. Jej nosný dokument „RIA 2020 - Stratégia
lepšej regulácie“ bol vládou schválený 24. 01. 2018. Víziou MH SR je prechod k novej kultúre
lepšej regulácie. Je možné očakávať, že vďaka implementácii tejto stratégie bude v roku 2020
verejnosť poznať agendu lepšej regulácie a chápať jej prínosy. Posudzovanie vplyvov bude
rešpektovanou súčasťou prípravy regulácií a bude poskytovať reálny obraz o vplyvoch
návrhov regulácií. Platné regulácie sa budú pravidelne vyhodnocovať a tie, ktoré už stratili
svoje opodstatnenie, budú zrušené, prípadne upravené v nadväznosti na zmeny v prostredí.
Pri tvorbe regulácií sa budú podporovať inovatívne prístupy a nástroje lepšej regulácie budú
prístupné pre všetkých tvorcov regulácií. Pri napĺňaní vízie budú využívané inteligentné
riešenia v súlade s princípmi e-Governmentu.
Stratégia nadväzuje na doterajšie úspechy v zvyšovaní kvality posudzovania vplyvov
pripravovaných vládnych materiálov na Slovensku, predstavované najmä činnosťou Stálej
pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov. Reformné
kroky sa týkajú nielen zlepšovania už existujúcich procesov, ale aj rozširovania do oblastí,
ktoré doteraz agenda lepšej regulácie nepokrývala. Ide najmä o vytvorenie podmienok pre
zavedenie systematického hodnotenia účelnosti a efektívnosti existujúcich regulácií alebo
zapojenie nových subjektov, napríklad poslancov NR SR a predstaviteľov územnej
samosprávy. Tí síce predkladajú návrhy regulácií, ale doteraz neboli zapojení do aktivít lepšej
regulácie. Okrem toho je dôraz kladený aj na návrh inovatívnych prístupov k tvorbe regulácií
(napr. behaviorálnych). Dôležitou súčasťou reformy je aj vzdelávanie a informovanie
o agende lepšej regulácie zamerané okrem štátnej správy aj na širokú verejnosť, vrátane
podnikateľov. Stratégia bude implementovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie
podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva
hospodárstva SR, ktorý bude financovaný z prostriedkov Operačného programu Efektívna
verejná správa.
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Doing Business
MH SR v spolupráci s MF SR dlhodobo komunikuje so Svetovou bankou v súvislosti
s medzinárodným hodnotením podnikateľského prostredia Doing Business, pričom
ministerstvo je aj respondentom pre dva z desiatich indikátorov, z ktorých je toto
hodnotenie zostavené: Začatie podnikania a Prístup k elektrickej energii. V roku 2017 sa
spolupráca rozšírila o projekt Doing Business v Európskej únii 2018: Chorvátsko, Česká
republika, Portugalsko a Slovensko, na ktorého realizácii v SR sa ministerstvo organizačne
i odborne podieľalo. Podstatou výskumu, ktorý Svetová banka vykonala na základe zadania
od Európskej komisie je porovnanie podnikateľského prostredia vybraných miest
v spomínaných štyroch krajinách v piatich indikátoroch: Začatie podnikania, Získavanie
stavebných povolení, Prístup k elektrickej energii, Registrácia majetku a Vymáhateľnosť
zmlúv. Okrem Svetovej banky sa na projekte podieľali subjekty štátnej správy, územnej
samosprávy a podnikatelia.
Výsledkom výskumu je správa, ktorá bola zverejnená v júli 2018. Vyplýva z nej, že
najjednoduchšie by sa malo zo slovenských miest podnikať v Prešove. Nasledujú Košice,
Žilina, Trnava a Bratislava. Slovensko je krajinou s druhými najmenšími regionálnymi
rozdielmi zo sledovaných štyroch štátov. Najlepšie čiastkové umiestnenie spomedzi
slovenských miest dosiahla Žilina, ktorej patrí tretia priečka v indikátore Prístup k elektrickej
energii. Cieľom výskumu bolo poskytnúť odporúčania na základe príkladov dobrej praxe
z regiónov, ktoré by sa mohli uplatniť aj na celoštátnej úrovni. Celá publikácia je dostupná na
adrese www.doingbusiness.org/EU2.
Správa o stave podnikateľského prostredia
MH SR každoročne vypracováva Správu o stave podnikateľského prostredia v SR a na
rokovanie vlády SR sa predkladá k 30. marcu.
Správa v jednotlivých kapitolách mapuje rôzne aspekty aktuálneho stavu podnikateľského
prostredia v SR a popisuje hlavné ukazovatele vývoja podnikateľského prostredia, vrátane
analýzy štruktúry podnikateľského prostredia medzi nimi ukazovateľ vývoja HDP, trh práce,
vzdelávanie a investičné stimuly.
Ostatná správa mapuje stav podnikateľského prostredia k 31. 12. 2017. Vychádza
z porovnania výsledkov pravidelných hodnotení kvality podnikateľského prostredia krajín
sveta, t. j. Doing Business 2018 a The Global Competitiveness Report WEF 2017. Obsahuje aj
informáciu o kvalite podnikateľského prostredia meranej prostredníctvom Globálneho
monitoringu podnikania, tzv. prieskumu GEM, zhodnotenie investičného prostredia na
Slovensku a vybrané aktivity MH SR v oblasti skvalitňovania podnikateľského prostredia hodnotenie plnenia súboru 35 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
prijatých uznesením vlády SR č. 327/2017, ktorých termín splatnosti bol stanovený ku koncu
roka 2017. Správa ďalej obsahuje pravidelné zhodnotenie uplatňovania princípov „Small
Business Act“, iniciatívy Európskej komisie na podporu MSP. V prílohovej časti sú
najvýznamnejšie legislatívne zmeny uplynulého obdobia, ktoré ovplyvňujú slovenské
podnikateľské prostredie.
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Správu o stave podnikateľského prostredia aktualizovanú o
k 05.03.2018 vzala vláda SR na vedomie 25.04.2018.

štatistické ukazovatele

Centrá podnikových služieb
V roku 2015 evidovalo MH SR 36 centier podnikových služieb, ktoré mali na Slovensku
otvorených 42 pobočiek. Vďaka príchodu nových investorov a expanziám existujúcich centier
evidovalo MH SR k 31. 12. 2017 celkovo 63 spoločností vykonávajúcich podnikové služby.
Popri náraste počtu centier v Bratislave a Košiciach vznikajú centrá aj v iných mestách –
okrem krajských a univerzitných miest (Trnava, Prešov, Zvolen) sú to aj menšie mestá,
v ktorých má spravidla zahraničný investor existujúcu výrobnú prevádzku. Sektor rastie aj
z pohľadu zamestnanosti. Podľa údajov MH SR a SARIO k 30. 11. 2017 zamestnáva 63 centier
podnikových služieb 35 800 zamestnancov, čo predstavuje nárast o 19,3 % v porovnaní s
rokom 2015.
V roku 2017 pokračovalo MH SR s plnením opatrení Koncepcie podpory centier podnikových
služieb, ktorá bola schválená vládou SR v júli 2016. Cieľom Koncepcie je rozvíjať priaznivé
podmienky, ktoré motivujú zahraničných investorov zakladať a rozširovať centrá
podnikových služieb na Slovensku a podporiť tak rast a rozvoj sektora. V prvom pilieri
navrhla Koncepcia 12 opatrení v dvoch kľúčových témach, a to (1) vzdelávanie a odborná
príprava a (2) uľahčenie príchodu vysokokvalifikovaných zamestnancov zo zahraničia.
V oblasti vzdelávania koncepcia navrhla opatrenia, ktoré sa týkali rekvalifikácie absolventov,
prepojenia spolupráce so strednými odbornými školami a univerzitami. Opatrenia boli
splnené prostredníctvom realizácie aktívnej politiky trhu práce (jazykové a odborné
vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie), informovaním zriaďovateľov stredných odborných
škôl a zástupcov univerzít o sektore a možnostiach spolupráce, a ich prepojením so
zástupcami centier. Podľa dostupných informácií spolupracuje v súčasnosti so strednými
odbornými školami päť a s vysokými školami devätnásť centier podnikových služieb. Druhou
témou prvého pilieru koncepcie bolo uľahčenie príchodu kvalifikovaných zamestnancov zo
zahraničia. Aby dokázali centrá flexibilne reagovať na požiadavky pracovnej sily bol
novelizovaný zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Novelizáciami sa skrátila lehota na posudzovanie žiadostí o prechodný pobyt za
účelom zamestnania pre zamestnancov centier podnikových služieb z 90 na 30 dní.
MH SR naďalej vedie referenčný zoznam centier podnikových služieb. K 31. 12. 2017 bolo na
zozname zapísaných 27 spoločností (z existujúcich evidovaných 63 spoločností). Centrá sú
motivované registrovať sa na referenčnom zozname, keďže vďaka registrácii môžu čerpať
výhody súvisiace so skrátením režimu príchodu pracovníkov z tretích krajín, sú prizývané na
pravidelné rokovania so zástupcami štátnej správy a i. MH SR sa v roku 2017 opätovne
podieľalo na organizácii medzinárodnej konferencie o centrách podnikových služieb, na
ktorej boli prezentované aktuálne ukazovatele a trendy na Slovensku. Konferencia sa konala
06. 12. 2017 za účasti viac ako 150 hostí z prevažne odbornej verejnosti.
V rámci aktivít SARIO bol vytvorený program starostlivosti o etablované centrá s cieľom
podpory ich ďalšieho rastu a rozširovania spektra vnútropodnikových služieb vykonávaných
zo Slovenska. Program zohľadňuje charakteristiky sektora, najmä špecifické požiadavky na
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pracovnú silu, lokalitu, administratívne priestory a i. Koncepcia, možnosti podpory a služby
agentúry SARIO boli od júla 2016 do novembra 2017 prezentované 29 etablovaným centrám.
V oblasti aktívnej podpory nových investícií bol uznesením vlády SR č. 505/2017 schválený
návrh zákona o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Navrhovaný zákon mení podmienky poskytovania investičnej pomoci pre centrá podnikových
služieb. K najdôležitejším zmenám patrí odstránenie povinnosti obstarania dlhodobého
hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku najmenej v sume 400 000 Eur
a nahradenie povinnosti 60 % podielu zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním
povinnosťou minimálneho násobku priemernej mzdy pre zamestnancov centier. V rámci
tretieho piliera Koncepcie MH SR a SARIO prezentovali Slovensko ako vhodnú destináciu pre
centrá podnikových služieb na medzinárodných fórach a bilaterálnych rokovaniach
s potenciálnymi investormi. V marci 2017 bola takisto zrealizovaná informačná kampaň voči
etablovaným zahraničným investorom vo výrobe, obchode, poisťovníctve a bankovníctve, pri
ktorých existuje potenciál na založenie alebo presun centra podnikových služieb na
Slovensko.
Životné situácie podnikateľov – tvorba tém na webové sídlo MH SR
V roku 2017 sa pripravovalo rozšírenie webového sídla MH SR o informácie k životným
situáciám podnikateľov a o možnostiach prístupu k financovaniu podnikov. Zámerom bolo
poskytnúť informácie o podnikaní na nekomerčnom webovom sídle, s cieľom rýchlej
navigácie podnikateľských subjektov na kompetentné a vecne príslušné inštitúcie. Za týmto
účelom bolo v roku 2017 spracovaných 9 tém z oblasti základných životných situácií
podnikateľov. Zaujímavosťou v týchto témach sú rýchle prelinky na webové stránky, či
tlačivá ústredných orgánov štátnej správy, s ktorými sa podnikateľ stretáva pri začatí
podnikania, v procese a pri ukončení svojej podnikateľskej činnosti.
Malé a stredné podnikanie a inovácie
V roku 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného
podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vypracovaný
MH SR, ktorý predstavuje legislatívnu normu špecificky zameranú, resp. vytvárajúcu rámec
pre podporu malého a stredného podnikania na Slovensku. Súčasne sa ním zabezpečuje
uplatňovanie európskych zásad rozvoja malých a stredných podnikov (MSP) zakotvených
v jednotlivých princípoch iniciatívy Small Business Act. Zákon definuje oblasti a formy
podpory MSP ako ak aj postupy pre ich poskytovanie. Zákon taktiež vytvoril legislatívne
zastrešenie pre oblasť lepšej regulácie zahrňujúcu opatrenia na znižovanie neprimeranej
regulačnej záťaže podnikov a zlepšovanie podnikateľského prostredia.
Podpora rozvoja klastrov
Cieľom je podporiť zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrov
prostredníctvom zefektívnenia ich vzájomnej spolupráce, ako aj posilnenie priemyselných
klastrov v medzinárodnom meradle.
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MH SR v roku 2017 nevyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na
podporu priemyselných klastrových organizácií.
Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a vývoja
Vyhlasovanie výziev v rámci dotačného programu v oblasti priemyselného výskumu
a experimentálneho vývoja, konkrétne so štátom Izrael, otvára osobitné príležitosti pre
medzinárodné uplatnenie výsledkov slovenského výskumu, vývoja a zavádzania inovácií.
Cieľom podpory je zintenzívniť spoluprácu slovenských a izraelských podnikov pri riešení
spoločných projektov v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.
MH SR 15. 11. 2017 vyhlásilo v poradí druhú výzvu s alokáciou 1 000 000 eur. Minimálna
výška dotácie na jeden projekt bola 50 000 eur, maximálna 250 000 eur. Doručená bola 1
žiadosť, ktorej bola následne schválená dotácia vo výške 250 000 eur na projekt „Výskum
prototypu Autonómneho automatického plávajúceho monitorovacieho zariadenia tesnosti
izolácie“.
Mikropôžičkový program
Finančné služby vo forme mikropôžičiek poskytuje Slovak Business Agency od roku 1997.
Základným cieľom je podporiť sektor MSP, umožniť rozvoj malých podnikov, zvýšiť mieru ich
prežitia, prispieť k udržaniu zamestnanosti a tvorbe nových pracovných miest v rámci
všetkých regiónov SR.
Program je zameraný na poskytovanie mikropôžičiek malým podnikateľom na
financovanie investičných a prevádzkových projektov, projektov zameraných na nákup
zásob obchodného charakteru. Maximálna výška mikropôžičky je 50 000 eur, minimálna
výška pôžičky je 2 500 eur. Lehota splatnosti mikropôžičky je od 6 mesiacov do 4 rokov,
s možnosťou odkladu splátok istiny maximálne na 6 mesiacov.
Cieľom programu je:
umožniť rozvoj malých podnikov,
zvýšiť mieru prežitia malých podnikov,
podpora marginalizovaných skupín,
podpora a stabilizácia začínajúcich podnikateľov,
podpora malých podnikov v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti,
prispieť k udržaniu zamestnanosti a tvorbe nových pracovných miest v jednotlivých
regiónoch Slovenskej republiky.
V roku 2017 bolo k 31. 12. 2017 čerpaných 55 mikropôžičiek v hodnote 1 437 500 eur.
V štádiu pred čerpaním mikropôžičky 13 klientov v celkovom objeme 386 000 eur a 9
klientov v objeme 256 000 eur v štádiu posudzovania žiadosti o mikropôžičku. Celkovo od
začiatku realizácie Mikropôžičkového programu bolo poskytnutých 2 098 mikropôžičiek
v celkovej výške 39 210 766 eur.
Prostredníctvom Mikropôžičkového programu sa SBA opätovne zapojila do iniciatívy
Európsky týždeň malého a stredného podnikania „SME Week“, ktorú koordinuje Európska
komisia.
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V rámci iniciatívy bolo prijatých od žiadateľov 34 žiadostí o financovanie, z ktorých bolo
úspešne načerpaných 27 mikropôžičiek v celkovej výške 846 500 €.
Analýzy a monitorovanie podnikateľského prostredia s dôrazom na MSP
Slovak Business Agency už od svojho vzniku vykonáva monitoring podnikateľského
prostredia, súčasťou ktorého je aj analýza trendov, hodnotenie realizovaných podporných
programov, prieskumy podnikateľského prostredia, tvorba strategických dokumentov a
navrhovanie nových opatrení na podporu MSP. Spracované výstupy slúžia pre podporu
činnosti Vyslanca pre MSP, slúžia ako podklady pri tvorbe politík podpory podnikania a sú
využívané aj zo strany výskumnej sféry a študentov. Tieto aktivity zabezpečuje odbor
výskumu podnikateľského prostredia. Slovak Business Agency každoročne spracováva
dokumenty, ktoré slúžia pre potreby vlády SR a pre informovanie podnikateľskej komunity a
širšej verejnosti.
Program Monitoring a výskum v oblasti malého a stredného podnikania
Predmetom Programu Monitoring a výskum v oblasti malého a stredného podnikania je
vykonávanie prieskumov a analýz stavu a vývoja malých a stredných podnikov a ich
postavenia v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky ako aj na Jednotnom trhu
Európskej únie a na globálnom trhu.
Správa o stave malého a stredného podnikania v SR
 hodnotí aktuálny stav sektora MSP na Slovensku, jeho vývoj v časových súvislostiach,
ako
i vývoj podnikateľského prostredia
 poskytuje komplexné zhodnotenie jednotlivých programov a opatrení na podporu
MSP, ktorésú poskytované jednotlivými inštitúciami, vrátane Slovak Business Agency,
v nadväznosti na jednotlivé princípy iniciatívy Small Business Act
 definuje odporúčania a návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia a opatrení
štátnej podpory sektora MSP
 súčasťou Správy o stave MSP je aj informácia o vývoji rizikového kapitálu v rámci
fondov
v pôsobnosti Slovak Business Agency
Správa o stave MSP je jedným z podkladov Správy o stave podnikateľského prostredia
v Slovenskej republike, ktorá sa predkladá vláde SR. Dokument slúži aj ako údajová báza pre
informovanie inštitúcií Európskej únie (EK), OECD, OSN. Zároveň je široko využívaný zo strany
podnikateľov, záujemcov o podnikanie, študentov, ale aj akademickou komunitou.
Prieskum dospelej populácie SR, realizovaný v rámci projektu GEM (Global Entrepreneurship
Monitor)
 reprezentatívny prieskum na vzorke dospelého obyvateľstva (2 000 respondentov)
zameraný na definovanie vzťahov medzi podnikateľom a rozvojom príslušnej krajiny
na podklade správania sa jednotlivca v podnikateľskom procese,
 harmonizované dáta, ktoré umožnia porovnanie s okolitými krajinami aj v rámci
globálnej ekonomiky
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výsledky prieskumu boli použité do Globálnej správy GEM (spracováva GEM
konzorcium v USA), národnej správy GEM za Slovensko (spracováva Fakulta
managementu Univerzity Komenského) a boli tiež zapracované do Správy o stave
podnikateľského prostredia v Slovenskej republike s návrhmi na jeho zlepšovanie za
rok 2017 (predloženej na rokovanie vlády SR)

V roku 2017 boli v rámci programu Monitoring a výskum v oblasti malého a stredného
podnikania spracované nasledovné špecifické analytické výstupy:
 Analýza finančného zaťaženia podnikania
 Analýza exportu malých a stredných podnikov na Slovensku
Národný projekt: Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu
„Think Small First“
Obsahom projektu je vykonávanie systematického monitorovania podnikateľského
prostredia v SR a ďalších krajinách EÚ (pre potreby komparácie) prostredníctvom
prieskumov a analýz. Cieľom je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom
prostredí a podklady k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR. Na
základe zistených údajov budú spracované pravidelné správy o prostredí MSP (napr. Audit
uplatňovania princípov SBA, Informácia o prístupe MSP k financovaniu, Vyhodnotenie
podporných programov pre MSP, atď.), ako aj špecializované správy a štúdie a ďalšie
podklady pre potreby Vyslanca pre MSP, Pracovnej skupiny pre implementáciu SBA, MH SR,
ďalšie ministerstvá, ako aj pre potreby akademickej sféry a pre informovanie širokej
verejnosti.
V rámci projektu sú organizované konferencie, diskusie a konzultácie zamerané na
pravidelné zisťovanie názorov podnikateľov. V rámci projektu je vykonávané:
 kontinuálne monitorovanie podnikateľského prostredia,
 spracovávanie analýz a prieskumov,
 vytváranie a udržiavanie bázy dát ukazovateľov MSP,
 spracovanie štatistických a analytických vstupov pre medzinárodné hodnotenia
 mapovanie skutkového stavu a situácie MSP z pohľadu uplatňovania princípov
iniciatívy SBA,
 identifikovanie a analyzovanie bariér rozvoja podnikania MSP,
 porovnávanie situácie v SR s podmienkami podnikania v ostatných krajinách (s
dôrazom na susediace krajiny EÚ),
 identifikovanie vhodných príkladov opatrení pre prenos do podmienok SR
Podpora malého a stredného podnikania v Slovenskej republike - Sprievodca iniciatívami
Publikácia mapuje programy a opatrenia realizované na území SR na podporu MSP a je
vydávaná raz ročne. Sprievodca iniciatívami poskytuje prehľad:
 o podporných službách a aktivitách vykonávaných Slovak Business Agency
 o pomoci pre MSP financovanej zo zdrojov EÚ
 o podporných programoch a iniciatívach financovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu
 o aktivitách finančných inštitúcií na podporu MSP
 o subjektoch realizujúcich aktivity na podporu MSP
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v rámci zapojenia Slovak Business Agency do projektu OECD Scoreboard on SME
Financing,
boli spracované údaje o prístupe MSP k finančným zdrojom a využívaní jednotlivých
foriem financovania
na základe zozbieraných údajov pripravila OECD správu Financing SMEs and
Entrepreneurs 2017: An OECD Scoreboard, ktorá zahŕňa výsledky zo všetkých krajín
zapojených do projektu

V snahe reagovať na časté zmeny a aktualizácie legislatívnych predpisov, ktoré bezpochyby
komplikujú aktivity podnikateľov, realizuje SBA vydávanie pravidelných informačných
publikácií (nielen) pre podnikateľov.
V roku 2017 boli v rámci NP spracované nasledovné informačné publikácie:
 Zoznam legislatívnych predpisov s dopadom na MSP - štvrťročne
 Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na MSP - štvrťročne
 Základné administratívne kroky pri začatí podnikateľskej činnosti - štvrťročne
 Kalendár podnikateľa – mesačne
V roku 2017 boli v rámci NP spracované nasledovné špecifické analytické výstupy:
 Malé a stredné podnikanie v číslach v roku 2016
 Analýza ukazovateľov finančnej výkonnosti malých a stredných podnikov v roku 2015
Centrum lepšej regulácie
Rok 2017 bol druhým kalendárnym rokom fungovania CLR, plány pokračovať a zlepšovať sa
vo výkone zadefinovaných činností po kvalitatívnej ako i kvantitatívnej stránke v
nasledujúcich rokoch sú ambiciózne. Za týmto účelom uzavrelo s MH SR Zmluvu o
zabezpečení realizácie vybraných činností Lepšej regulácie, čím mu boli aj oficiálne zverené
právomoci v zmysle § 9 ods. 1 zákona o podpore MSP. Napriek veľkému množstvu času
venovanému administratíve súvisiacej s uchádzaním sa o projekt v rámci OP Efektívna
verejná správa a zmenám, ktoré nastali v odbornom tíme, CLR si svoje úlohy zverenú mu či
už na základe horeuvedených právnych dokumentov, interným organizačným poriadkom
SBA resp. vyplývajúce z vlastnej iniciatívy plnilo úspešne a v tomto smere plánuje
pokračovať.
V roku 2017 sa CLR venovalo celému spektru oblastí regulácie podnikateľského prostredia,
materiálom z dielne Ministerstva financií SR (oblasť daní a odvodov), Ministerstva
spravodlivosti SR (výpisy z registrov), ale aj Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
(problematika nelegálneho zamestnávania, kolektívne vyjednávanie, sociálne poistenie,
sociálne služby), či Ministerstva zdravotníctva SR (povinnosti zamestnávateľov pri ochrane
zdravia zamestnancov pri práci), Ministerstva životného prostredia SR (odpady), Ministerstva
dopravy SR (podmienky prevádzky vozidiel) a iných ústredných orgánov štátnej správy
(verejné obstarávanie), či podnetom adresovanými podnikateľskými subjektmi (alebo
identifikovanými ako problematické na základe vlastnej vyhľadávacej činnosti.
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CLR sa v priebehu roka 2017 aktívne zúčastnilo 24 konzultácií, z nich v 15 konzultáciách
predložilo konkrétne obsahové pripomienky, napr. sa snažilo o zjednodušené režimy pre
MSP či zjednodušenie transferového oceňovania (novela zákona č. 593/2003 Z. z. o dani z
príjmov), o dosiahnutie výnimky pre malé podniky v rámci rozširovania kolektívnych zmlúv
vyššieho stupňa (novela zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní), vyjadrilo nesúhlas
s povinnosťou v rámci jedného pracoviska poskytovať tak technickú ako i emisnú kontrolu
(novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách), ďalej sa zasadzovalo o transparentnejšie a zároveň menej
administratívne náročné verejné obstarávanie (novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní), úspešne navrhlo riešenie pre liberalizáciu objektívnej zodpovednosti za
nelegálne zamestnávanie ako aj zmiernenie sankcionovania (novela zákona č. 82/2005 Z. z. o
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní), už po druhýkrát sa snažilo o odstránenie
prísnej odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní jaslí (novela zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách), ako i predložilo niekoľko návrhov pre zjednodušenie procesov v rámci
platby DPH (novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty) či povinností
zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni (novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení ) a iné.
Negatívny postoj s návrhmi alternatívneho riešenia zaujalo CLR voči návrhu zvýšenia
povinných príplatkov za prácu v noci, cez víkend a sviatky (novela zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce).

3.2. Energetika
Energetika
Ministerstvo hospodárstva SR aj v roku 2017 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.
Baníctvo
V roku 2017 MH SR podľa zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR
v znení neskorších predpisov a v súčinnosti s Ministerstvom financií SR poskytlo banským
organizáciám na základe vyhodnotenia ich žiadostí dotácie do uhoľného baníctva na plnenie
deputátnych nárokov, do rudného baníctva na technické práce vykonávané podľa útlmového
programu banskej činnosti, na zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel a ich
následkov a na publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských
pamiatok, náučných banských chodníkov a prezentáciu banských tradícií.
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V oblasti baníctva MH SR riadilo výkon štátnej banskej správy a spolu s Hlavným banským
úradom a obvodnými banskými úradmi vykonávalo dozor nad aplikáciou zákona č. 44/1988
Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon), zákona SNR č. 51/1988 Zb. o
banskej činnosti, výbušninách a banskej štátnej správe a zákona č. 58/2014 Z. z. o
výbušninách, výbušných predmetoch a munícii. Pri tomto výkone štátnej banskej správy boli
banské organizácie pri dobývaní ložísk nerastov uhlia, ropy a zemného plynu, magnezitu,
stavebného kameňa, štrkopiesku, vápencov a cementárskych surovín v podzemí a na
povrchu v súčinnosti s ministerstvom dozorované podriadenými orgánmi štátnej banskej
správy.
MH SR je rovnako správnym orgánom príslušným v konaniach o odvolaní proti
rozhodnutiam Hlavného banského úradu. Vypracováva podklady, správy a stanoviská k
ochrane a využívaniu nerastných surovín, súdnym a právnym sporom.
MH SR je zapojené do uhoľnej platformy, ktorá bola vytvorená pre regióny v procese
transformácie „Platform on Coal Regions in Transition“ a ktorá ponúka priestor pre dialóg a
hľadanie nástrojov na riešenie otázky, ako pomôcť uhoľným regiónom v Európe. Zástupcovia
MH SR sa zúčastňujú na rokovaniach „Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu
Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra“, ktorá bola vytvorená Úradom
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre identifikovanie konkrétnych oblastí
a projektov, cez ktoré bude možné podporiť región hornej Nitry.
Surovinová politika
Pracovná skupina pre prípravu surovinovej politiky vytvorená na úrovni štátneho tajomníka
MH SR pokračovala v roku 2017 na príprave materiálu. Jej členmi sú zástupcovia TUKE,
štátnej banskej správy, Ministerstva životného prostredia SR, ÚGDŠ, ZMOS, APZ, AZZZ, Klubu
500, Banskej komory, Národnej technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie
surovín a MHSR. V roku 2017 bola dokončená príprava strategického materiálu. Pripravený
materiál návrhu novej surovinovej politiky je predmetom posudzovania v procese SEA
a pripravený do schvaľovacieho konania.
Medzinárodné aktivity v oblasti využívania surovín
MH SR je zastúpené v EIP (európskom partnerstve pre inovácie v oblasti surovín) na úrovni
riadiacej skupiny a aj na úrovni odborných operačných skupín.
Energetická politika – osvedčenia
V roku 2017 vydalo MH SR 10 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. Príjem do štátneho rozpočtu z
vydaných osvedčení za rok 2017 bol 11 000 €.
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Zelená domácnostiam
V roku 2017 boli organizované 2 termíny skúšok, na základe ktorých MH SR vydalo spolu 51
osvedčení inštalatéra v zmysle § 13a ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Osvedčenie pre inštalatérov sa vydalo fyzickým osobám, ktoré inštalujú
tepelné čerpadlá, fotovoltické systémy a slnečné tepelné systémy.
Tieto kvalifikácie využijú pri realizácii národného projektu Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“) Zelená domácnostiam, ktorý je súčasťou
Operačného programu Kvalita životného prostredia. V pilotnom projekte bude v prvej fáze
do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. V roku 2017 SIEA v štyroch kolách postupne
pridelila 6816 poukážok v hodnote 14 890 142 eur.
Obnoviteľné zdroje
MH SR začalo v roku 2017 s prípravou návrhu reformy systému podpory OZE, ktorý mal
v danom roku verejné prerokovanie. Aktuálny zámer predpokladá so zmenou systému
podpory od 1.1.2019.
MH SR v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR pre podporu konkurencieschopnosti
priemyslu v roku 2017 analyzovalo možnosti, ktoré povedú k zníženiu koncovej ceny
elektriny pre energeticky náročné podniky. Posúdilo alternatívy riešenia danej problematiky,
posúdilo úhrady nákladov za tarifu za prevádzkovanie systému (TPS) z rôznych zdrojov,
vrátane štátneho rozpočtu tak, aby navrhované riešenia boli v súlade s legislatívou EÚ v
oblasti štátnej pomoci. Výsledkom rokovaní so zainteresovanými stranami, zástupcami
energetických spoločností, ÚRSO, zamestnávateľskými zväzmi, vrátane významných
podnikov na Slovensku, bol navrhnutý model, ktorým sa ministerstvo rozhodlo zaviesť
kompenzáciu za platby elektriny pre energeticky náročné podniky.
Regulácia
MH SR predložilo novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorá bola v máji 2017
schválená. Cieľom navrhovanej právnej úpravy bolo zvýšenie transparentnosti jednoznačne
určenými pravidlami a postupmi uplatňovanými pri cenovej regulácii, ako aj zverejňovaním
informácií o cenách a o podmienkach ich uplatňovania. Taktiež bolo navrhnuté oddelenie
funkcie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a predsedu Regulačnej rady a zmena
spôsobu obsadzovania orgánov úradu. V návrhu sa upravili povinnosti Regulačnej rady v
procese schvaľovania regulačnej politiky a právomoci štátu v rámci cenových konaní, ktoré
majú súvislosť s regulovanými subjektmi sieťových odvetví. Zmeny v zákone o regulácii v
sieťových odvetviach zároveň reflektujú dodatočné požiadavky na zabezpečenie súladu
národnej legislatívy s príslušnými právnymi predpismi tretieho energetického balíčka
uplatnené zo strany Európskej komisie.
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Energetická únia
30.11.2016 zverejnila EK balíček legislatívnych a nelegislatívnych dokumentov pod názvom
„Čistá energia pre všetkých Európanov“ (CE4EU). Zameriava sa predovšetkým na
implementáciu opatrení s cieľom dosiahnutia cieľov stanovených klimatickou dohodou z
Paríža, zavádza ambiciózny cieľ na dosiahnutie globálneho prvenstva EÚ vo využívaní
obnoviteľných zdrojov energie, naďalej posilňuje vedúcu úlohu energetickej efektívnosti pri
znižovaní spotreby energie a stanovuje si ambíciu zásadne posilniť postavenie a práva
spotrebiteľov na trhu s energiou. Tento legislatívny súbor zahŕňa celý rad návrhov o systéme
riadenia energetickej únie, dizajne trhu s elektrinou, energetickej efektívnosti, energetickej
hospodárnosti budov a obnoviteľných zdrojoch energie (spolu celkovo osem nových
legislatívnych dokumentov). Cieľom je urýchlenie prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo,
ako aj rast a tvorba pracovných miest.
Intenzívne rokovania o jednotlivých komponentoch balíčka pokračovali počas celého roka
2017 na úrovní pracovných skupín Rady (pre energetiku i pre klímu) a Európskeho
parlamentu. Dňa 26. 6. 2017 v Luxemburgu prerokovala Rada ministrov pre energetiku
správu o pokroku k celému legislatívnemu balíčku CE4EU. Rada ministrov pre energetiku 18.
12. 2017 schválila všeobecné smerovanie k štyrom návrhom (revízia smernice o spoločných
pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, revízia nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou,
revízia smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a návrhu nariadenia
systému riadenia energetickej únie) čo položilo základ k ďalšiemu rokovaniu s EP v roku 2018
o konečnej podobe legislatívnych návrhov.
Prioritami Slovenskej republiky v procese rokovania bolo zabezpečiť flexibilitu pre jednotlivé
členské štáty v oblasti energetiky i zmeny klímy, nezáväznosť cieľov pre obnoviteľné zdroje
na národnej úrovni, resp. indikatívny cieľ pre OZE v sektore vykurovania a chladenia. Pri
systéme riadenia sa Slovenská republika usilovala o dosiahnutie reálneho časového rámca
predkladania plánov a správ a zaistenie predvídateľnosť prípadných finančných záväzkov
vyplývajúcich z priatych ustanovení. Slovenská republika podporovala všeobecný prístup aj
v oblasti nového dizajnu trhu s elektrinou za predpokladu uspokojivého riešenia ustanovení v
oblasti alokácie kapacít a riadenia preťaženia v prípade nariadenia a uspokojivého riešenia
otázky cenovej regulácie v prípade smernice.
Cezhraničné prepojenia
V oblasti transeurópskej energetickej infraštruktúry a slovenských cezhraničných
energetických projektov so štatútom Projektov spoločného európskeho záujmu (PCI)
v sektoroch elektroenergetiky, plynárenstva a ropy pokračovali práce na projekte prepojenia
plynárenských sietí SR a Poľska, plynovodnom projekte Eastring a prepojeniach
elektrizačných sústav SR a Maďarska. Zároveň boli rozbehnuté aktivity na projekte
inteligentnej siete ACON medzi SR a ČR.
Projekt prepojenia plynárenských sietí SR a Poľska je významným článkom severojužného
plynárenského koridoru, ktorý zabezpečí Slovensku prístup na LNG terminál vo Świnoujście
na severe Poľska a k prípadným budúcim zdrojom bridlicového plynu, čo bude pre Slovensko
a Poľsko znamenať diverzifikáciu dodávok. Vo februári 2017 bol projektu udelený grant z
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finančného nástroja EÚ CEF Energetika na konštrukčné práce vo výške 107,7 mil. eur, čo
predstavuje spolufinancovanie na projekte vo výške 40%. Ide o najvyššiu sumu pridelenú v
rámci druhej výzvy CEF Energetika v roku 2016 (výzva bola vyhodnotená až v roku 2017).
Celkové náklady na práce na projekte by mali predstavovať 269 352 860 eur. Dňa 21. augusta
2017 bolo pre projekt vydané územné rozhodnutie Okresným úradom Prešov. V novembri
2017 bol projekt zaradený na Tretí zoznam Projektov spoločného záujmu (PCI). Dňa 18.
decembra 2017 podpísala agentúra EÚ INEA, GAZ-SYSTEM a Eustream grantovú dohodu na
stavebné práce pre Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko. Grantová dohoda umožní
poľskému aj slovenskému prevádzkovateľovi prepravnej siete získať finančnú podporu z
Európskej únie z prostriedkov CEF Energetika v pomere 55,2 mil. € pre Eustream a 52,5 mil. €
pre GAZ-SYSTEM. Predpokladaný termín uvedenie do prevádzky je rok 2021.
Projekt Eastring je spoločným projektom plynárenského prepojenia medzi Rumunskom,
Bulharskom, Maďarskom a Slovenskom. Ide o projekt obojsmerného plynového potrubia
s predpokladanou kapacitou v rozsahu 20 – 40 mld. m3/ročne. V roku 2017 pokračovalo MH
SR v podpore projektu bilaterálnou aj multilaterálnou formou. Výsledkom bol podpis
Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom zahraničných vecí a obchodu Maďarska a
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky o projekte Eastring dňa 30. októbra 2017
počas 3. zasadnutia slovensko-maďarskej vládnej komisie pre otázky hospodárskej
spolupráce. . V kontinuálnej snahe o podpis podobného dokumentu pokračuje MH SR aj vo
vzťahu k Rumunsku v rámci relevantných fór . Vo februári 2017 bol projektu udelený grant z
finančného nástroja EÚ CEF Energetika vo výške 1 mil. eur na štúdiu uskutočniteľnosti a
predstavuje spolufinancovanie vo výške 50 %. V novembri 2017 bol projekt zaradený na Tretí
zoznam Projektov spoločného záujmu (PCI).
Dve pripravované prepojenia elektrizačných sústav Slovenskej republiky a Maďarska
prinesú výhody obom krajinám ako aj regiónu v podobe zvýšenej bezpečnosti dodávok a
zvýšenia čistej prenosovej kapacity na uľahčenie tranzitu energetických tokov v smere sever juh. Dňa 1. marca 2017 podpísali prevádzkovatelia prenosových sústav oboch dotknutých
krajín „Zmluvu o výstavbe vedení“ za prítomnosti ministra hospodárstva SR, ministra financií
SR a ministra zahraničných vecí a obchodu Maďarska. V auguste 2017 bolo pre obe vedenia
vydané územné rozhodnutie, čo bolo významným míľnikom smerom k realizácii oboch
projektov. V novembri 2017 boli oba projekty opätovne zaradené na Tretí zoznam Projektov
spoločného záujmu (PCI).
V novembri 2017 bol na Tretí zoznam Projektov spoločného záujmu (PCI) zaradený aj projekt
inteligentnej siete ACON medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Realizátorom
na strane SR je spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., a na strane ČR E.ON Distribuce,
a.s. Hlavným cieľom projektu je podporiť integráciu trhu s elektrinou v Českej a v Slovenskej
republike, efektívne zjednotiť správanie a aktivity užívateľov sústavy tak, aby vznikla
ekonomicky výhodná, udržateľná elektrizačná sústava s malými stratami a s vysokou kvalitou
a bezpečnosťou dodávok.
V oblasti dodávok ropy bol do Tretieho zoznamu PCI projektov zaradený aj projekt
ropovodného prepojenia Bratislava - Schwechat Pipeline (BSP).
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Jadrová energetika
V rámci pracovnej skupiny pre atómové otázky Rady EÚ sa pozornosť zástupcov MH SR
sústreďovala na prípravu návrhu Spoločenstva Euratom k princípom Viedenskej deklarácie
na 7. posudzovacie zasadnutie k Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, návrh odpovedí
EURATOM na otázky tretích strán v oblasti Dohovoru o jadrovej bezpečnosti (CNS) a
prerokovanie Správy o pokroku implementácie Smernice č. 2011/70/Euratom o nakladaní s
rádioaktívnym odpadom.
V rámci spolupráce s Európskou komisiou a Českou republikou sa MH SR aktívne podieľalo
na zorganizovaní 12. Európskeho jadrového Fóra (ENEF) v Prahe. Toto fórum je z
medzinárodného hľadiska považované za jedno z najprestížnejších politicko-odborných
podujatí zameraných na jadrovú energetiku.
MH SR sa tiež podieľalo na príprave Národnej správy SR, spracovanej v zmysle Spoločného
dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s
rádioaktívnym odpadom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni a v zmysle
plnenia úloh uznesenia vlády SR č. 392/2015 sa aktívne zúčastnilo na 61. zasadnutí
generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Z hľadiska rozvoja
bilaterálnych vzťahov v oblasti jadrovej energetiky sa MH SR podieľalo na príprave a
následnej účasti na 18. zasadnutí Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedeckotechnickú spoluprácu medzi SR a RF, ktoré sa uskutočnilo v Moskve.
Vyraďovanie JE V1 sa dostáva do svojej záverečnej fázy. Termín skončenia vyraďovania je
31.12.2025. Celkové odhadované náklady na vyraďovanie boli znížené na sumu 1.237 mil.
eur. Počas roku 2017 možno konštatovať, že bol dosiahnutý dobrý progres vo vyraďovaní JE
V1. Aktuálne sa pokračuje v implementácii nasledovných kľúčových projektov - D4.2
„Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“ v hodnote 117,40 mil. eur
(110 mil. eur z prostriedkov BIDSF a 7,40 mil. eur zo slovenských zdrojov). Projekt D4.4B
„Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1“, za výrazne nižšiu cenu (5,28 mil. eur)
ako bola očakávaná (9,60 mil. eur) a projekt C9.4 „Návrh a vybudovanie nových úložných
priestorov pre LLW a VLLW z vyraďovania JE V1 v RÚ RAO Mochovce“, ktorý bol ukončený v
časti VLLW v 15-mesačnom predstihu a LLW v rámci plánu.
V roku 2017 došlo k realizácií viacerých opatrení z dôvodu zlyhania dodávateľa v kľúčovom
projekte D2 „Dekontaminácia primárneho okruhu“. V tejto súvislosti JAVYS,a.s. predložil
návrh zlúčenia záverečných projektov vyraďovania JE V1 (tzv. Building Grouping) v rozsahu
projektov D4.5 „Dekontaminácia budov“, D4.6 „Demolácia budov a zásyp stavebných jám“ a
D6.1 „Uvedenie areálu do pôvodného stavu“ a ich zlúčenia do jedného projektu D4.7
z dôvodu dodržania konečného termínu vyradenia JE V1.
V roku 2017 MH SR pripravovalo v spolupráci s NJF návrh zákona o Národnom jadrovom
fonde. K vypracovaniu návrhu nového zákona MH SR pristúpilo z dôvodu rozsahu potrebných
legislatívnych úprav, vyplývajúcich z významných koncepčných zmien, ktoré súvisia s
prerozdelením hlavných zodpovedností za činnosti v oblasti záverečnej časti mierového
využívania jadrovej energie.
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Návrhom zákona o NJF sa zároveň transponuje smernica 2011/70/Euratom, v ktorej sú
uvedené požiadavky pri nakladaní s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi
odpadmi tak, aby sa zamedzilo zaťažovaniu budúcich generácií a aby sa zabezpečilo
bezpečné nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
Účinnosť zákona sa predpokladá od 1. januára 2019.
Ekodizajn a energetické štítkovanie
V oblasti ekodizajnu a energetického štítkovania sme sa aktívne podieľali na legislatívnom
procese prijímania a schvaľovania nariadení a delegovaných nariadení na pôde EK, pričom
sme sa snažili presadzovať najmä pripomienky a záujmy slovenských výrobcov
a spotrebiteľov pre každú produktovú skupinu energeticky významných výrobkov. Rokovania
prebiehali formou konzultačných fór a regulačných výborov v Bruseli.
V roku 2017 vstúpili v tejto oblasti do platnosti tieto legislatívne opatrenia:



Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým
sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ
(Text s významom pre EHP),
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/254 z 30. novembra 2016, ktorým sa
menia delegované nariadenia (EÚ) č. 1059/2010, (EÚ) č. 1060/2010, (EÚ)
č. 1061/2010, (EÚ) č. 1062/2010, (EÚ) č. 626/2011, (EÚ) č. 392/2012, (EÚ)
č. 874/2012, (EÚ) č. 665/2013, (EÚ) č. 811/2013, (EÚ) č. 812/2013, (EÚ) č. 65/2014,
(EÚ) č. 1254/2014, (EÚ) 2015/1094, (EÚ) 2015/1186 a (EÚ) 2015/1187, pokiaľ ide
o používanie tolerancií pri postupoch overovania (Text s významom pre EHP).

Energetická efektívnosť
MH SR publikovalo zoznamy poskytovateľov podpornej a garantovanej energetickej služby,
kde k 31. decembru 2017 bolo zapísaných 47 poskytovateľov garantovanej energetickej
služby, 27 odborne spôsobilých osôb na poskytovanie garantovanej energetickej služby a 100
poskytovateľov podpornej energetickej služby.
MH SR podpísalo v rokoch 2016 a 2017 dobrovoľné dohody s jedenástimi podnikmi
(Transpetrol, a.s.; VSE, a.s.; SPP, a.s.; ZSE – D, a.s.; ZSE Energia, a.s.; Bratislavská teplárenská,
a.s.; eustream, a.s.; SSE, a.s.; SPP - D, a.s..; Matador Holding, a.s.; Železiarne Podbrezová,
a.s.).
V roku 2017 MH SR v spolupráci so SIEA vypracovalo Akčný plán energetickej efektívnosti
na roky 2017-2019 s výhľadom do roku 2020. Tento v poradí štvrtý akčný plán obsahuje
vyhodnotenie opatrení energetickej efektívnosti v rokoch 2014-2016, ako aj plánované
opatrenia na ďalšie trojročné obdobie (2017-2019) s výhľadom do roku 2020. Akčný plán
vyhodnocuje priebežné plnenie indikatívnych a záväzných cieľov SR v oblasti energetickej
efektívnosti.
MH SR spustilo podpornú schému na vypracovanie energetických auditov pre malé a stredné
podniky v Bratislavskom kraji a v roku 2017 podporilo vypracovanie 6 energetických auditov.
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Medzinárodná energetická agentúra
MH SR, ako gestor spolupráce a koordinátor aktivít SR v IEA, počas roku 2017 pravidelne
komunikovalo a koordinovalo aktivity zástupcov SR v pracovných orgánoch IEA s cieľom
zabezpečovať plnenie úloh a maximalizovať výhody z členstva v IEA v plnom rozsahu. SR od
svojho vstupu do IEA v roku 2007 priebežne plní svoje záväzky zakotvené v Dohode o
Medzinárodnom energetickom programe. Udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných
produktov na úrovni 90 dní čistého dovozu uplynulého roku je základnou povinnosťou
členských krajín (ČK) IEA. V roku 2017 SR túto povinnosť plnila nepretržite.
V roku 2017 sa v SR uskutočnil hĺbkový prehľad energetiky SR (In-Depth Review, IDR) zo
strany IEA. IDR je komplexným zhodnotením sektora energetiky zo strany IEA, ktorý sa koná
v každej členskej krajine IEA približne raz za päť rokov. V rámci týždňovej návštevy sa
uskutočnili konzultácie previerkového tímu so zástupcami štátnej správy, regulátora a
subjektov pôsobiacich v sektore energetiky. Výstupom z procesu IDR bude publikovanie
hodnotiacej správy IEA o sektore energetiky SR v druhej polovici roku 2018, ktorá je
významným informačným a mienkotvorným dokumentom o energetickej politike SR,
určeným hlavne pre zahraničných aktérov, medzinárodné energetické spoločenstvo a
investorov v energetike. Experti MH SR sa v roku 2017 taktiež zúčastnili na vykonávaní
hĺbkových prehľadoch energetiky iných členských krajinách IEA. Štátny tajomník MH SR
viedol delegáciu SR na ministerskej rade IEA v novembri 2017. Ústrednou témou bolo
zvyšovanie energetickej bezpečnosti pre udržateľný globálny rast.
Energetické spoločenstvo
Energetické spoločenstvo (ďalej len EnC) predstavuje medzinárodnú organizáciu, ktorej
hlavným cieľom je vytvoriť integrovaný pan-európsky energetický trh medzi EÚ a zmluvnými
krajinami EnC (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Macedónsko, Gruzínsko, Moldavsko,
Čierna Hora, Srbsko a Ukrajina) a rozšíriť princípy európskeho vnútorného trhu s energiami
do týchto krajín. Slovenská republika má v rámci tejto organizácie status účastníka
(„Participant“) čo umožňuje SR sa zúčastňovať na všetkých rokovaniach EnC. Počas roka
2017 sa v EnC začali rokovania zamerané na revíziu Zmluvy o Energetickom spoločenstve,
ktorá má zaviesť prvky reciprocity a vytvorenia rovnakých podmienok medzi krajinami EÚ
a zmluvnými stranami EnC. Negociácie týkajúce sa predmetnej revízie pokračujú aj v roku
2018.
Energetická charta
Zmluva o energetická charta ( ďalej len „ECT“) je jedinou medzinárodnou právne záväznou
zmluvou zameranou na zabezpečenie základného právneho rámca pre ochranu zahraničných
investícií. ECT prispieva k stabilite investičného prostredia, zvýšeniu bezpečnosti dodávok
energetických surovín, prístupu k energiám, využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, a tým
k celkovej energetickej bezpečnosti. Tiež obsahuje pravidlá pre predchádzanie prípadným
súdnym sporom (mediácia), ako aj samotný postup pri ich urovnávaní.
V roku 2017 sa sekretariát zameral najmä na identifikáciu diskriminačných
a nediskriminačných bariér v predinvestičnej fáze, vypracoval príručku pre investičné dohody
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slúžiacu vládam pri vyjednávaní o podobe nových dohôd. Taktiež pokračovali diskusie
o podobe možného Multilaterálneho rámca pre tranzit energetických komodít. Sekretariát
ECT začal taktiež s prípravou svojej vlajkovej publikácie EIRA, ktorá hodnotí investičné riziká
v oblasti energetiky v členských krajinách Energetickej charty. Generálnym tajomníkom
Sekretariátu ECT je vv. Urban Rusnák.
Zoskupenie V4
Problematika energetiky sa užšie diskutuje aj v regionálnom zoskupení V4 (SR, ČR, PL,HU).
Každoročne jedna krajina z V4 predsedá tomuto zoskupeniu v období od júla do júna
nasledujúceho roka. Počas roka 2017 bola v prvej polovici predsedajúca krajina Poľsko a od
júla 2017 do júna 2018 predsedajúcou krajinou bolo Maďarsko, ktoré následne v júli 2018
odovzdá predsedníctvo Slovensku. SR sa aktívne zúčastňovalo rokovaní na rôznych úrovniach
(od expertnej až po ministerskú úroveň). V prvej polovici roka 2017 sa pod záštitou poľského
predsedníctva uskutočnilo stretnutie štátnych tajomníkov V4, kde sa po prvý raz v rámci V4
diskutovalo k novému predloženému energetickému balíčku „Čistá energia pre všetkých
Európanov“, ktorý bol zverejnený v novembri 2016. Poľské predsedníctvo zorganizovalo
taktiež aj V4 jadrový deň, kde Slovenská republika mala svoje zastúpenie. V priebehu
maďarského predsedníctva sa okrem pravidelných koordinačných stretnutí pred formálnymi
a neformálnymi radami ministrov pre energetiku uskutočnili tiež dve významné podujatia
a to V4 plynové fórum a V4 expertné stretnutie zamerané na regionálne zabezpečenie
dodávok ropy v krajinách V4.
SR sa na predsedníctvo začala pripravovať už koncom roka 2017, kedy sa zamerala na
vytýčenie tematických priorít, o ktorých bude od júla 2018 až do júna 2019 diskutovať
s partnermi. Priority, ktoré si SR vytýčila počas svojho predsedníctva sú nasledovné:
zameranie sa na energetickú bezpečnosť, integrované národné klimaticko-energetické plány
pre rok 2030 s výhľadom do roku 2050, energetickú efektívnosť a možné spôsoby
dosahovania sektorálnych cieľov v obnoviteľných zdrojoch.. SR sa v oblasti plynárenstva
bude snažiť o spoluprácu a koordináciu v rámci regionálnych skupín pre plynárenstvo
a v rámci elektroenergetiky bude hlavným zámerom koordinovať stanoviská V4 týkajúce sa
kruhových tokov, ktoré predstavujú najväčšiu prekážku ďalšieho rozvoja trhu s elektrinou
v regióne.
Naďalej bude SR presadzovať jadrovú energiu ako primerany zdroj pre dosiahnutie cieľov EÚ
v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, a taktiež bude pokračovať v projekte V4 pre
zabezpečenie jadrovej a energetickej bezpečnosti pre reaktory novej generácie ALLEGRO.
Odvetvie tepelnej energetiky
V roku 2017 bola na základe poznatkov z praxe zahájená príprava nového zákona o tepelnej
energetike. V rámci prípravy nového zákona zapojilo MH SR prostredníctvom pracovnej
skupiny aj odbornú verejnosť s cieľom získania obrazu o názoroch odbornej verejnosti.
Podkladom pre prípravu nových ustanovení bude aj štúdia vypracovaná Strojníckou fakultou
STU na tému „Porovnanie centralizovaného a decentralizovaného zásobovania teplom z
hľadiska energetickej, ekonomickej efektívnosti a dopadov na životné prostredie v lokalite
zásobovania teplom“, ktorej zadávateľom bolo MH SR.
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V procese prípravy nového zákona o tepelnej energetike budú transponované niektoré
ustanovenia týkajúcich sa oblasti tepelnej energetiky a energetickej efektívnosti z
pripravovaných nových znení ustanovení smernice o energetickej efektívnosti, ktorá v
súčasnosti prechádza procesom schvaľovania v Európskom parlamente. Na základe
ustanovení zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov sa v
roku 2017 uskutočnili odborné školenia zamerané na odbornú spôsobilosť a odbornú
prípravu na podnikanie v energetike a tepelnej energetike.
Odvetvie Elektroenergetiky
V súvislosti s inštaláciou inteligentných meracích systémov (ďalej len „IMS“) pokračovala
činnosť Riadiaceho výboru pre projekt prípravy a implementácie IMS v elektroenergetike SR,
ktorý zastrešuje a riadi tvorbu koncepcie, legislatívneho rámca a implementáciu IMS v
elektroenergetike SR, a ktorého gestorom je sekcia energetiky MH SR. Zavádzanie IMS je
v súčasnosti v štádiu povinného selektívneho nasadzovania v zmysle požiadaviek a lehôt
uvedených vo Vyhláške MH SR č. 358 z 13. júla 2013. Podľa Vyhlášky má regionálny
prevádzkovateľ distribučnej sústavy (ďalej len „RPDS“) povinnosť vybaviť IMS prislúchajúcej
kategórie najmenej 80 % z cieľového počtu odberných miest elektriny do konca roku 2021.
Ku dňu 31. decembra 2017 bolo v podmienkach RPDS nainštalovaných celkovo 126 017 IMS.
V priebehu roka 2017 pokračovala spolupráca MH SR a dotknutých účastníkov trhu
s elektrinou pri pripomienkovaní finálnych návrhov sieťových predpisov, ktorých potreba
vzišla z požiadaviek aplikácie 3. energetického balíčka a najmä z Nariadenia (ES) 714/2009 o
podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny. Návrhy sieťových
predpisov sú pripravované Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav elektriny
(ENTSO-E) a ich úlohou je doplniť vnútroštátne predpisy v oblasti riešenia cezhraničných
otázok.
Ku dňu 2. augusta vstúpil do platnosti sieťový predpis, ktorým sa stanovuje usmernenie pre
prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy. Predmetom úpravy sú zásady
prevádzkovej bezpečnosti, cezhraničná výmena prevádzkových údajov medzi
prevádzkovateľmi prenosových sústav a požiadavky na koordináciu odstávok a plánovanie na
úrovni regulačných oblastí.
V novembri 2017 vstúpilo do platnosti Nariadenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej
sústave a tiež Nariadenie o stavoch núdze. Prvé menované zavádza zásady pre obstarávanie
a zúčtovanie rezerv na zachovanie frekvencie, rezerv na obnovenie frekvencie a spoločnú
metodiku aktivácie rezerv na obnovenie frekvencie. Nariadenie o stavoch núdze rieši oblasť
riadenia stavu bez napätia a stavu obnovy zo strany prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
MH SR sa ďalej aktívne zapájalo do pripomienkovania jednotlivých legislatívnych návrhov
Európskej komisie v rámci Nového dizajnu trhu s elektrinou (viď vyššie). Balíček je zameraný
na zlepšenie fungovania veľkoobchodného trhu, reformu maloobchodných trhov a nový
rámec EÚ v oblasti bezpečnosti dodávky elektriny a nový inštitucionálny rámec tzv.
„Governance“ - vo vzťahu k dizajnu trhu daný najmä nariadením ACER.
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V roku 2017 začala príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017.
Navrhované zmeny v zákone č. 251/2012 Z. z. reflektovali dodatočné požiadavky Európskej
komisie k transpozícii tretieho energetického balíčka a zabezpečenia súladu so smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre
vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES a smernicou Európskeho
parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so
zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES. V návrhu zákona boli taktiež
zohľadnené požiadavky aplikačnej praxe. Návrh zákona tiež komplexne upravuje stav núdze
v elektroenergetike, predchádzanie stavu núdze v elektroenergetike, skúšku stavu núdze
v elektroenergetike, súvisiace práva a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou, spôsob
vyhlasovania a oznamovania stavu núdze v elektroenergetike a obmedzujúcich opatrení v
elektroenergetike a ďalšie podmienky, ktoré so stavom núdze v elektroenergetike,
predchádzaním stavu núdze v elektroenergetike a skúškami stavu núdze v elektroenergetike
súvisia. Účinnosť zákona sa predpokladá od 1. júla 2018.

3.3. Zahraničný obchod a obchodná politika
Ministerstvo hospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničného
obchodu. Spracúva hlavné smery a úlohy zahraničnoobchodnej politiky SR, tlmočí záujmy SR
prostredníctvom aktívnej účasti na zasadnutiach príslušných orgánov Európskej únie (EÚ) a
podieľa sa na tvorbe spoločnej zahraničnoobchodnej politiky EÚ (SOP). Vykonáva záväzky a
uplatňuje 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) a Stredoeurópskej iniciatíve
(SEI).
MH SR podporovalo aj v roku 2017 aktivity Európskej komisie zamerané na realizáciu novej
obchodnej stratégie EÚ „Obchod pre všetkých: smerom k zodpovednejšej obchodnej a
investičnej politike“ a týkajúce sa najmä ukončenia rokovaní o rozpracovaných
preferenčných obchodných dohodách a otvorenia rokovaní o nových obchodných dohodách
s regiónmi a krajinami, ktoré sú v súlade s teritoriálnymi hospodárskymi prioritami EÚ v
oblasti zahranično-obchodných vzťahov.
MH SR aktívne využívalo jednotlivé nástroje spoločnej obchodnej politiky EÚ na
presadzovanie ofenzívnych záujmov SR, ako aj na ochranu defenzívnych záujmov SR a
zachovanie spravodlivej obchodnej súťaže na domácom trhu. V záujme dosiahnutia týchto
cieľov sa aktívne zapájalo do procesu rokovaní o dohodách o voľnom obchode (DVO) s
tretími krajinami. Požiadavky SR boli formulované na základe konzultácií s domácimi zväzmi
a asociáciami. Prihliadalo sa v nich na to, aby nové dohody prispievali k zvýšeniu exportnej
výkonnosti SR nielen v tradičných sektoroch (automobilový priemysel, spotrebná
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elektronika, hutnícky priemysel), ale aj v iných odvetviach s exportným potenciálom (služby,
energetika, doprava). Zároveň sa SR usilovala o to, aby otvorenie trhu EÚ malo čo najmenej
negatívny dopad na postavenie slovenských výrobcov na tomto trhu.
V roku 2017 pokračovali rokovania o modernizácii Globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom,
medzi EÚ a zoskupením Mercosur, a taktiež rokovania o DVO s Indonéziou a Filipínami.
Nepodarilo sa však obnoviť pozastavené rokovania o DVO s Malajziou a Thajskom.
S Thajskom boli suspendované kvôli politickej situácii v krajine a s Malajziou kvôli
certifikačným procesom, povoleniam, ako aj technickým a štandardným normám, ktoré nie
sú v Malajzii ekvivalentné s EÚ. V decembri 2017 boli ukončené rokovania o DVO medzi EÚ
a Japonskom s výnimkou kapitoly o ochrane investícií. V druhom polroku 2017 prebiehali
rokovania o príprave negociačného mandátu (rokovacej smernice) pre rokovania o DVO s
Austráliou, Novým Zélandom a pre rokovania o modernizácii obchodnej časti Asociačnej
dohody s Čile (mandát bol schválený v novembri 2017).
Komplexná hospodárska a obchodná dohoda EÚ s Kanadou (CETA), ktorá bola podpísaná
počas SK PRES sa začala predbežne uplatňovať od 21. septembra 2017 s výnimkou
niekoľkých ustanovení, ktoré spadajú do kompetencie členských štátov EÚ. Keďže ide o
zmiešanú úniovú zmluvu, úplnú platnosť dohoda nadobudne až po ratifikácii všetkými
členskými štátmi EÚ. NR SR by mala ratifikovať dohodu CETA v roku 2018 na základe návrhu,
ktorý vypracovalo MH SR a ktorý schválila vláda SR dňa 21. februára 2018.
Rokovania medzi EÚ a USA o dohode o Transatlantickom obchodnom a investičnom
partnerstve (TTIP) v roku 2017 nepokračovali v dôsledku zmeny postoja americkej
administratívy a zmien v koncepcii obchodnej politiky smerom k reštriktívnym opatreniam
najmä voči krajinám, s ktorými USA vykazuje veľké obchodné deficity.
V roku 2017 pokračovala práca aj v oblasti legislatívnych návrhov. Podarilo sa ukončiť
rokovania s Európskym parlamentom o novej antidumpingovej metodike a príslušný právny
predpis nadobudol účinnosť v decembri 2017. Cieľom novej metodiky je zachovať efektívne
nástroje na ochranu obchodu a zároveň zosúladiť legislatívu EÚ s medzinárodnými
záväzkami, konkrétne záväzkami, ktoré pre EÚ vyplývajú z protokolu o prístupe Číny do WTO.
V roku 2017 pokračovali rokovania o modernizácií nástrojov na ochranu obchodu na úrovni
trialógov s Európskym parlamentom. Rokovania boli od r. 2013 dlhodobo zablokované kvôli
rozdielnym názorom členských štátov a až počas predsedníctva SR v Rade EÚ sa podarilo
dosiahnuť k tejto legislatívnej oblasti spoločnú pozíciu členských štátov EÚ. Naliehavosť
dosiahnutia riešenia na úrovni EÚ je zrejmá najmä v kontexte narastajúceho neférového
obchodu v oblasti oceliarskeho priemyslu a v odvetviach využívajúcich nedovolené štátne
podpory.
V roku 2017 MH SR pracovalo na zriadení národnej autority v kontexte nariadenia o
zodpovednom obstarávaní minerálov a kovov z konfliktných a vysokorizikových oblastí. Na
technickej úrovni pokračovali práce na príručkách pre národné autority a importérov týchto
minerálov a kovov.
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V Rade EÚ sa na jeseň 2017 začala práca na návrhu nariadenia, ktorým sa stanovuje rámec
na preverovanie priamych zahraničných investícií (PZI) do Európskej únie (tzv. investičný
skríning). Cieľom návrhu je stanoviť rámec pre členské štáty, a v určitých prípadoch aj pre
Európsku komisiu, ktorý by umožnil predísť prevzatiu strategických aktív (kritickej
infraštruktúry, technológií, vstupov, citlivých informácií) zahraničnými investormi, a to najmä
investormi v štátnom vlastníctve alebo pod silným štátnym vplyvom, pričom by takéto
prevzatie ohrozovalo bezpečnosť a verejný poriadok.
SR sa aktívne podieľala na rokovaniach o zriadení Globálneho fóra pre riešenie nadbytočných
výrobných kapacít v oceliarskom priemysle. V poradí 6. zasadnutie sa uskutočnilo 17.
novembra 2017 v Paríži.
V multilaterálnej oblasti MH SR aktívne presadzovalo záujmy SR v príslušných orgánoch EÚ
pri prijímaní pozícií EÚ k rôznym legislatívnym i obchodným opatreniami.
MH SR presadzovalo záujmy SR v rámci SOP aj vo WTO a podieľalo sa na činnosti jej
jednotlivých orgánov. MH SR podporovalo pozície EK, ktoré zdôrazňovali význam WTO
pre rozvoj multilaterálneho obchodného systému a jej úlohu pri vývoji a presadzovaní
pravidiel globálneho obchodu, ktorá je v čase rastúcich protekcionistických tendencií ešte
dôležitejšia. MH SR podporovalo prehodnotenie súčasného mandátu multilaterálneho kola
rokovaní (tzv. Rozvojovej agendy z Dohy) a začatie rokovaní o realistickejšom programe
ďalšej liberalizácie svetového obchodu, ktorý bude zohľadňovať aktuálny globálny vývoj
a riešenie nových oblastí, ako je napr. elektronický obchod, digitálna ekonomika, investície a
pod.
MH SR sa zároveň podieľalo na príprave pozícií EÚ k záverom 11. Ministerskej konferencie
WTO v Buenos Aires v decembri 2017, ktorá však pre nekonštruktívne pozície USA, Indie a
niektorých afrických krajín nepriniesla žiadne výraznejšie výsledky.
MH SR aktívne prispelo k využívaniu nástrojov na ochranu obchodu zo strany dotknutých
slovenských výrobcov. Nástroje na ochranu obchodu vo forme antidumpingových
a protisubvenčných ciel slúžia na ochranu domácich výrobcov pred nečestnými dovozmi
z tretích krajín. V r. 2017 boli prijaté 2 predbežné antidumpingové opatrenia, 12
definitívnych antidumpingových opatrení a 1 definitívne protisubvenčné opatrenie. Z nich 4
bezprostredne ochránili slovenských výrobcov ocele, bezšvíkových rúr a legovacích prísad.
Zároveň v 25 prípadoch boli predĺžené opatrenia na základe revízie existujúcich opatrení
z predchádzajúcich rokov. Z nich 5 pomohlo slovenským výrobcom sklenených vlákien
a rohoží, natieraného papiera, ocele a bionafty.
MH SR aktívne využívalo aj ďalší nástroj podpory konkurencieschopnosti výrobcov SR systém colných kvót a suspenzií v rámci spoločného colného sadzobníku EÚ. MH SR ako
národnému orgánu zodpovednému za posúdenie a administráciu žiadostí o colné suspenzie
a kvóty, bolo v roku 2017 doručených 23 žiadostí (15 žiadostí o nové opatrenia a 8 žiadostí o
zmenu existujúcich opatrení), z ktorých 22 obhájilo v príslušných orgánoch EÚ. Očakávaná
celková úspora na nevybratom cle vďaka novým opatreniam predstavovala 810 tisíc EUR za
rok (predpokladaná dĺžka platnosti suspenzií je 5 rokov, a teda celková úspora na základe
nových opatrení môže dosiahnuť až 4 mil. EUR). Očakávaná celková úspora na nevybratom
cle vďaka pozmeneným opatreniam predstavovala minimálne 1,9 mil. EUR za rok (čo pri
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predpokladanej dĺžke platnosti suspenzií 5 rokov predstavuje potenciálnu úsporu viac ako
9,5 mil. EUR). Súhrnná úspora slovenských žiadateľov na nevybratom cle môže na základe
žiadostí podaných v roku 2017 dosiahnuť až 2,7 mil. EUR za rok.
Tabuľka č. 1 - 10 najvýznamnejších krajín z hľadiska vývozu
Krajina - poradie v
roku 2017
Vývoz SR celkom
1
Nemecko
2
Česko
3
Poľsko
4
Francúzsko
6
Británia
5
Taliansko
7
Maďarsko
8
Rakúsko
9
Španielsko
10 Spojené štáty
Spolu vývoz do 10
krajín

Hodnota v mil. EUR

Podiel
2017

Index
17/16

Zmena 1716

2016
70 032,2

2017
74 813,3

100%

106,8%

4781,0

15 323,5
8 275,9
5 320,5
4 318,7
4 143,8
3 387,0
3 923,4
3 986,8
2 078,9
1 703,3

15 423,8
8 599,8
5 697,7
4 701,2
4 504,9
4 497,7
4 486,5
4 478,8
2 205,8
2 098,1

20,62%
11,50%
7,62%
6,28%
6,02%
6,01%
6,00%
5,99%
2,95%
2,80%

100,7%
103,9%
107,1%
108,9%
108,7%
132,8%
114,4%
112,3%
106,1%
123,2%

100,3
324,0
377,2
382,5
361,1
1 110,7
563,1
492,0
127,0
394,8

52 461,8

56 694,3

75,78%

108,1%

4 232,5

Podiel
2017

Index
17/16

Zmena 1716

Poradi
ev
roku
2016

1
2
3
4
5
8
7
6
9
11

Tabuľka č. 2 - 10 najvýznamnejších krajín z hľadiska dovozu
Krajina - poradie v
roku 2017

Hodnota v mil. EUR

Poradie v
roku 2016

Dovoz SR celkom

2016
66 386,3

2017
71 817,2

100%

108,2%

5430,9

1
2
3

Nemecko
Česko
Čína
Kórejská
republika

11 288,8
7 157,5
5 616,4

11 835,4
7 339,0
5 207,9

16,48%
10,22%
7,25%

104,8%
102,5%
92,7%

546,6
181,5
408,6

1
2
3

3 946,9

4 063,7

5,66%

103,0%

116,8

4

Vietnam

2 829,3

3 809,3

5,30%

134,6%

980,0

7

3 526,2
3 172,6
2 680,1
2 216,1
2 064,7

3 737,2
3 450,5
3 344,1
2 330,3
2 276,2

5,20%
4,80%
4,66%
3,24%
3,17%

106,0%
108,8%
124,8%
105,2%
110,2%

211,0
277,9
663,9
114,2
211,5

5
6
8
9
10

44 498,6

47 393,5

65,99%

106,5%

2 895,0

4
6

5
Poľsko
7
Maďarsko
8
Rusko
9
Taliansko
10 Francúzsko
Spolu dovoz z 10
krajín
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Tabuľka č. 3 - Najvýznamnejšie vývozné komodity (kapitoly colného sadzobníka HS2)
Hodnota v mil. EUR Štruktúra Rozdiel Index
Kód
Kapitoly colného sadzobníka
HS
2016
2017
v%
17-16 17/16
Vývoz spolu SR
70032,2 74813,3 100% 4808,23 106,8%
Vozidlá, iné ako koľajové, ich časti a
19904,0
príslušenstvo
Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a
85
14404,2
ich časti a súčasti
Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje,
84
8774,3
zariadenia; ich časti, súčasti
72
Železo a oceľ
2744,8
Nerastné palivá, minerálne oleje;
27
2324,1
bitúmenové látky; minerálne vosky
39
Plasty a výrobky z nich
2150,3
40
Kaučuk a výrobky z neho
2073,6
73
Predmety zo železa alebo z ocele
1612,8
Nábytok; posteľoviny; svietidlá; svetelné
94
1425,5
reklamy; montované stavby
76
Hliník a predmety z hliníka
1000,7
Spolu 10 najvýznamnejších kapitol HS z pohľadu
56414,4
vývozu
87

19958,7

26,68%

54,7

15564,3

20,80%

1160,1 108,1%

9094,2

12,16%

319,9

103,6%

3500,6

4,68%

755,8

127,5%

3387,8

4,53%

1063,7 145,8%

2316,0
2188,3
1720,5

3,10%
2,93%
2,30%

165,6
114,8
107,7

107,7%
105,5%
106,7%

1480,0

1,98%

54,5

103,8%

1110,0

1,48%

109,3

110,9%

60320,5

80,63%

3906,0 106,9%

Tabuľka č. 4 - Najvýznamnejšie dovozné komodity (kapitoly colného sadzobníka HS2)
Hodnota v mil.
Štruktúra Rozdiel
Kód
EUR
Kapitoly colného sadzobníka
HS
2016
2017
v%
17-16
Dovoz spolu SR
66378,6 71817,2
100% 5438,56
Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a
85
13436,1 14778,9 20,58% 1342,8
ich časti a súčasti
Vozidlá, iné ako koľajové, ich časti a
87
10036,1 10322,4 14,37%
286,3
príslušenstvo
Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje,
84
8385,2 8679,8 12,09%
294,6
zariadenia; ich časti, súčasti
Nerastné palivá, minerálne oleje;
27
4429,6 6235,1
8,68%
1805,5
bitúmenové látky; minerálne vosky
39
Plasty a výrobky z nich
2934,7 3011,9
4,19%
77,2
72
Železo a oceľ
1827,6 2279,1
3,17%
451,6
73
Predmety zo železa alebo z ocele
1769,5 2030,2
2,83%
260,6
Prístroje optické, fotografické, meracie,
90
2470,1 1934,4
2,69%
-535,7
kontrolné presné, lekárske
30
Farmaceutické výrobky
1758,8 1666,5
2,32%
-92,3
Nábytok; posteľoviny; svietidlá; svetelné
94
1575,3 1649,5
2,30%
74,2
reklamy; montované stavby
Spolu 10 najvýznamnejších kapitol HS z pohľadu
48622,9 52587,7 73,22% 3964,9
dovozu
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100,3%

Index
17/16
108,2%
110,0%
102,9%
103,5%
140,8%
102,6%
124,7%
114,7%
78,3%
94,8%
104,7%
108,2%

Bilaterálna zahraničnoobchodná spolupráca
Odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce pokračoval aj v roku 2017 v príprave bilaterálnych
zmlúv, zameraných na posilňovanie ekonomickej spolupráce, pričom vychádzal zo Stratégie
vonkajších ekonomických vzťahov Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020.
MH SR podpisuje so svojimi partnermi medzivládne zmluvy a dohody o hospodárskej
spolupráci, medzirezortné zmluvy a dohody o hospodárskej spolupráci, ako aj memorandá
o porozumení.
Napriek dominantnému postaveniu krajín EÚ v zahranično-obchodnej oblasti a prioritnému
smerovaniu slovenského vývozu do týchto krajín, sa SR dlhodobo zameriava na podporu
vývozu na trhy mimoeurópskych teritórií, v rámci ktorých sú vyšpecifikované konkrétne
krajiny prednostného záujmu, rozdelené do 2 skupín:
1. skupina: krajiny Západného Balkánu, Turecko, Vietnam, Indonézia, Kuba, Egypt, India,
Juhoafrická republika, Keňa, Ruská federácia, Ukrajina, Bielorusko, Gruzínsko, Azerbajdžan,
Kazachstan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Chile, Brazília, Čína.
2. skupina: Pakistan, Argentína, Irak, Spojené arabské emiráty, Arménsko, Líbya.
V roku 2017 odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce pokračoval v rokovaniach o príprave
memoránd a dohôd:
Na podpis bolo pripravené Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom hospodárstva
Slovenskej republiky a Ministerstvom pre mikro, malé a stredné podnikanie Indie
o spolupráci v oblasti mikro, malého a stredného podnikania. Podpis MoU je naplánovaný
počas 10. zasadnutia Zmiešanej komisie pre obchodnú a hospodársku spoluprácu medzi MH
SR a Ministerstvom pre mikro, malé a stredné podnikanie Indie, ktoré sa bude konať v Dillí v
roku 2018.
Dňa 28. februára 2017 boli v Bratislave podpísané Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky
a vládou Kórejskej republiky o hospodárskej spolupráci a Dohoda medzi vládou Kuvajtského
štátu a vládou Slovenskej republiky o ekonomickej a technickej spolupráci.
Počas ZPC ministra hospodárstva SR do Mongolska (29. – 30. 11. 2017) bola podpísaná
Dohoda medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom zahraničných vecí
Mongolska o hospodárskej spolupráci. Ide o prvý právny akt upravujúci ekonomickú
spoluprácu medzi SR a Mongolskom od vzniku samostatnej SR, nakoľko všetky zmluvy
a dohody boli v dôsledku vstupu SR do EÚ a potreby harmonizácie s právom EÚ vypovedané.
MH SR má rozpracovanú Dohodu o hospodárskej spolupráci medzi MH SR a Ministerstvom
hospodárstva a obchodu Japonska, Všeobecnú dohodu o spolupráci medzi vládou SR a
vládou Saudskej Arábie, Dohodu medzi vládou SR a vládou Arménskej republiky o
hospodárskej spolupráci a návrh dohody o obnovení medzivládnej komisie medzi SR a
Turkménskou republikou.
Zasadnutia komisií
18. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu
medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou (27. – 28. apríla 2017, Moskva). Úroveň
Minister
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14. zasadnutie Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú, kultúrnu a
humanitárnu spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a vládou
mesta Petrohrad (21. – 22. septembra 2017). Úroveň ŠTAT 1
13. zasadnutie Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú
spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou (19. – 20. októbra 2017,
Bratislava). Úroveň ŠTAT 2
3. zasadnutie Konzultačnej komisie medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom
hospodárstva, podnikania a remesiel Chorvátskej republiky dňa 16. 10. 2017 v Záhrebe.
Úroveň ŠTAT1
3. zasadnutie Slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce
medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom zahraničných vecí a obchodu
Maďarska, ktoré sa konalo 30. októbra v Košiciach. Úroveň ŠTAT1
2. zasadnutie Slovensko-vietnamskej spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi
Slovenskou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou, ktoré sa konalo 20. – 21.
júna 2017 v Bratislave. Úroveň ŠTAT1
9. zasadnutie Slovensko-indickej zmiešanej komisie pre ekonomickú a obchodnú spoluprácu
medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom obchodu a priemyslu Indickej
republiky, ktoré sa konalo 21. apríla 2017 v Bratislave. Úroveň GRS
Oslavy dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v roku 2018
Rezort hospodárstva v roku 2017 pokračoval v príprave podujatí k výročiu spoločných
dejinných udalostí medzi SR a ČR, ktoré sa uskutočnia v roku 2018. Dňa 7. júna 2017 vláda SR
svojím uznesením č. 282/2017 schválila „Návrh programu a rozpočtu podujatí pri príležitosti
osláv dejinných udalostí medzi SR a ČR v r. 2018“, pričom rezort hospodárstva bude v roku
2018 zabezpečovať spolu 4 podujatia. Oficiálna účasť SR na MSV Brno 2018: Slovensko partnerská krajina veľtrhu (zabezpečuje SARIO); Konferencia na tému Rozvoj investícií v SR a
ČR po roku 1993 (zabezpečuje SARIO); Česko-slovenský kooperačný deň (zabezpečuje
SARIO); Prednáška a výstava na tému československý obchod 1918 - 1989 (zabezpečuje
Múzeum obchodu Bratislava).
Veľtrhy a výstavy v zahraničí
Agentúra SARIO zorganizovala počas roka 2017 tri národné stánky na medzinárodných
veľtrhoch v zahraničí s finančnou podporou Ministerstva hospodárstva SR a jeden národný
stánok v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP (malých a stredných
podnikov)“, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej
osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast
internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Predmetný Národný
projekt sa realizuje v rokoch 2017 – 2023. Hlavnou aktivitou, v rámci ktorej sú organizované
národné stánky na zahraničných veľtrhoch a výstavách, je aktivita č. 1 – Účasť slovenských
podnikov na prezentačných podujatiach. Cieľom danej aktivity je zabezpečiť organizačnú a
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odbornú podporu MSP formou národnej prezentácie v zahraničí a medzinárodnej spolupráce
na Slovensku a v zahraničí.
Podpora v rámci Národného projektu je určená pre malé a stredné podniky so sídlom mimo
Bratislavského kraja, definované prílohou č. I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17.
júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom1.
Mníchov, Nemecko
V dňoch 8. – 12. mája 2017 sa v súčinnosti Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva
financií SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR a agentúry SARIO podarilo zabezpečiť
podporu a priestor pre slovenských vystavovateľov v rámci národného stánku na
medzinárodnom veľtrhu TRANSPORT LOGISTIC 2017 Mníchov, ktorý patrí medzi
najvýznamnejšie svetové veľtrhy v oblasti logistiky, mobility, IT a manažmentu
dodávateľského reťazca. V rámci spoločnej expozície sa predstavili zástupcovia Ministerstva
dopravy a výstavby SR, Finančného riaditeľstva SR, Zväzu logistiky a zasielateľstva SR,
Železníc SR, Verejných prístavov, a.s., Letiska M. R. Štefánika Bratislava a Letiska Košice a.s.
Spoločným cieľom na tomto medzinárodnom veľtrhu bola propagácia Slovenska ako
vstupnej brány Európy na novej Hodvábnej ceste. Agentúra SARIO na veľtrhu TRANSPORT
LOGISTIC 2017 zorganizovala aj sprievodné podujatie „Slovenský národný deň“, v rámci
ktorého mali slovenskí vystavovatelia, ako aj slovenské inštitúcie a spoločnosti možnosť
prezentovať Slovensko a ich činnosť v už uvedenom kontexte.

Brno, Česká republika
Aj v roku 2017 sa Slovensko predstavilo na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne
(MSV), ktorý sa konal v dňoch 9. − 13. októbra 2017. MSV je jeden z najdôležitejších
strojárskych veľtrhov v strednej Európe s každoročnou účasťou viac ako 1 500 vystavovateľov
a 860 firiem z 35 krajín sveta, so zameraním na všetky kľúčové oblasti strojárskeho a
elektrotechnického priemyslu. V slovenskom národnom stánku sa na rozlohe 140 m2
predstavilo 14 spoločností. Sprievodným podujatím veľtrhu bol „Slovenský národný deň“,
organizovaný za účasti zástupcov MH SR, SARIO, Ministerstva priemyslu a obchodu ČR,
Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe, Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave a
vedenia spoločností Brnenské veľtrhy a výstavy, a.s. V rámci národného dňa sa predstavili
1

Bratislavský kraj je v dôsledku zaradenia do skupiny viac rozvinutých regiónov vyňatý z tejto podpory.
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dva úspešné slovenské príbehy – svetová premiéra unikátneho stroja na potlač látok
(spoločnosť Flora Print) a prezentácia prvého a najrýchlejšieho superqadu na svete (ENGLER
F.F.).

Havana, Kuba
Pre stredné a veľké spoločnosti pripravila agentúra SARIO, pod záštitou MH SR, už tretíkrát
slovenský národný stánok na novembrovom veľtrhu FIHAV 2017 na Kube. Ide o najväčší
multisektorový veľtrh v Latinskej Amerike s potenciálom nadviazať kontakty nielen s
kubánskymi spoločnosťami. V stánku SR sa tento rok predstavilo 8 spoločností z oblasti
energetiky, elektrotechniky a potravinárstva, za podpory štátneho tajomníka MH SR V.
Ferencza, ktorý v tom čase absolvoval pracovnú návštevu Kuby. Štátny tajomník Ferencz
privítal na spoločnej expozícii svojho partnera, 1. viceministra Ministerstva zahraničného
obchodu a investícií Kuby A. Carricarte. Najväčší potenciál na Kube majú predovšetkým
slovenské spoločnosti z oblasti energetiky, čoho dôkazom bol aj podpis Memoranda o
porozumení pre rekonštrukciu 4. bloku elektrárne Nuevitas medzi slovenskou spoločnosťou
SES Tlmače a kubánskou spoločnosťou Unión Eléctrica počas „Slovenského národného dňa“,
organizovaného na slovenskom národnom stánku.

Moskva, Ruská federácia
Agentúra SARIO pripravila prvýkrát v gescii Národného projektu pre slovenských malých
a stredných podnikateľov platformu na prezentáciu v rámci spoločnej expozície vo vizuále
značky Slovensko GOOD IDEA SLOVAKIA na medzinárodnom veľtrhu Interlight Moskva 2017,
ktorý sa konal v termíne 7. – 10. novembra 2017. Ide o jedinečný B2B veľtrh technického,
verejného, dekoratívneho a LED osvetlenia, elektrotechnických komponentov na osvetlenie
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a automatizáciu budov a domov (smart home) v Ruskej federácii a krajinách Spoločenstva
nezávislých štátov. Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločných národných
expozíciách je možnosť prezentovať ich podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným
partnerom sortiment ich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia
obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Národný projekt „Podpora internacionalizácie MSP“
Dňa 8. septembra 2017 uzatvorilo Ministerstvo hospodárstva SR, ako sprostredkovateľský
orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a inovácie, zmluvu s agentúrou
SARIO o poskytnutí nenávratného finančného príspevku určeného na realizáciu národného
projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ v SR na roky 2017 až 2023.
Prostredníctvom Národného projektu môžu slovenské malé a stredné spoločnosti získať
podporu na svoju činnosť vo forme nepriamych finančných dotácií zo zdrojov EÚ a štátneho
rozpočtu SR.
O podporu sa môžu uchádzať slovenské malé a stredné podniky s výnimkou podnikov so
sídlom v Bratislavskom kraji. Partnerom agentúry SARIO pri realizácii projektu je Slovak
Business Agency (SBA).
Hlavným cieľom projektu je posilnenie internacionalizačných kapacít MSP vrátane
prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných,
kooperačných a poradenských služieb MSP za účelom zvýšenia ich miery zapojenia do
medzinárodnej spolupráce.
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Podpora pre MSP je realizovaná prostredníctvom nasledujúcich aktivít:
• podpora účasti v národných stánkoch na zahraničných veľtrhoch a výstavách,
• zvyšovanie efektívnosti pri realizácii obchodných činností prostredníctvom účasti na
podnikateľských misiách v SR a zahraničí,
• zvyšovanie miery kooperácie so zahraničnými partnermi, ktorá povedie k posilneniu
postavenia, udržateľnosti a konkurencieschopnosti MSP, prostredníctvom účasti na
sourcingových a kooperačných podujatiach,
• zvyšovanie odborných kapacít MSP prostredníctvom účasti na seminároch Exportnej
akadémie,
• sprehľadnenie situácie v dodávateľských reťazcoch do jednotlivých odvetví priemyslu
a služieb na Slovensku prostredníctvom vytvorenia komplexného interaktívneho
systému.
Implementácia Národného projektu v roku 2017
V 4. kvartáli 2017 agentúra SARIO zorganizovala sériu úvodných konferencií pri príležitosti
realizácie Národného projektu, kde mali slovenské malé a stredné podniky možnosť
dozvedieť sa viac o tom, čo je Národný projekt, pre koho je podpora určená a o typoch
podujatí, ktoré budú v rámci projektu organizované. Na úvodných konferenciách v mestách
Nitra, Banská Bystrica a Košice sa zúčastnilo viac ako 80 slovenských malých a stredných
podnikov. V priebehu 4. kvartálu 2017 bola takisto spustená samotná implementácia aktivít
v rámci Národného projektu.
Veľtrhy
Významným a úspešným podujatím agentúry SARIO v rámci Národného projektu bola
organizácia národného stánku Slovenska na veľtrhu Interlight Moskva (viac informácií v časti
Veľtrhy a výstavy v zahraničí).
Semináre Exportnej akadémie
V rámci Národného projektu pokračuje agentúra SARIO aj vo vzdelávacích aktivitách pre
slovenských exportérov prostredníctvom seminárov Exportnej akadémie. Na základe
prejavených dopytov zo strany slovenských podnikateľov v priebehu roka 2017, volajúcich po
zvyšovaní odbornosti v technikách zahraničného obchodu a po odborných informáciách zo
zahraničných teritórií, boli zorganizované štyri semináre na nasledujúce témy:
Dátum
konania
10.10.2017

Názov
seminára
Online marketingové
nástroje a ich využitie pri
expanzii na zahraničné trhy

Miesto konania
Bratislava

Počet
účastníkov
4

Počet
spoločností
3

24.10.2017

Výhody a riziká používania
INCOTERMS

Banská Bystrica

8

6

14.11.2017

Ako byť úspešný na veľtrhu

Bratislava

9

5

7.12.2017

Podnikanie v Nemecku

Bratislava

9

6
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Cieľom seminárov Exportnej akadémie je zvýšiť informovanosť malých a stredných podnikov
o odborných aspektoch a metódach medzinárodného obchodovania, zaužívaných praktikách
v obchodnej komunikácii, ako aj o špecifikách obchodovania na jednotlivých zahraničných
trhoch.

Rozvoj dodávateľských reťazcov
V roku 2017 prebiehali aj rokovania projektového tímu s odbornými konzultantmi v súvislosti
s aktivitou Rozvoj dodávateľských reťazcov. Ich spoločnou úlohou bolo nastaviť procesy
súvisiace s realizáciou tejto podaktivity, konkrétne:
 navrhnúť štruktúru Interaktívneho systému dodávateľov do odvetví priemyslu a služieb
na Slovensku vrátane metodiky jeho postupného budovania a udržateľnosti,
 vypracovať metodológiu a sprievodné dokumenty, s ktorými budú pracovať členovia
projektového tímu v nasledujúcich rokoch realizácie NP v rámci komunikácie s MSP
etablovanými na území Slovenskej republiky,
 identifikovať vhodné kanály na komunikáciu s cieľovou skupinou NP na účel overovania
aktuálneho stavu MSP, voľných kapacít firiem a ich expanzného/vývojového potenciálu,
 nastaviť systém fungovania sourcingu, formy zberu a spracovania získavaných dát,
 nastaviť ďalšie procesy súvisiace s realizáciou podaktivity Rozvoj dodávateľských
reťazcov.
Bilaterálna obchodná spolupráca s vybranými krajinami
NEMECKO
Slovensko-nemecká hospodárska spolupráca má už dlhoročnú tradíciu. Pozitívne hodnotíme
vysokú úroveň bilaterálnych hospodárskych vzťahov, ako aj absenciu otvorených otázok
medzi obidvomi krajinami, pričom Slovensko má veľký záujem na ďalšom prehlbovaní
hospodárskych kontaktov s Nemeckom.
Nemecká spolková republika je od roku 1998 najvýznamnejším obchodným partnerom
Slovenskej republiky vo vývoze, ako aj v dovoze tovarov a služieb a jedným z kľúčových
investorov v našej krajine. Na Slovensku pôsobí približne 500 nemeckých spoločností s
ročným obratom 22 mld. EUR a približne 110-tisíc zamestnancami.
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Na druhej strane už niekoľko rokov zaznamenávame zvýšený záujem slovenských firiem
presadiť sa na nemeckom trhu, pričom ich účasť na významných veľtrhoch v Nemecku im vo
veľkej miere pomáha k internacionalizácii ich obchodných aktivít.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky má veľký záujem zlepšovať podnikateľské
prostredie na Slovensku. Našou prioritou je okrem iného znižovanie administratívnej záťaže
a menšia regulácia a podpora inovácií, čo zatraktívni podmienky pre podnikanie aj pre
nemeckých investorov. Podporujeme prílev priamych zahraničných investícií s vyššou
pridanou hodnotou v existujúcej priemyselnej infraštruktúre, vytváranie predpokladov pre
rozvoj ďalších odvetví slovenského hospodárstva, ako sú energetika, informačné a
komunikačné technológie a rozvoj spolupráce medzi slovenskými a nemeckými
hospodárskymi subjektmi v oblasti výskumu, vývoja a priemyselných inovácií.
Oceňujeme, že Nemecko podporuje zavedenie duálneho odborného vzdelávania na
Slovensku, pričom táto téma je u nás celospoločenským problémom. Vítame, že na
slovenskom duálnom vzdelávaní sa zúčastňujú intenzívne aj odborníci z Nemecka.
Je potrebné zdôrazniť aj skutočnosť, že Nemecko je aj dôležitým politickým partnerom
Slovenska a návštevy spolkového prezidenta a spolkovej kancelárky v našej krajine
potvrdzujú silné politické väzby obidvoch krajín. Bývalý predseda vlády Slovenskej republiky
Robert Fico sa pri príležitostí 25. výročia podpísania zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej
spolupráci stretol dňa 3. apríla 2017 v Berlíne so spolkovou kancelárkou A. Merkelovou a s
nemeckým prezidentom F.W. Steinmeierom. Vysokí predstavitelia ministerstva hospodárstva
navštívili v roku 2017 významné hospodárske podujatia v Nemecku, akými boli napríklad
„Konferencia V4 s Nemeckom“ v Berlíne, ako aj konferencia „Priatelia priemyslu“ taktiež
v Berlíne.
Vážime si aktivity Slovensko-nemeckej obchodnej komory, ktorá je dôležitým kontaktným
miestom pre slovenské firmy, zaujímajúce sa o nemecký trh, ako aj pre nemeckých
investorov, ktorí si vybrali za cieľ podnikania Slovensko.
Zahraničná politika Slovenskej republiky vo vzťahu k Nemeckej spolkovej republike, osobitne
jej ekonomická dimenzia, vychádza z potreby úzkych vzťahov a spolupráce nielen na
spolkovej, ale aj na krajinskej úrovni. Kľúčové miesto majú z tohto hľadiska najmä
ekonomicky najrozvinutejšie spolkové krajiny, ku ktorým patrí najmä Bavorsko, BádenskoWürttembersko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Dolné Sasko a Sasko. So spolkovou krajinou
Bavorsko sa od roku 1991 rozvíja úspešný model inštitucionalizovanej spolupráce formou
tzv. Slovensko-bavorskej komisie (v gescii MZVaEZ SR), združujúcej zainteresované rezorty
oboch krajín. 21. Zasadnutie Slovensko-bavorskej komisie sa konalo v októbri 2017
v Bavorsku.
ČESKÁ REPUBLIKA
V roku 2017 boli prehĺbené nadštandardné vzťahy Slovenskej republiky a Českej republiky.
Minister Peter Žiga rokoval s ministrom priemyslu a obchodu ČR Jiřím Havlíčkom počas
spoločného zasadnutia vlád SR a ČR, ktoré sa uskutočnilo dňa 4. septembra 2017
v Ledniciach. Rokovania boli zamerané na oblasť energetiky (obnoviteľné zdroje energií,
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spolupráca v sektore elektroenergetiky, spolupráca v oblasti jadrovej energetiky), obchodu
(vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ - Brexit) a taktiež na oblasť trilaterálnej spolupráce
SR, ČR a AT v sektore priemyslu. Počas spoločného obeda bola vyzdvihnutá dôležitosť príprav
spoločných podujatí pri príležitosti osláv dejinných udalostí medzi SR a ČR v roku 2018 (MH
SR zabezpečuje 4 podujatia).
Pozornosť predsedov vlád SR (R. Fica) a ČR (B. Sobotku) bola venovaná ekonomickej
spolupráci, projektom cezhraničnej a regionálnej spolupráce, energetiky, pracovného trhu,
obrany, ale aj problémom dvojakej kvality potravín (v rámci európskej spolupráce).
Výstupom z rokovaní bolo spoločné vyhlásenie predsedov vlád. Premiéri sa dohodli, že
z dôvodu príprav osláv výročí v roku 2018 vyhlásia obe krajiny rok 2018 za rok slovensko českej a česko-slovenskej vzájomnosti.
RUSKO
V dňoch 26. - 28. 4. 2017 sa v Moskve konalo 18. zasadnutie Medzivládnej komisie pre
hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou, ktorého
súčasťou bolo Slovensko–ruské podnikateľské fórum. Podnikateľskej misie sa zúčastnilo 26
slovenských spoločností. Fórum bolo venované obchodu, investíciám a možnostiam
vzájomnej spolupráce najmä v oblasti ľahkého priemyslu, poľnohospodárstva či zelenej
energie. Záujem ruskej strany potvrdzuje aj početná skupina prítomných zástupcov ruských
podnikov. 20 - 22. 9. 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Zmiešanej komisie medzi MH SR a
Vládou mesta Petrohrad. Témami zasadnutia boli oblasti priemyslu, podnikania, investícií,
energetiky a inžinierstva, vedy a vzdelávania, turizmu, kultúry, médií a zdravotníctva. Ruskej
strane bola prednesená prezentácia približujúca Slovensko ako krajinu ideálnu pre obchodnú
spoluprácu, v rámci čoho bol vyzdvihnutý najmä silný ekonomický rast a inovačný potenciál.
KAZACHSTAN
V dňoch 19. - 23. 6. 2017 sa konala podnikateľská misia na EXPO 2017 do Astany pod gesciou
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR, organizovaná agentúrou SARIO v spolupráci s MH SR. Na pôde slovenského
pavilónu ponúkla 29 zúčastneným firmám priestor na ich prezentáciu a bilaterálne rokovania
s dohodnutými partnermi. So 117 zahraničnými firmami prebehlo spolu 287 registrovaných
B2B rokovaní. V súvislosti s realizáciou Národného dňa Slovenskej republiky počas
medzinárodnej výstavy EXPO 2017 Astana zorganizovala v termíne 17. - 20. 7. 2017 agentúra
SARIO v spolupráci s MZVaEZ SR a s MH SR podnikateľskú misiu, ktorej cieľom bolo
posilnenie hospodárskej spolupráce, hľadanie nových obchodných príležitostí pre zúčastnené
firmy a nadviazanie užšej spolupráce s kazašskými partnermi v rôznych oblastiach priemyslu,
energetiky, poľnohospodárstva a cestovného ruchu. Súčasťou delegácie vedenej štátnym
tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR Vojtechom Ferenczom boli zástupcovia
30 slovenských spoločností.
ČÍNA
V júni 2017 sa opätovne zorganizovala misia do čínskeho mesta Ningbo, kde sa konal tretí
ročník veľtrhu China-CEEC Investment & Trade EXPO. Slovenskú misiu tvorili podnikatelia,
52

predstavitelia vysokých škôl ako aj zástupcovia VÚC. Možnosť vystavovať svoje produkty
využilo 6 slovenských potravinárskych spoločností. Ekonomická univerzita v Bratislave
podpísala so svojou partnerskou univerzitou Ningbo University zmluvu o dvojitom diplome.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave počas úvodného
ceremoniálu otvorila spolu s Ningbo Dahongying University vedecko-výskumné centrum.
FÍNSKO
Agentúra SARIO v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Helsinkách zorganizovala misiu
slovenských podnikateľov do Estónska a Fínska, ktorá sa konala pri príležitosti oficiálnej
návštevy podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho v Talline a
Helsinkách od 14. do 17. mája 2017. Misia bola zameraná na témy elektronizácie verejnej
správy a kybernetickej bezpečnosti v Estónsku a vo Fínsku na témy inteligentných miest,
mobility či strategického plánovania krajiny.
INDIA
Počas 9. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi SR a Indiou sa uskutočnilo Slovensko-indické
fórum, počas ktorého 26 slovenských firiem malo možnosť rokovať s 11 indickými.
IRÁN
S cieľom pokračovať v budovaní bilaterálnych politických a ekonomických vzťahov s Iránom
v dňoch 6. - 8. 3. 2017 navštívil podpredseda vlády pre investície a informatizáciu SR
sprevádzaný ministrom financií a ministrom hospodárstva SR mestá Teherán a Tabríz.
Podnikateľská delegácia 16 slovenských spoločností z oblasti energetiky, strojárskeho
priemyslu, zdravotníctva a farmaceutiky, stavebníctva, informačných a telekomunikačných
technológií a bánk, účastníci misie absolvovali 4 podnikateľské fóra.
IZRAEL
Slovenské IT firmy ponúkali svoje riešenia na konferencii Cybertech 2017 v izraelskom Tel
Avive od 29. 1. - 1. 2. 2017. Na jednej z najdôležitejších výstav v oblasti kybernetickej
bezpečnosti na svete sprevádzalo podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR Petra
Pellegriniho na jeho oficiálnej návšteve Izraela 11 firiem a IT Asociácia Slovenska. Spoločnosti
sa zúčastnili Slovensko– izraelského biznis fóra.
KUBA
Havanu navštívil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Lukáš Parízek. Na prelome októbra a novembra agentúra SARIO zabezpečovala Slovenský
stánok na veľtrhu FIHAV 2017 v Havane. Na výstave sa zúčastnilo 8 slovenských firiem.
MEXIKO
V dňoch 20. - 24. 11. 2017 sprevádzala prezidenta SR Andreja Kisku na jeho oficiálnej
návšteve v Mexiku aj 12–členná podnikateľsko-akademická delegácia. V stredu 22. 11. 2017
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sa v hlavnom meste Mexico City konalo biznis fórum 'Innovative Economies of the 21st
Century'.
MONGOLSKO
Počas oficiálnej návštevy podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR Petra
Pellegriniho, ministra financií Petra Kažimíra a ministra hospodárstva Petra Žigu v Mongolsku
sa uskutočnilo Slovensko-mongolské obchodné fórum, ktorého sa zúčastnilo 20 slovenských
a 30 mongolských spoločností.
OMÁN
Podnikatelia ponúkajúci inovatívne produkty, ako aj silní hráči z oblasti petrochémie,
zdravotníctva či potravinárstva sprevádzali podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu Petra Pellegriniho počas vôbec prvej oficiálnej návštevy slovenského
predstaviteľa v Ománskom sultanáte v októbri 2017. Misie sa zúčastnilo 12 firiem, 3
univerzity a Slovenské národné divadlo.
VIETNAM
Vzájomné obchodné vzťahy Slovenska a Vietnamu sú na vysokej úrovni a majú dlhú tradíciu.
O tom svedčí aj narastajúci počet oficiálnych návštev z oboch strán. Kooperačný charakter
malo podnikateľské fórum sprevádzajúce 2. zasadnutie medzivládnej komisie medzi
Slovenskom a Vietnamom v júni. Počas Slovensko-vietnamského fóra 20. 6. 2017 sa stretlo
20 slovenských firiem so zástupcami 10 vietnamských. V dňoch 25. 11. - 2. 12. 2017 sa
uskutočnila podnikateľská misia s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu SR
Petrom Pellegrinim, ministrom financií Petrom Kažimírom a ministrom hospodárstva Petrom
Žigom do Vietnamu, Mongolska a Číny. Podnikateľskej misie sa zúčastnilo 20 spoločností z
oblasti: IKT, strojársky priemysel, poľnohospodársky a potravinársky priemysel,
biotechnológie, letecký priemysel, hydrometeorológia a médiá. Slovenské spoločnosti sa
zúčastnili 2 business fór v Saigone a Hanoi.
Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe 2014 - 2020
V roku 2017 Ministerstvo hospodárstva SR plnilo úlohy vyplývajúce z postavenia Národného
orgánu pre program spolupráce Interreg Europe 2014 - 20202. V marci 2017 sa zástupcovia
MH SR zúčastnili na šiestom zasadnutí monitorovacieho výboru programu vo Vallete (MT),
na ktorom boli prerokované finančné otázky programu ako aj informácie o strategickej
spolupráci s Výborom regiónov a o činnostiach platforiem pre štúdium politík. V decembri
2017 sa zástupcovia MH SR zúčastnili siedmeho zasadnutia monitorovacieho výboru
programu v Talline (EE), na ktorom boli prerokované podmienky vyhlásenia 4. verejnej výzvy,
2

Ide o program medziregionálnej spolupráce, ktorého cieľom je prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov medzi
regiónmi a vzdelávania sa v oblasti tvorby politík a stratégií, zlepšiť implementáciu politík a programov regionálneho rozvoja,
predovšetkým programov spadajúcich pod cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti (cieľ 1) a Európska územná spolupráca (cieľ 2) v
štyroch prioritných oblastiach: „Výskum, technologický vývoj a inovácie“, „Konkurencieschopnosť MSP“, „Nízkouhlíkové hospodárstvo“ a
„Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov“. Programová oblasť zahŕňa 28 členských štátov EÚ, Nórske kráľovstvo a Švajčiarsku
konfederáciu a programovú organizačnú štruktúru tvorí riadiaci orgán a spoločný sekretariát v Lille (FR), certifikačný orgán v Gente (BE),
orgán auditu v Paríži (FR) so skupinou audítorov a nadnárodný monitorovací výbor. Oficiálne bol program spolupráce Interreg Europe
schválený EK dňa 11. 6. 2015 s celkovým rozpočtom vo výške 359,326 mil. eur vyčlenených z EFRR.
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komunikačné aktivity programu ako
v programovom období 2021 - 2027.

aj budúcnosť

medziregionálnej

spolupráce

Okrem účasti MH SR na nadnárodných aktivitách týkajúcich sa strategického zamerania a
implementácie programu, vykonávalo MH SR v priebehu roku 2017 aktivity spojené s
implementáciou programu na národnej úrovni, tzn. zabezpečovalo finančnú kontrolu
výdavkov slovenských projektových partnerov zapojených do implementácie programu
spolupráce, školenia pre slovenských partnerov schválených projektov, komunikačné a
informačné aktivity pre potenciálnych žiadateľov a úhradu národného finančného príspevku
do programu.
Národné kontaktné miesto pre program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020
Ministerstvo hospodárstva SR v súlade s uznesením vlády SR č. 604 zo 16. októbra 2013
vykonáva v podmienkach SR funkciu Národného kontaktného bodu pre program spolupráce
INTERACT III3 a prostredníctvom svojho člena v monitorovacom výbore sa podieľa na
implementácii daného programu. V máji 2017 sa konalo štvrté zasadnutie monitorovacieho
výboru v Bratislave, ktoré viedol zástupca MH SR ako reprezentant predsedajúcej krajiny. Na
danom výbore bola schválená výročná implementačná správa za rok 2016 a boli
prezentované informácie o implementácii a finančnom čerpaní programu. Zároveň sa
členovia výboru zúčastnili študijnej cesty, ktorú pripravil Bratislavský samosprávny kraj,
riadiaci orgán programu, ako ukážku synergie rôznych finančných zdrojov v Bratislavskom
regióne. Ministerstvo hospodárstva SR ako predsedajúca krajina zase zorganizovalo oficiálnu
večeru pre členov výboru. V novembri 2017 sa konal piaty monitorovací výbor vo Vallete
(MT), na ktorom bol schválený Spoločný pracovný plán na rok 2018 a boli prezentované
aktuálne informácie o implementácii programu. Okrem účasti MH SR na nadnárodných
aktivitách bola zabezpečená úhrada ročného finančného príspevku za SR do programu.
Obchodné opatrenia
Zamestnanci odboru výkonu obchodných opatrení aktívne pracovali v medzirezortných
pracovných skupinách:
-

-

Multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov zameranej na elimináciu
legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (MISO)
Podskupina zameraná na riešenie problematiky financovania terorizmu a
financovania zbraní hromadného ničenia v rámci multidisciplinárnej integrovanej
skupiny odborníkov na elimináciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a
financovania terorizmu (MISO-LP)
Pracovná skupina pre všeobecné záležitosti vrátane hodnotenia (GENVAL) - 8. kolo
vzájomných hodnotení pracovnej skupiny Rady EÚ pre všeobecné veci vrátane
hodnotenia

3

Ide o program medziregionálnej spolupráce, ktorého cieľom je posilnenie inštitucionálnych kapacít, predovšetkým orgánov programov
Európskej územnej spolupráce a zvýšenie účinnosti a efektívnosti verejnej správy prostredníctvom poskytovania a šírenia služieb pre 28
členských krajín EÚ, Nórske kráľovstvo a Švajčiarsku konfederáciu. Riadiacim orgánom programu je Bratislavský samosprávny kraj.
Program bol schválený EK dňa 13. 8. 2015 s celkovým rozpočtom 39, 392 mil. eur vyčlenených z EFRR.
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V rámci pracovnej skupiny pre položky dvojakého použitia - C23 Rady Európskej únie sa
podieľali na príprave návrhu nového nariadia rady, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva
na kontrolu vývozu, sprostredkovania, prepravy a tranzitu položiek s dvojakým použitím.
Prehľad vydaných povolení:
Vykonávacie nariadenie Komisie (RÚ) 2017/1092 z 20. Júna 2017, ktorým sa mení
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/670, ktorým sa zavádza predbežný dohľad Únie nad
dovozom určitých železných a oceľových výrobkov s pôvodom v určitých tretích krajinách
Oceľové výrobky: Počet vydaných dohľadov rok 2016 2218 ks; rok 2017 3661 ks
Zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z
bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Určené výrobky – civil: rok 2016 600 ks; rok 2017 679 ks
Zákon č. 39/2011 z 2. februára 2011 o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov
Položky s dvojakým použitím: rok 2017 11 ks
V spolupráci s OPCW boli v roku 2017 na území SR organizované aktivity zamerané na
problematiku implementácie Dohovoru o zákaze chemických zbraní v praxi a problematiku
nešírenia zbraní hromadného ničenia
1.

Výcvik inšpektorov TS OPCW s bojovými toxickými chemickými látkami vo VTC RCHBO v
Zemianskych Kostoľanoch, 05. – 16. 06. 2017
Výcvik sa organizuje podľa čl. X Dohovoru o zákaze chemických zbraní v spolupráci s TS
OPCW za účelom prípravy novoprijatých zbrojných inšpektorov na výkon ich funkčných
povinností pri ničení zásob chemických zbraní vo svete.
Cieľom výcviku bolo získanie prvotných praktických skúseností a zručností v detekcii,
dekontaminácii, vzorkovaní a identifikácii BTCHL v poľných a laboratórnych podmienkach, t.j.
zručností potrebných pre výkon inšpekcií v oblasti chemického odzbrojenia. Výcviku sa
zúčastnilo 39 inšpektorov.
2.

Kurz laboratórnych zručností pre pokročilých v Referenčnom chemickom laboratóriu v
Zemianskych Kostoľanoch, 06. – 17. 11. 2017
Kurz sa organizuje podľa čl. X Dohovoru o zákaze chemických zbraní v spolupráci s TS OPW za
účelom edukácie v oblasti ochrany obyvateľstva proti účinkom chemických zbraní v
členských štátoch, ktoré nemajú odborné skúsenosti v práci s BTCHL.
Cieľom kurzu bolo zdokonaliť si vedomosti a zručnosti účastníkov v detekcii BTCHL, v
postupoch odberu a úpravy vzoriek rôznych skupenstiev, v príprave vzoriek na identifikáciu a
v identifikácii BTCHL v prípade použitia, alebo hrozby použitia týchto látok. Kurzu sa
zúčastnili 8 experti delegovaní národnými orgánmi z 8 členských štátov OPCW
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3.4. Priemysel
Ministerstvo hospodárstva SR plní úlohy v oblasti rozvoja priemyselnej výroby v rozsahu
kompetenčného zákona predkladaním návrhov priemyselnej politiky, koncepciou rozvoja
priemyselných parkov a metodickým riadením rozvoja priemyselných parkov a v spolupráci s
ústrednými orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi štátnej správy pripravuje celoštátne,
regionálne koncepcie a stratégie v podmienkach rezortu.
Priemyselná výroba na Slovensku je dominujúcim hospodárskym sektorom, v nadväznosti
na uvedené je potrebné je zabezpečiť stabilizáciu kvalitnej pracovnej sily a zvýšenia kvality
absolventov stredných a vysokých škôl aj prostredníctvom tvorby špecifických študijných
odborov zohľadňujúcich potreby praxe.
Rozvoj priemyselných odvetví
Na uvedené MH SR nadviazalo v roku 2017 materiálom „Východiská k opatreniam
na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku“
s poukázaním na riešenia potrieb vyplývajúcich z akútneho nedostatku kvalifikovanej
pracovnej sily. V rámci materiálu sú identifikované a rozpracované bariéry týkajúce sa
akútneho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily podľa potrieb priemyslu, ako aj
nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily podľa potrieb trhu práce generovaný vzdelávacím
systémom. V odstraňovaní predmetných bariér MH SR pokračuje i v nasledujúcom roku, a to
s cieľom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku
vrátane dodávateľskej siete. Opatrenia budú zamerané napríklad aj na ďalší rozvoj mobility
na báze alternatívnych pohonov a zabezpečenie prípravy na nové formy mobility.
V rámci výroby dopravných prostriedkov - elektromobility a alternatívnych palív v roku 2017
pokračovalo MH SR v spolupráci so ZAP SR, na projekte „Celoštátna podpora MH SR a ZAP SR
na používanie vysokoekologických nízko emisných vozidiel, ktoré nie sú výhradne poháňané
spaľovacím motorom s cieľom získania takýchto vozidiel na testovanie procesov pri ich
následnom spracovaní„. O podporu kúpy elektrických a plug-in hybridných vozidiel v roku
2017 prejavilo záujem celkovo 485 žiadateľov o poskytnutie príspevku, z toho 289
o elektrické vozidlo a 196 o plug-in hybridné vozidlo, celkovo za viac ako 2 milióny eur.
MH SR sa spolu so ZAP SR podarilo predĺžiť projekt na podporu kúpy elektromobilov
o polroka – do konca júna 2018.
V priebehu roka 2017 MH SR zahájilo práce s užšou pracovnou skupinou, tzv. Platformou pre
elektromobilitu, vytvorenou zo zástupcov vecne príslušných rezortov, distribučných
spoločností (ZSE, VSE SSE SE), SEVA - Slovenskej asociácie pre elektromobilitu a ZAP SR,
rozpracovanie cielených opatrení na podporu elektromobility, tzv. „Akčný plán pre rozvoj
elektromobility v SR“. V rámci Akčného plánu sa uvažuje i s podporou nabíjacej
infraštruktúry
pre municipality, či s informačnou kampaňou na podporu elektromobility,
pripravuje sa aj napr. odlíšiteľné označenie elektrických vozidiel, či využívanie vyhradených
jazdných pruhov elektrickými vozidlami.
V rámci priemyselného rozvoja má i oceliarsky priemysel kľúčovú pozíciu pre celkovú
ekonomiku SR, osobitne pre viaceré priemyselné odvetvia (automobilový, strojársky
a stavebný priemysel).
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V kontexte nepriaznivého vývoja oceliarskeho sektora v ostatných rokoch preto Programové
vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 (ďalej PVV) obsahuje záväzok
vlády SR hľadať riešenia problémov akumulovaných v oceliarskom priemysle, s prihliadnutím
na Akčný plán pre oceliarsky priemysel prijatý Európskou komisiou. Pre podporu tohto
záväzku aj v roku 2017 pokračovala Konzultačná pracovná skupina MH SR pre riešenie
problémov v oceliarskom priemysle, ktorej cieľom bolo hľadať na expertnej úrovni riešenia
problémových otázok, akými sú najmä globálny prebytok výrobných kapacít, emisné kvóty,
ceny energií, dumpingové dovozy, modernizácia nástrojov na ochranu obchodu (TDIs) a
priznanie štatútu trhovej ekonomiky Číne (návrh novej antidumpingovej metodológie).
V roku 2017 sa v Berlíne uskutočnilo stretnutie členských krajín Globálneho fóra pre riešenie
problému nadmerných kapacít v oceliarskom priemysle, kde Slovensko zastupoval štátny
tajomník II pán Rastislav Chovanec.
V roku 2017 Ministerstvo hospodárstva SR v súvislosti so „Stratégiou výskumu a inovácií pre
inteligentnú špecializáciu SR (RIS 3 SK)“ zriadilo platformu za účasti zväzov a akademickej
obce pre spracovanie činnosti domén inteligentnej špecializácie RIS3 pre čerpanie finančných
prostriedkov OP VaI. Pracovné skupiny sa vytvorili v doménach: Doména č. 1. Dopravné
prostriedky pre 21. storočie a Doména č. 2. Priemysel pre 21. storočie. Výsledkom práce
doménových platforiem bola presná definícia produktových línií, ktorá sa následne pretavil
do nastavenia výziev v rámci OP VaI. Produktové línie sú previazané so stanovenými
rozvojovými trendmi pre príslušné hlavné SK NACE odvetvia domény a ich funkčné väzby.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Predpokladom pre trvalo udržateľný hospodársky a inkluzívny rast a zamestnanosť v súlade
s programom Európa 2020 je zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov a posilnenie
priemyselnej základne Slovenska, ktorá bude efektívnejšie využívať zdroje, bude šetrnejšia
k životnému prostrediu a bude využívať nové ekologické technológie a výrobné postupy. MH
SR uvedené kritériá presadzovalo pri výkone štátnej správy, kde ako rezortný orgán podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vydalo viac ako 100 stanovísk k zámerom nových priemyselných
činností, alebo k zmenám už posúdených činností, ktoré patria do jeho pôsobnosti.
Vyhodnotenie hlásení prevádzkovateľov o uvádzaní určených látok na trh
MH SR v rámci svojej pôsobnosti podľa zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy
vo veciach drogových prekurzorov v znení neskorších predpisov a súvisiacich nariadení EÚ
vo veciach drogových prekurzorov v roku 2017 zabezpečilo vyhodnotenie hlásení
prevádzkovateľov o uvádzaní určených látok na trh, výsledkom čoho bolo vypracovanie
súhrnnej správy o medzinárodnom obchode s určenými látkami pre Európsku komisiu.
Na základe podnetov sa spolu so zástupcami Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Národnej
protidrogovej jednotky Prezídia policajného zboru SR zúčastnilo výkonu kontrol v piatich
verejných lekárňach. MH SR od roku 2017 umožnilo prevádzkovateľom zasielať hlásenia aj
prostredníctvom elektronických služieb MH SR.
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Rozhodnutia v oblasti puncovníctva
MH SR ako príslušný odvolací orgán podľa § 6 písm. b) zákona č. 94/2013 Z. z.
o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov
v konaniach o odvolaní fyzických a právnických osôb proti rozhodnutiam Puncového úradu
Slovenskej republiky, vydaných na základe ustanovenia § 7 písm. l) puncového zákona
a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, vydalo 14 rozhodnutí o odvolaní v správnom konaní.
Príprava strategických materiálov
V súlade s Programovým vyhlásením vlády na roky 2016-2020 MH SR v roku 2017
pokračovalo v prácach na sfinalizovaní dokumentu „Stratégia hospodárskej politiky
Slovenskej republiky do roku 2030“. Ako jeden z prvých rezortov tak MH SR zdôraznilo
potrebu koncepčného plánovania vo verejnom priestore, a to za horizont jedného vládneho
obdobia. Cieľom materiálu je určiť strategické smerovanie hospodárskej politiky s výhľadom
do roku 2030, ktoré poskytne predstavu o ďalšom vývoji a rozvoji hospodárstva Slovenskej
republiky s apolitickým charakterom, a tým umožniť venovať sa danej problematike nad
rámec politického cyklu. V roku 2017 k materiálu prebiehal proces strategického
posudzovania vplyvov na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí podľa zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov.
Rozvoj priemyselných parkov
MH SR v spolupráci s MH Invest II a SARIO aktualizovalo aj v roku 2017 údaje o existujúcich
priemyselných parkoch v SR vo forme elektronického tabuľkového prehľadu, ktorý bol
zverejnený na webovom sídle ministerstva.
V rámci priorít programového vyhlásenia vlády SR rozpracovalo MH SR v roku 2017 „Výzvu
na predkladanie žiadostí na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2018“.
Ministerstvo bude aj naďalej podporovať, v rámci programu “07K 08 Podpora regionálneho
rozvoja“, zvyšovanie atraktívnosti najmä stredoslovenského a východoslovenského regiónu
pre investície prostredníctvom podpory rozvoja nevyhnutnej infraštruktúry a vhodných
priemyselných parkov, čo je predpokladom vytvorenia podmienok pre vznik nových
pracovných miest. Centrum pre hospodárske otázky spracovalo „Analýzu priemyselných
parkov v Slovenskej republike“ vzhľadom na potrebu komplexnej analýzy v hodnotení
efektívnosti priemyselných parkov, a to najmä v súvislosti s tvorbou pracovných miest
a obsadenosťou vzniknutých priemyselných parkov v minulosti.
Záštita a participácia na veľtrhoch a konferenciách v oblasti priemyselného rozvoja
V záujme prezentácie a ocenenia činnosti úspešných podnikov, ich výrobkov a podpory
sprístupňovania informácií podnikateľskej verejnosti MH SR v roku 2017 prebralo záštitu
nad 24. ročníkom Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, pričom práve strojárska výroba
je tradičným segmentom slovenského priemyslu a patrí medzi najvýznamnejšie odvetvia
slovenského hospodárstva. V roku 2017 sa prvýkrát uskutočnil tento veľtrh spoločne
s 23. ročníkom medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky, osvetlenia
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a telekomunikácie ELO SYS, čo vytvorilo podmienky na prezentáciu dvoch najvýznamnejších
odvetví priemyslu Slovenska.
MH SR participovalo aktívnou účasťou štátneho tajomníka I pána Vojtecha Ferencza
na podujatí „Konferencia o konkurencieschopnosti automobilového priemyslu v regióne V4“.
Podujatie bolo zamerané na výzvy a príležitosti konkurencieschopnosti regiónu V4.
Zástupcovia automobilových zväzov a asociácií krajín V4 prijali deklaráciu, ktorou vyzvali
vlády na užšiu spoluprácu a podporu priemyslu v rámci stredoeurópskeho regiónu.
V nadväzujúcej téme sa MH SR podieľalo na podujatí „Medzinárodný workshop o obehovej
ekonomike v automobilovom priemysle“, podujatie zorganizovali rezorty životného
prostredia a hospodárstva Slovenskej republiky a Priemyselný rozvoj Organizácie Spojených
národov Organizácie (UNIDO). Nosnou témou bolo uľahčenie prechodu na obehové
hospodárstvo v rámci automobilového priemyslu a vymedzenie konkurencieschopnosti
prostredníctvom obehového hospodárstva. Účastníkom workshopu za rezort hospodárstva
bol štátny tajomník II pán Rastislav Chovanec.
MH SR, odbor priemyselného rozvoja, v roku 2017 nadviazal bilaterálnu spoluprácu
s Nórskym kráľovstvom s cieľom získať praktické informácie o postupoch pri zavádzaní
elektromobility, ktoré by sa dali uplatniť v podmienkach Slovenskej republiky.
V záujme udržania pravidelného dialógu s podnikateľskou verejnosťou a sprístupňovania
aktuálnych informácií MH SR sa v roku 2017 zúčastnilo viacero stretnutí so zástupcami
priemyselných zväzov a združení.

3.5. Investície
V roku 2017 bolo schválených 15 investičných zámerov s celkovými oprávnenými nákladmi
vo výške 367 057 830 eur. V súvislosti s realizáciou schválených investičných zámerov sa
plánuje vytvoriť 3 056 nových pracovných miest. Na realizáciu týchto investičných zámerov
bola schválená investičná pomoc vo výške 83 945 520 eur, z toho vo forme:
dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok vo výške
43 520 716 eur,úľavy na dani z príjmu vo výške 39 736 800 eur a príspevku na vytvorenie
nového pracovného miesta vo výške 688 004 eur.
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Zoznam schválených projektov:
Názov príjemcu
Kuenz - SK s.r.o.
VAW, spol. s r.o.
VERSACO s. r. o.
HYUNNAM SK, s.r.o.
HYCA, s.r.o.
Yanfeng Slovakia Automotive Interior
Systems s.r.o.

Umiestnenie
prevádzky
36211974 Kechnec
00 653 080 Sučany
36726231 Hnúšťa
Krásno nad
47743557
Kysucou
35900008 Hnúšťa

Rozhodnu
tie číslo
1/2017
2/2017
3/2017

Rozhodnu
tie dátum
23.1.2017
23.1.2017
23.1.2017

5/2017

23.1.2017

6/2017

23.1.2017

47988673

4/2017

23.1.2017

9/2017

8.6.2017

10/2017
11/2017
12/2017
14/2017
15/2017
16/2017
21/2017
22/2017

25.4.2017
27.2.2017
20.3.2017
15.5.2017
14.6.2017
19.6.2017
4.9.2017
4.9.2017

IČO

Nemak Slovakia s.r.o.

36042773

Franke Slovakia s.r.o.
FAFRÁK & FAFRÁK v.o.s.
D&J Design s.r.o.
PCA Slovakia, s.r.o.
Minebea Slovakia s.r.o.
LEYARD EUROPE s.r.o.
Essity Slovakia s.r.o.
SPINEA, s.r.o.

36389501
31658041
44561504
36256013
50600737
47247754
36590941
31687580

Trenčín
Ladomerská
Vieska
Strečno
Betliar
Lučenec
Trnava
Košice
Prešov
Gemerská Hôrka
Haniska

Z uvedených spoločností 5 spĺňa definíciu MSP (VAW, spol. s r.o., VERSACO s. r. o., HYCA,
s.r.o., FAFRÁK & FAFRÁK v.o.s. a D&J Design s.r.o.) a 5 investičných zámerov bolo
podporených v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska (VERSACO s. r. o., HYCA, s.r.o.,
FAFRÁK & FAFRÁK v.o.s., D&J Design s.r.o. a Essity Slovakia s.r.o.). Výška intenzity pomoci sa
v týchto prípadoch blížila k maximálnej možnej hranici .Investičná pomoc teda plnila aj úlohu
riešenia problému regionálnych rozdielov a tvorby zamestnanosti.
Podporené investície podľa krajov
Počet
Plánované
Kraj
investičných
vytvorené miesta
zámerov
TT
1
420
TN
1
44
ZA
3
510
BB
4
290
KE
4
1 223
PO
2
569
Spolu
15
3 056

Investičné náklady v eur

Spolu investičná
pomoc

99 009 301
3 860 000
45 456 639
63 912 000
83 850 990
70 968 900
367 057 830

18 626 162
802 574
10 477 850
8 296 919
24 401 994
21 340 021
83 945 520

Najväčšia investícia bola naplánovaná do Trnavského kraja a to investícia spoločnosti PCA
Slovakia s.r.o. Najviac nových pracovných miest má byť vytvorených v Košickom kraji. Najviac
investičných zámerov bolo podporených v Banskobystrickom a Košickom kraji. Najvyššia
súhrnná investičná pomoc bola schválená pre investičné zámery realizované v Košickom
kraji.
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Priemerná výška investičnej pomoci na jedno nové pracovné miesto tak tvorila 27 469 eur.
Na Stredné a Východné Slovensko smerovalo 77 % investičnej pomoci, kde bolo
podporených až 85% všetkých podporených pracovných miest. Na Západnom Slovensku boli
podporené iba dva investičné zámery. Prvým bolo rozšírenie výroby PCA Slovakia, s.r.o. v
Trnave (investícia takmer 100 mil. eur, čo je až 27 % všetkých podporených investičných
nákladov, spoločnosť získala investičnú pomoc výhradne vo forme úľavy na dani z príjmu,
ktorá predstavovala niečo viac ako 22 % celkovo poskytnutej pomoci). Ďalším podporeným
zámerom na Západnom Slovensku bolo technologické centrum spoločnosti Yanfeng Slovakia
Automotive Interior Systems s. r. o. v Trenčíne.
Takmer tri štvrtiny projektov schválenej investičnej pomoci boli projekty zamerané na
rozšírenie výroby.
Graf č.1 – výška investičných nákladov podľa krajov v %

Investičné náklady

TT
TN
ZA
BB
KE
PO

Graf č. 2 – podiel investičnej pomoci podľa krajov
Investičná pomoc

TT
TN
ZA
BB
KE
PO
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Graf č.3 – podiel jednotlivých foriem investičnej pomoci celkom
Formy investičnej pomoci

Dotácia
Daňová úľava
Príspevok

3.6. Inovácie
Program na podporu startupov
Od roku 2015 MH SR v spolupráci so Slovak Business Agency realizuje podporný program
a schému na podporu startupov, ktoré sú určené pre malých a stredných podnikateľov
a záujemcov o podnikanie. Zámerom programu a schémy je zlepšiť podmienky pre startupy
a tým zvýšiť šancu na presadenie sa inovatívnych a konkurencieschopných nápadov na trhu.
Vďaka pomoci poskytnutej v rámci tohto programu sú začínajúci podnikatelia schopní
ekonomicky vhodnejšie nastaviť svoje podnikateľské zámery, čím sa zníži riziko ich zlyhania.
Schéma a program sú zložené z troch komponentov. Každý z komponentov je zameraný na
konkrétnu fázu rastu podnikateľského subjektu alebo záujemcu o podnikanie a ponúka
priestor na získanie mentorov, lektorov, expertov na poradenstvo pre tieto subjekty, ďalej sa
prostredníctvom schémy sprostredkováva účasť na medzinárodných startup podujatiach
a zabezpečuje prepájanie investorov s kvalitnými podnikateľskými zámermi startupov.
V roku 2017 bola vyhlásená výzva na prihlasovanie sa startupov na domáce a medzinárodné
startup podujatia. V rámci tohto komponentu bola 35 účastníkom poskytnutá nepriama
forma pomoci vo výške 100 % úhrady nákladov spojených s účasťou na domácom alebo
medzinárodnom startup podujatí. V rámci komponentu 2, prostredníctvom ktorého sa
startupom poskytuje odborný mentoring a koučing, bola v roku 2017 podpora poskytnutá 25
subjektom. V prípade komponentu 3 je úspešným žiadateľom sprostredkovaná stáž
v niektorom svetovom vedecko-technologickom centre, resp. špecializovaných organizáciách
na podporu startupov. V roku 2017 sa stážového pobytu v Cambridge Innovation Center
v Bostone vďaka programu zúčastnilo 5 startupov.
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Inovatívny čin roka
MH SR od roku 2007 každoročne organizuje súťaž „Inovatívny čin roka“, ako vhodný nástroj
podpory inovácií v praxi formou oceňovania inovatívnych spoločností Cenou ministra
hospodárstva Slovenskej republiky. Do súťaže má možnosť zapojiť sa každá právnická osoba
so sídlom na území SR a každá fyzická osoba s bydliskom na území SR so svojím produktom,
technológiou alebo službou, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku
predchádzajúcom roku vyhlásenia súťaže.
Súťaž má tri kategórie:
1. Výrobková inovácia
2. Technologická inovácia
3. Inovácia služby (netechnologický proces).
V každej kategórií sú udeľované tri ceny, pričom za prvé miesto získava víťaz peňažnú čiastku
7 000 eur, za druhé miesto 5 000 eur a za tretie miesto 3 000 eur.
Cieľom podujatia je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských
podnikateľov a zároveň povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k takýmto aktivitám
Do súťaže Inovatívny čin roka 2016 evidovali v troch kategóriách 31 prihlášok. Ocenenie
víťazov súťaže sa konalo 23. 05. 2017 na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre
a Medzinárodnom veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky, osvetlenia
a telekomunikácie ELO SYS, ktoré sa po prvý raz spoločne konali 23. – 26. 05. 2017
v priestoroch agrokomplexu NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA, š. p., Nitra.
Výstava Mladý tvorca
MH SR ako jeden zo subjektov koordinujúcich odborné vzdelávanie a prípravu žiakov pre
odvetvia vo svojej pôsobnosti organizuje každoročne v apríli celoštátnu prezentačnú výstavu
stredných odborných škôl (ďalej len „SOŠ“) pod názvom Mladý tvorca. Na jej príprave sa
spolupodieľajú ostatné ministerstvá a organizácie v ich pôsobnosti, Združenie pre rozvoj
stredoškolského odborného vzdelávania, Nitriansky samosprávny kraj a ostatné vyššie
územné celky, zamestnávatelia, zamestnávateľské zväzy a združenia. 25. ročník výstavy sa
konal 26. - 28. 04. 2017 v areáli Výstavníctvo - Agrokomplex Nitra opätovne v spojení
s Veľtrhom práce JobExpo 2017 a XIV. European Jobs Days a prezentáciou tradičných
ľudových remesiel a remeselníkov. Spoločné podujatie vysoko hodnotia školy aj
zamestnávatelia a patrí k jedným z najnavštevovanejších podujatí svojho druhu na
Slovensku.
Ide o najväčšiu výstavu stredoškolského vzdelávania na Slovensku, kde na ploche 7 560 m 2
prezentovalo svoju činnosť a širokú škálu učebných a študijných odborov 140 vystavovateľov
zo Slovenska a Čiech. Výstavu navštívilo 502 820 osôb z toho 172 926 žiakov ZŠ a ŠS. Celkové
náklady na výstavu vo výške cca 81 000 eur boli hradené z rozpočtovej kapitoly ministerstva.
Hlavným cieľom podujatia je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém
duálneho vzdelávania, nasmerovať záujem rodičov a žiakov o štúdium študijných a učebných
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odborov požadovaných zamestnávateľskou sférou a poukázať na pripravenosť študentov na
budúce pracovné uplatnenie vo všeobecnosti.
Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, programy
z oblasti záujmovej činnosti, atraktívne súťaže o ceny organizátora a partnerov, praktické
ukážky odborných zručností žiakov stredných odborných škôl a prezentácia prihlásených
zamestnávateľov a firiem. Pre riaditeľov škôl boli pripravené tradičné semináre a prednášky
na aktuálne témy.
Smart City
MH SR pripravilo dokument, ktorý je prvým materiálom svojho druhu v Slovenskej republike
a má slúžiť ako východiskový bod pre budúcu podporu inovácií v slovenských mestách
a regiónoch. Materiál je výsledkom spolupráce ústredných orgánov štátnej správy, expertov
na urbannú tematiku, zástupcov miest a súkromného sektora. Materiál identifikuje možnosti
financovania Smart City aktivít na regionálnej, národnej, interregionálnej a medzinárodnej
úrovni. Popri informačnej úlohe je využiteľný aj na identifikáciu konkrétnych
skúseností/problémov spojených s využívaním daných prostriedkov. Súčasťou dokumentu je
predstavenie nových podporných mechanizmov MH SR.
Dokument obsahuje aj dotazníkový prieskum, ktorý MH SR realizovalo v prostredí
slovenských miest a vybraných MSP. Prieskum sa orientoval na objasnenie informovanosti,
záujmu a pohľadu na problémy s implementáciou Smart City riešení. Na základe odpovedí
viceprimátorov 50 slovenských miest a 100 súkromných spoločností, ktoré sa venujú
problematike Smart City, MH SR sformulovalo zoznam odporúčaní, ktoré tvoria významnú
súčasť dokumentu.
Inovačné vouchre
Na zintenzívnenie priamej spolupráce medzi malými a strednými podnikmi a vybranými
vedecko-výskumnými pracoviskami vytvorilo MH SR nový jednoduchý nástroj, tzv. Inovačné
vouchery. Zámerom bolo vytvoriť jednoduchý podporný nástroj pre priame prepojenie
podnikateľského sektora (hlavne MSP) s vybranými odbornými pracoviskami výskumu
a vývoja, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov prostredníctvom inovácií vlastných
produktov, služieb alebo technológií.
MH SR v roku 2017 nevyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na
podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko–výskumných pracovísk formou
Inovačných voucherov.
Inovačný fond
Inovačný fond je neinvestičný fond, ktorého zriaďovateľom je MH SR. Účelom fondu je
podporovať trvalý rozvoj duchovných hodnôt v oblasti vedy, výskumu a vývoja a tým urýchliť
inovačný rozvoj v SR. Osobitnú pozornosť fond venuje podpore rozvojových a koncepčných
štúdií stanovujúcich hlavné oblasti využitia výsledkov vedeckých, výskumných a vývojových
riešení. Ďalej prispieva k prístupu k domácim a zahraničným vedeckým, technickým,
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ekonomickým a finančným informáciám, podporuje ochranu domáceho duševného
vlastníctva a know-how slovenských subjektov a rozvoj podporných nástrojov technickej
politiky.
Inovačný fond pracuje na princípe obrátkového (návratného) financovania projektov
výskumu, vývoja a inovácií. Hospodári s finančnými prostriedkami vo výške 2 550 000 eur. Od
svojho vzniku podporil realizáciu 38 projektov vývoja a inovácií prevažne z oblasti
strojárskeho, elektrotechnického, chemického priemyslu. V roku 2017 boli zo zdrojov
Inovačného fondu podporené tri inovačné projekty v celkovej výške 212 000 eur.

3.7. Európske hospodárske vzťahy
Európske záležitosti
Zahraničná politika SR v roku 2017 plnila zámery Programového vyhlásenia vlády SR na roky
2016-2020, ktoré potvrdilo kontinuitu proeurópskej a proatlantickej zahraničnopolitickej
orientácie SR.
Slovensko aj v roku 2017 intenzívne pracovalo v štruktúrach OSN, OBSE, EÚ, NATO, OECD,
WTO, ako aj v ďalších medzinárodných organizáciách. Po úspešnom ukončení prvého
slovenského predsedníctva v Rade EÚ 2016 odovzdala SR symbolickú štafetu predsedníctva
ďalšej krajine predsedníckeho tria- Malte.
Základ koordinačnej štruktúry v oblasti európskych záležitostí v SR vychádzal zo štruktúry
rozhodovacieho procesu v EÚ (pracovné skupiny, Coreper / výbory a formácie Rady).
V podmienkach SR sú základnými článkami koordinačnej štruktúry rezortné koordinačné
skupiny (RKS) na jednotlivých ústredných orgánoch štátnej správy SR (ÚOŠS SR) a komisia pre
záležitosti EÚ, ktorej koordinátorom je MZVEZ SR.
Koordinácia európskej agendy na Ministerstve hospodárstva SR v roku 2017 začala tým, že
na žiadosť maltskej strany zabezpečoval rezort hospodárstva SR zastupovanie Malty počas jej
predsedníctva v Rade EÚ 2017 v niektorých pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ,
konkrétne v pracovnej skupine pre jadrovú energiu a jej podskupinách – pracovnej skupine
pre atómové otázky, ad-hoc pracovnej skupine pre jadrovú bezpečnosť; na zasadnutiach
európskej rady regulátorov jadrovej bezpečnosti; na rokovaniach Medzinárodnej atómovej
energetickej agentúry vo Viedni. MH SR poskytlo Malte počas jej predsedníctva zastupovanie
aj v pracovnej skupine pre komodity PROBA.
Expertným konzultačným a koordinačným orgánom rozhodovacieho procesu v záležitostiach
EÚ na MH SR je Rezortná koordinačná skupina (ďalej RKS). RKS má vplyv na prípravu
pozičných dokumentov SR v rámci rozhodovacieho procesu. V prípade záležitostí
medzirezortného charakteru, ktoré presahujú rámec pôsobnosti rezortu zabezpečuje RKS
MH SR ich riešenie v kooperácii s príslušnými rezortmi.
Expertné útvary MH SR na základe legislatívneho plánu Európskej komisie na začiatku
rozhodovacieho procesu v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ identifikovali akty
66

agendy EÚ patriace rezortu hospodárstva. MH SR pripravovalo návrhy pozícií SR na
rokovania v pracovných skupinách EÚ a v koordinácii so Stálym zastúpením SR pri EÚ
identifikovalo nelegislatívne právne akty a iné akty s vyššou dôležitosťou, ku ktorým
zabezpečilo vypracovanie predbežného stanoviska.
RKS MH SR v roku 2017 rokovala a schvaľovala stanoviská SR na Rady ministrov EÚ. MH SR je
jediným rezortom v SR, ktorý má v kompetencii nie jednu, ale zodpovedá za tri dominantné
oblasti: energetika, konkurencieschopnosť a zahraničný obchod.
MH SR je aktívnym komunikátorom v mechanizme spolupráce v oblasti záležitostí EÚ medzi
vládou SR a Národnou radou SR, ktoré vyplývajú z členstva SR v EÚ.
Úlohou MH SR v oblasti európskych záležitostí v roku 2018 je aj naďalej aktívne
spolupracovať s ostatnými ÚOŠS SR a dotknutými zainteresovanými stranami v systéme
komunikačných tokov pri koordinácii a tvorbe stanovísk SR pre rozhodovacie procesy
v oblasti záležitostí EÚ.
Jednotný európsky trh
Plnenie úloh na úseku vnútorného trhu nadväzovalo na politiky a iniciatívy Európskej
Komisie, Rady EÚ a Európskeho parlamentu. Prehlbovanie jednotného trhu tovaru a služieb,
zlepšovanie podmienok podnikania v službách, odstraňovanie podmienok, ktoré sa javia
prekážkou voľného pohybu tovaru, služieb na trhu EÚ, rozvoj digitálneho trhu, prepojenie
digitálnych sietí v členských štátoch, zlepšenie implementácie legislatívy a efektívna verejná
správa sú ciele, ktoré prispievajú k lepšej integrácii jednotného trhu založenej na voľnom
pohybe tovaru, služieb, osôb a kapitálu. S týmito cieľmi v roku 2017 Komisia pokračovala vo
zverejňovaní návrhov, ktoré vyplývajú zo Stratégie jednotného digitálneho trhu a Stratégie
jednotného trhu, ktoré sú základnými dokumentmi pre budúce dlhodobé smerovanie
jednotného trhu a sú novými výzvami pre všetky členské štáty. Tieto kľúčové dokumenty
majú priniesť prospech spotrebiteľom a podnikom, najmä malým a stredným.
Medzi konkrétne návrhy patrili návrh Smernice EP a Rady o presadzovaní smernice
2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre
systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení smernica
2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom
informačného systému o vnútornom trhu, návrh Nariadenia EP a Rady o zavedení
európskeho elektronického preukazu služieb a súvisiacich administratívnych prostriedkoch
(„Nariadenie o EPS“) a návrh Smernice EP a Rady o právnom a operačnom rámci pre
európsky elektronický preukaz služieb zavedený nariadením o EPS.
Podarilo sa dosiahnuť dohodu medzi Radou a EP o návrhu nariadenia EP a Rady o riešení
geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti
zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES)
č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES.
V oblasti vnútorného trhu sa plnili úlohy, ktoré boli zamerané na zefektívnenie
administratívnych postupov, najmä pri začatí podnikania poskytovateľov služieb z iných
členských štátov na území SR v zmysle smernice č. 2006/123/ES o službách na vnútornom
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trhu. Tieto postupy majú poskytovateľom umožniť prostredníctvom jednotných kontaktných
miest (JKM) a ústredného portálu verejnej správy prístup k nadobudnutiu oprávnenia na
výkon služby, najmä pri jej cezhraničnom poskytovaní v SR, elektronicky. Vo väzbe na túto
problematiku sa riešila aj vzájomná elektronická komunikácia medzi JKM a dotknutými
orgánmi, inými inštitúciami a profesijnými komorami, ktoré sú podnikaním v službách v SR
dotknuté, najmä pokiaľ ide o doručovanie žiadosti, či podaní zahraničných osôb z JKM na
príslušný orgán, či inú inštitúciu (aktivácia dátových schránok).
V súlade s článkom 7 smernice č. 2006/123/ES boli spracované rôzne informácie z oblasti
služieb (aj v anglickom jazyku), ktoré majú byť sprístupnené poskytovateľom služieb, najmä
z iných členských štátov EÚ, ktoré im poskytnú základné údaje súvisiace s podnikaním
v službách v SR. MH SR plnilo aj úlohy súvisiace so správnou aplikáciou smernice č.
2006/123/ES v praxi na základe podnetov iných rezortov a inštitúcií, príp. aj fyzických
a právnických osôb.
MH SR tiež reagovalo na podnety rezortov, aj iných štátov, ktorých predmetom boli prekážky
voľného pohybu tovaru, služieb a osôb. MH SR participovalo na riešení problematík v oblasti
vnútorného obchodu, pri prijímaní právnych predpisov súvisiacich s dodávateľskoodberateľskými vzťahmi, ktorých predmetom je potravinársky tovar, na ktoré upozornili
podnikateľské zväzy ako zástupcovia obchodníkov a prevádzkovateľov obchodných reťazcov
v SR.
MH SR vyvíjalo aktivity aj v usmerňovaní, najmä obcí, pri aplikácii zákona č. 178/1998 Z. z.
o podmienkach predaja tovaru a poskytovanie služieb na trhových miestach v praxi, ktorý
poskytuje obciam, občanom a iným subjektom právny rámec pri predaji tovaru
a poskytovaní služieb na trhových miestach.
MH SR ako koordinátor v SR pre informačný systém vnútorného trhu, ktorý spravuje
Európska komisia, sa podieľalo na fungovaní a rozširovaní systému v SR (vybavovanie
žiadostí, poradenstvo zapojeným orgánom, správa iných orgánov – aktualizácia údajov,
registrácia nových orgánov a používateľov a pod.). Aktívne sa začal využívať modul pre
Európsky profesijný preukaz.
V ďalšom období bude MH SR pokračovať v zlepšovaní podmienok na vnútornom trhu EÚ
v rámci požiadaviek na voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Zameria sa na ďalšie
zefektívnenie prístupu k službám v SR a iných členských štátoch. Vyhľadávanie
a odstraňovanie prekážok legislatívneho alebo administratívneho charakteru v rámci
voľného pohybu služieb bude zabezpečovať aj prostredníctvom notifikácii EK pri prijímaní
nových podmienok na výkon služby. Na základe prijatia právnych aktov EÚ a podnetov
Európskej komisie bude MH SR pokračovať v rozširovaní právneho rámca problematiky
služieb, ktoré nadväzujú na smernicu o službách na vnútornom trhu a súčasne sa bude
podieľať na tvorbe právneho rámca iných rezortov, pokiaľ sa bude týkať problematík
v kompetencii MH SR. MH SR zameria svoju pozornosť aj na spracovanie a sprístupnenie
ďalších informácií z oblasti služieb. V roku 2018 MH SR koordinuje implementáciu nariadenia
EP a Rady 2018/302 o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie
z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu,
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES.
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3.8. Eurofondy
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) v rámci tretieho programového
obdobia 2014 – 2020 zodpovedá za implementáciu eurofondov pre prierezovú podporu
podnikateľského prostredia, a to ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Výskum a inovácie (OP VaI). Celková alokácia v kompetencii rezortu hospodárstva
predstavuje sumu takmer 1,235 mld. € (EÚ zdroj). Po počiatočných rokoch nastavovania
systému implementácie fondov EÚ bol, z pohľadu vývoja implementácie, rok 2017 druhým
rokom reálnej realizácie programu, kedy došlo už aj k fyzickej realizácii podporených
projektov.
MH SR naďalej pokračovalo vo vyhlasovaní výziev a vyzvaní, a tým pokračovalo v podpore
podnikateľského sektora na Slovensku.
V roku 2017 bolo vyhlásených ďalších 11 dopytovo-orientovaných výziev, resp. vyzvaní
v sume takmer 300,5 mil. € (EÚ zdroj).
Súhrnne bolo k 31.12.2017 vyhlásených 23 výziev a vyzvaní v celkovej sume takmer 918 mil.
€ (EÚ zdroj), čo predstavuje viac ako 74,31 % z alokácie OP VaI v kompetencii MH SR.
Obr. 1

Pokrytie alokácie MH SR výzvami k 31.12.2017
317 283 291;
26%
Objem finančných
prostriedkov alokovaných vo
vyhlásených výzvach v €
Zostávajúce finančné
prostriedky - nepokryté
výzvami v €

917 707 764;
74%

V rámci výziev vyhlásených ministerstvom bolo k 31.12.2017 predložených 1 542 žiadostí
o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadostí“) v celkovom objeme požadovaného
nenávratného finančného príspevku viac ako 846 mil. € (zdroj EÚ + ŠR). Z uvedeného počtu
1542 žiadostí bolo pri 313 žiadostiach zastavené konanie resp. boli neschválené, a to
v objeme požadovaného nenávratného finančného príspevku takmer 237 mil. € (zdroj EÚ +
ŠR). Uvedené indikuje, že približne jedna pätina predložených žiadostí nebola dostatočne
vypracovaná, alebo nebola v súlade so stratégiou OP VaI a podmienkami oprávnenosti
výziev.
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Ku koncu roka 2017 bolo zazmluvnených 305 projektov a suma kontrahovania dosiahla výšku
viac ako 447 mil. € (EÚ zdroj), čo predstavuje 36 % z pridelenej alokácie. V porovnaní s rokom
2016, kedy kontrahovanie dosiahlo približne 79 mil. €, došlo v roku 2017 k nárastu o viac ako
82 %.
Obr. 2

Kontrahovanie alokácie MH SR k 31.12.2017

787 550 681;
64%

Objem zazmluvnených
finančných prostriedkov v €
Zostávajúce finančné
prostriedky - nezazmluvnené
v€

447 440 374;
36%

Čo sa týka čerpania finančných prostriedkov, k 31.12.2017 bolo na základe zazmluvnených
a realizovaných projektov vygenerované čerpanie na úrovni 51,5 mil. € za zdroje EÚ.
V porovnaní s minulým rokom 2016 došlo k približne 60 % nárastu čerpania.
Vyhlásenými výzvami a vyzvaniami MH SR vytvorilo predpoklady na realizáciu projektov,
ktoré budú napĺňať potreby aktuálnych priorít SR v inovačnej a výskumno-vývojovej oblasti,
ako aj potreby v oblasti podpory podnikov s prevažujúcou mierou MSP, s cieľom zvyšovať ich
konkurencieschopnosť na domácich i zahraničných trhoch. Vzhľadom na nastavené
podmienky realizácie projektov, počet predložených žiadostí a predpoklad vývoja
implementácie sa v roku 2018 očakáva významnejšie napredovanie čerpania za účelom
plnenia pravidla n+3, ako aj následného dosahovania cieľov pre plnenie výkonnostného
rámca v roku 2018. Z hľadiska rozbehnutých procesov v oblasti návratnej pomoci by sa
v roku 2018 mali začať poskytovať finančné prostriedky alokované na finančné nástroje, a to
formou dlhových nástrojov a rizikového kapitálu.

3.9. Ochrana spotrebiteľa
MH SR je v zmysle § 6 písm. g) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej
správy pre oblasť ochrany spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní
finančných služieb. Medzi hlavné úlohy MH SR v tejto oblasti patrí predovšetkým koordinácia
orgánov štátnej správy pri ochrane práv spotrebiteľa, zabezpečovanie strategickej činnosti v
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oblasti ochrany spotrebiteľa a realizácia spotrebiteľskej politiky v SR. MH SR sa usiluje o
zvyšovanie úrovne ochrany spotrebiteľa v SR prostredníctvom tvorby príslušnej legislatívy,
podieľaním sa na príprave právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa na úrovni EÚ,
spoluprácou s právnickými osobami založenými alebo zriadenými na ochranu spotrebiteľa,
uskutočňovaním spotrebiteľského vzdelávania, aktívnou účasťou na zasadnutiach
pracovných skupín Európskej komisie a ďalšími aktivitami v oblasti ochrany spotrebiteľa.
Jedným z organizačných útvarov MH SR je Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej
republike (ďalej len „ESC“), ktoré je členom siete Európskych spotrebiteľských centier (ECCNet). Medzi hlavné úlohy ESC patrí sprostredkovanie mimosúdneho riešenia cezhraničných
sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi v rámci EÚ, Islandu a Nórska a poskytovanie
informácií spotrebiteľom o národnej legislatíve a o legislatíve EÚ v oblasti ochrany
spotrebiteľa.
Legislatívna činnosť
V roku 2017 MH SR pripravilo a predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona o
zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v
cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetným návrhom sa do
slovenského právneho poriadku transponuje smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)
2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných
službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady
90/314/EHS. Cieľom návrhu zákona a príslušnej smernice je zabezpečiť vysokú úroveň
ochrany cestujúcich a zároveň prispieť k posilneniu transparentnosti a právnej istoty aj na
strane obchodníkov. Ústrednou témou návrhu je zabezpečenie ochrany pre prípad úpadku
cestovnej kancelárie. Keďže dochádza k neustálemu vývoju v oblasti predaja služieb
cestovného ruchu, návrh zákona upravuje aj tzv. spojené služby cestovného ruchu a rozširuje
tak ochranu cestujúcich pred úpadkom cestovnej kancelárie aj pri tomto spôsobe predaja.
Transpozíciou sa tiež zosúlaďujú informačné povinnosti obchodníkov predávajúcich zájazdy
voči cestujúcim, obsahy zmlúv a tiež práva cestujúcich v prípadoch, keď služby cestovného
ruchu nie sú dodané riadne a včas.
Pokiaľ ide o právne predpisy z oblasti bezpečnosti výrobkov, v roku 2017 bola prijatá a
nadobudla účinnosť vyhláška MH SR č. 11/2017 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MH SR č.
225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o
bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Legislatívna činnosť MH SR spočívala tiež v príprave pripomienok a stanovísk k návrhom
právnych predpisov predložených do medzirezortného pripomienkového konania inými
rezortmi a v posúdení týchto materiálov z hľadiska ich vplyvu na úroveň ochrany
spotrebiteľov v SR. MH SR bolo zároveň členom niekoľkých pracovných skupín, v rámci
ktorých aktívne participovalo na tvorbe právnych predpisov predložených do legislatívneho
procesu inými orgánmi (napr. pracovná skupina na prípravu zákona o posudzovaní zhody
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výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov).
Okrem uvedeného sa zástupcovia MH SR prostredníctvom účasti na zasadnutiach
pracovných skupín Rady EÚ G.23 pre ochranu a informovanosť spotrebiteľa a E.7 pre
občianskoprávne veci aktívne podieľali na tvorbe legislatívy EÚ, najmä prípravou stanovísk
a následnou účasťou na rokovaniach k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o
určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a k zmenenému
návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o
predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004
a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES a zrušuje smernica Európskeho
parlamentu a Rady 1999/44/ES .
Koncepčná a strategická činnosť
MH SR aj v roku 2017 napĺňalo ciele vyjadrené v Stratégii spotrebiteľskej politiky Slovenskej
republiky na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia“), ktorá bola schválená uznesením vlády
SR č. 502 z 15. októbra 2014, pokiaľ ide o tvorbu legislatívy v oblasti ochrany spotrebiteľa,
spotrebiteľské vzdelávanie, trhový dohľad, bezpečnosť spotrebiteľských nepotravinových
výrobkov či mimosúdne riešenie sporov.
Jedným z cieľov Stratégie bolo vytvorenie účinného a dostupného mechanizmu
alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ďalej aj „ARS“) a zabezpečenie jeho
fungovania. Úlohou MH SR je tak koordinovať systém alternatívneho riešenia
spotrebiteľských sporov vytvorený zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
177/2018 Z. z. a zabezpečovať jeho riadne fungovanie. MH SR vedie zoznam subjektov ARS,
plní funkciu notifikačného orgánu ARS voči Európskej komisii a uskutočňuje dohľad nad
fungovaním celého systému ARS. MH SR v roku 2017 uskutočnilo niekoľko kontrol na mieste
a iných kontrol plnenia povinností subjektov ARS zapísaných v príslušnom zozname.
MH SR aj v roku 2017 plnilo úlohy spojené s jeho funkciou jednotného úradu pre spoluprácu
vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra
2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych
predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa).
Medzi hlavné úlohy jednotného úradu pre spoluprácu patrí koordinácia činností národných
orgánov dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa a spolupráca s ostatnými členskými štátmi
a Európskou komisiou v tejto oblasti.
MH SR tiež plní funkciu notifikačného orgánu Slovenskej republiky pre systém rýchlej
výmeny informácií o výrobkoch s EÚ. MH SR tak zabezpečuje úlohy vyplývajúce z účasti SR v
systéme RAPEX slúžiacom na výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových
výrobkoch. MH SR pri výkone uvedených činností spolupracuje najmä so Slovenskou
obchodnou inšpekciou (ďalej aj „SOI“), Úradom verejného zdravotníctva SR a Ministerstvom
dopravy a výstavby SR ako štátnym dopravným úradom. MH SR pôsobí aj ako administrátor
informačného a komunikačného systému pre orgány dohľadu nad trhom (ICSMS).
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Ďalší cieľ vyplývajúci zo Stratégie, zvyšovanie právneho povedomia spotrebiteľov, MH SR
v roku 2017 uskutočňovalo predovšetkým prostredníctvom činnosti ESC spočívajúcej
v realizácii vzdelávacích seminárov pre študentov stredných a vysokých škôl, seniorov a pre
zamestnancov predávajúcich.
MH SR sa v roku 2017 venovalo aj jednému z problémov identifikovaných v SR, ktorým je
dvojaká kvalita výrobkov. Okrem diskusií so zainteresovanými subjektmi na vnútroštátnej
úrovni MH SR uvedenú problematiku prezentovalo aj na zasadnutiach pracovných skupín na
úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť spoluprácu s ostatnými dotknutými členskými štátmi
a Európskou komisiou pri riešení tohto problému v prospech spotrebiteľov. MH SR aktívne
participovalo aj na podujatí Spotrebiteľský summit „Za rovnakú kvalitu produktov pre
všetkých“, ktorý zorganizovala SR ako podujatie na vysokej úrovni pod záštitou predsedov
vlád SR a ČR v Bratislave.
Spolupráca s právnickými osobami založenými alebo zriadenými na ochranu spotrebiteľa
MH SR každoročne poskytuje občianskym združeniam na ochranu spotrebiteľov dotácie zo
štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti ochrany spotrebiteľa. Žiadosť o
poskytnutie štátnej dotácie v roku 2017 podalo 6 spotrebiteľských združení na 15 projektov.
MH SR podporilo 8 projektov 5 spotrebiteľských združení (Spoločnosť ochrany spotrebiteľov
(S.O.S.) Poprad, OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov, Združenie
slovenských spotrebiteľov (ZSS), Spolok na ochranu vlastníkov automobilov - SOVA, o.z. a
Asociácia spotrebiteľov v Slovenskej republike) celkovou sumou poskytnutej dotácie 80 000
eur.
MH SR podporilo projekty spotrebiteľských združení zamerané na nasledovné témy:
 Poradenstvo a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov (4 projekty),
 Zastupovanie spotrebiteľov v konaniach pred súdom (1 projekt), a
 Ochrana spotrebiteľa v špecifickej oblasti (3 projekty so zameraním na testovanie
spotrebiteľských výrobkov, vzdelávanie seniorov a zvyšovanie informovanosti a
právneho povedomia spotrebiteľov najmä pri kúpe ojazdeného automobilu, v oblasti
energetiky, digitálnych práv a označovania výrobkov).
Plnenie projektu zo strany spotrebiteľských združení overilo MH SR prostredníctvom 10
kontrol na mieste a 3 kontrolami účtovných podkladov pre každý projekt.
MH SR v roku 2017 zorganizovalo stretnutie zástupcov právnických osôb založených alebo
zriadených na ochranu spotrebiteľa, na ktorom sa aj za účasti zamestnancov sekcie
energetiky MH SR (odboru palív a energetiky) diskutovalo o ochrane spotrebiteľa v oblasti
energetiky, postavení spotrebiteľských združení v SR, dotáciách v oblasti ochrany
spotrebiteľa a nedostatkoch právnej úpravy slúžiacej na ochranu spotrebiteľa.
Ďalšie aktivity MH SR v oblasti ochrany spotrebiteľa
MH SR ako správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa nadriadený Slovenskej obchodnej
inšpekcii aj v roku 2017 rozhodovalo v správnom konaní o odvolaniach, o podnetoch na
preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, o návrhoch na povolenie obnovy
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konania a o protestoch prokurátora proti rozhodnutiam Ústredného inšpektorátu SOI so
sídlom v Bratislave. MH SR v rámci plnenia svojej úlohy informovať spotrebiteľov o ich
právach a povinnostiach pravidelne vybavuje podnety spotrebiteľov, ako aj ďalších
zainteresovaných subjektov na úseku ochrany spotrebiteľa.
Zástupcovia MH SR sa aj v roku 2017 pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach expertných
skupín Európskej komisie, najmä Consumer Policy Network, Consumer Protection
Cooperation Committee, Consumer Markets Expert Group, Consumer Financial Programme
Committee a pracovných skupín v oblasti bezpečnosti výrobkov (Consumer Safety Network,
General Product Safety Directive Commitee, Expert Group on Toys Safety, Expert Group on
the Internal Market for Products). MH SR sa tiež podieľa na plnení úloh SR vyplývajúcich
z členstva v OECD (pracovné skupiny Committee on Consumer Policy (CCP) a Working Party
on Consumer Product Safety).
Zástupcovia MH SR sa ako členovia Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských
zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich v roku 2017 zúčastnili na štyroch
zasadnutiach, na ktorých sa rokovalo o zmluvných podmienkach subjektov pôsobiacich
v oblasti poskytovania finančných služieb. MH SR sa v roku 2017 zúčastňovalo aj na
zasadnutiach Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť a Pracovnej
skupiny pre vysledovateľnosť tabakových výrobkov.
Európske spotrebiteľské centrum
V roku 2017 ESC poskytlo spotrebiteľom množstvo informácií týkajúcich sa ich práv a
prijímalo na mimosúdne riešenie prípady slovenských spotrebiteľov so zahraničnými
obchodníkmi, ako aj prípady zahraničných spotrebiteľov so slovenskými obchodníkmi. Na
ESC sa v roku 2017 obrátilo so žiadosťou o informácie, pomoc a poradenstvo celkovo takmer
1100 spotrebiteľov. ESC poskytlo pomoc pri riešení cezhraničného spotrebiteľského sporu
493 spotrebiteľom. V danom roku sa podarilo ukončiť 242 prípadov s celkovou úspešnosťou
65,29 %. Riešenie jedného prípadu trvalo v priemere 68 dní. V prípadoch, kedy sa riešenie
nepodarilo nájsť, ESC informovalo spotrebiteľov o ďalších formách riešenia sporov (ARS,
európske cezhraničné konania).
V roku 2017 bol zaznamenaný aj zvýšený počet otázok, ktoré sa týkali internetových
podvodov. ESC v prípadoch internetových podvodov spotrebiteľom zvyčajne nie je schopné
pomôcť, preto venovalo pozornosť prevencii najmä prostredníctvom vzdelávacích
seminárov. V roku 2017 sa na 29 seminároch po celom Slovensku zúčastnilo 1166
účastníkov. Semináre sú realizované pre študentov stredných a vysokých škôl v rámci celej
SR, seniorov (v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska) a pre zamestnancov
podnikateľov (predávajúcich), ktorí by mali ovládať právne predpisy na ochranu spotrebiteľa
z hľadiska ich pracovného zaradenia (najmä zamestnanci pôsobiaci v rámci zákazníckych
centier, ktorí spracúvajú reklamácie spotrebiteľov).
ESC sa taktiež venovalo spolupráci s médiami pri tvorbe reportáží a článkov so
spotrebiteľskou tematikou, prípadne priamym poskytovaním rozhovorov či vyjadrení. ESC
v roku 2017 publikovalo 3 blogy na portáli blog.sme.sk, spracovalo a publikovalo 26
článkov na svojom webovom sídle, zverejnilo 8 tlačových správ a malo 17 televíznych a
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rozhlasových vystúpení. ESC tiež aktualizovalo a obstaralo 22 500 mini diárov s informáciami
o právach spotrebiteľov, ktoré boli distribuované najmä spotrebiteľským združeniam,
študentom stredných škôl a regionálnym organizáciám Jednoty dôchodcov Slovenska.
Kľúčové štatistiky za jednotlivé oblasti za rok 2017
Bezpečnosť výrobkov v roku 2017
Počet hlásení o nebezpečných spotrebiteľských nepotravinových
výrobkoch, ktoré sa zaznamenali prostredníctvom systému RAPEX v
súvislosti s opatreniami prijatými proti nebezpečným výrobkom
Počet notifikácií nebezpečných druhov, na základe ktorých SOI
vykonala kontrolu, či sa v ponuke trhu nenachádzajú nebezpečné
výrobky notifikované do systému RAPEX
Počet následných opatrení prijatých inými členmi siete na základe
varovaní o nebezpečných výrobkoch

Najbežnejšie kategórie oznámených výrobkov

Najbežnejšie oznámené riziká
Počet hlásení RAPEX o nebezpečných spotrebiteľských výrobkoch,
ktoré zaslala SR Európskej komisii
na základe zistení SOI
na základe zistení ÚVZ SR
Počet reakcií na hlásenia o nebezpečných výrobkoch, ktoré boli
nájdené v SR na základe hlásení RAPEX z iných členských štátov
na základe zistení SOI
na základe zistení ostatných orgánov dohľadu

2 201

1 038
3 952
56 % hračky
9% výrobky na
starostlivosť o deti
a vybavenie pre
deti
6 % odevy, textil a
módne doplnky
40 % zadusenie
31 % chemikálie
15 % zranenia
79
77
2
125
34
91

Podpora spotrebiteľských združení v roku 2017
Suma schválenej dotácie
Poradenstvo a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov
Zastupovanie spotrebiteľov v konaniach pred súdom
Ochrana spotrebiteľa v špecifickej oblasti

80 000 eur
60 000 eur
5 000 eur
15 000 eur

Spolupráca orgánov dohľadu v zmysle nariadenia (ES) č. 2006/2004 v roku 2017
Doručené žiadosti iných členských štátov
žiadosti o poskytnutie informácií (čl. 6 nariadenia)
žiadosti o vynucovacie opatrenia (čl. 8 nariadenia)
žiadosti týkajúce sa koordinácie vynucovacích činností (čl. 9
nariadenia)
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16
3
11
2

Odoslané žiadosti iným členským štátom
žiadosti o poskytnutie informácií (čl. 6 nariadenia)
žiadosti o vynucovacie opatrenia (čl. 8 nariadenia)
žiadosti týkajúce sa koordinácie vynucovacích činností (čl. 9
nariadenia)

9
3
6
0

Európske spotrebiteľské centrum v SR v roku 2017
Počet informácií poskytnutých spotrebiteľom týkajúcich sa národnej
legislatívy a legislatívy EÚ
Počet prijatých prípadov
slovenský spotrebiteľ c/a zahraničný obchodník
zahraničný spotrebiteľ c/a slovenský obchodník
Počet zorganizovaných vzdelávacích seminárov/prednášok
pre stredné školy
pre vysoké školy
pre predávajúcich
pre seniorov
Celkový počet zúčastnených študentov
Celkový počet účastníkov
Počet publikovaných článkov na webstránke europskypotrebitel.sk
Počet zverejnených tlačových správ
Počet zverejnených blogov

665
271
184
87
29
26
1
1
1
1 113
1 166
26
8
3

3.10. Hospodárenie s majetkom štátu
Ministerstvo hospodárstva SR – odbor akcionárskych práv aj v roku 2017 zabezpečoval úlohy
na úseku výkonu akcionárskych práv v akciových spoločnostiach a v spoločnosti s ručením
obmedzeným.
Najdôležitejším nástrojom výkonu práv a povinnosti akcionára, zabezpečovaných MH SR –
odborom akcionárskych práv, je účasť a hlasovanie na valných zhromaždeniach spoločností
prostredníctvom svojich zástupcov. Štát vykonáva ďalej svoje akcionárske práva aj
prostredníctvom svojich zástupcov v predstavenstvách a v dozorných radách.
Pri svojich rozhodnutiach sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, stanovami spoločností a akcionárskymi zmluvami.
Podľa platnej legislatívy je jedným zo základných práv akcionára právo na podiel na zisku
spoločnosti (dividendu). Dividendová politika predstavuje určenie princípov, na základe
ktorých bude obchodná spoločnosť rozdeľovať zisk resp. jeho časť vo forme dividend.
Podkladom pre formulovanie dividendovej politiky by mali byť podnikateľské a obchodné
plány spoločností, priebežne aktualizované a schvaľované orgánmi spoločností.
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MH SR odbor akcionárskych práv prostredníctvom svojich zástupcov v orgánoch jednotlivých
spoločností aktívne ovplyvňuje dianie v jednotlivých spoločnostiach – dividendovú politiku.
Jedným z cieľov MH SR ako vykonávateľa akcionárskych práv je, aby spoločnosti dosiahli čo
najlepší hospodársky výsledok a najvyššie dividendy pri zohľadnení potrieb efektívneho
rozvoja spoločností a jej podnikateľských zámerov.
Spoločnosti v roku 2017 vyplatili v dividendy ako príjem verejnej správy v celkovej výške
529 244 tis. eur.
V akciových spoločnostiach, kde štát má menej ako 100 % vykonáva svoje práva a povinnosti
prostredníctvom valných zhromaždení, v spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu
zabezpečuje jediný akcionár Slovenská republika v mene ktorej koná Ministerstvo
hospodárstva SR svoje práva a povinnosti prostredníctvom rozhodnutí jediného akcionára
a pri spoločnosti s ručením obmedzeným prostredníctvom rozhodnutí jediného spoločníka.
Odbor akcionárskych práv zabezpečuje výkon práv a povinností akcionára v nasledovných
spoločnostiach:
TRANSPETROL, a.s., Bratislava
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Bratislava
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
MH Manažment, a. s.
Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
Východoslovenská energetika Holding a.s., Košice
Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava

100 %
100 %
100 %
100 %
51 %
51 %
51 %
34 %

a tiež v 10 hlavných dcérskych spoločnostiach a v spoločnosti MH Invest II, s.r.o., v ktorej je
Ministerstvo hospodárstva SR jediným spoločníkom.
V roku 2017 sa uskutočnilo celkovo 27 valných zhromaždení. Odbor akcionárskych práv
v roku 2017 vydal celkovo 39 rozhodnutí jediného akcionára a 4 rozhodnutia jediného
spoločníka.
V roku 2017 akcionár Ministerstvo hospodárstva SR rozhodoval najmä o schválení účtovnej
závierky za rok 2016, výročnej správe za rok 2016, rozdelení zisku za rok 2016,
o podnikateľskom pláne na rok 2017, zmene stanov spoločností.
V zmysle § 14 ods. 5 zákona 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov a § 756a zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov sa uskutočnili v Slovenských elektrárňach, a.s., Slovenskom plynárenskom
priemysle, a.s. a v distribučných spoločnostiach (SSE, VSEH) mimoriadne valné zhromaždenia
ohľadom predloženia návrhu cien na prvý rok regulačného obdobia Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví.
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V súvislosti s ukončením funkčného obdobia členov orgánov spoločností v roku 2017 odbor
akcionárskych práv zabezpečoval zvolávanie mimoriadnych valných zhromaždení, na ktorých
sa uskutočnilo odvolanie a voľba členov orgánov spoločností. U členov predstavenstva musí
byť uskutočnené v súlade s uznesením vlády č. 159/2011 výberové konanie v súčinnosti
s osobným úradom Ministerstva hospodárstva SR, čím sa snaží objektívne zabezpečiť
odbornosť a pripravenosť zástupcov štátu v orgánoch obchodných spoločností na
kvalifikovaný výkon ich funkcií.

3.11. Chemické látky a prípravky
Chemické látky a prípravky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky plní prostredníctvom odboru Centrum
pre chemické látky a prípravky (CCHLP) úlohy príslušného orgánu členského štátu EÚ
vo viacerých oblastiach trhu s chemikáliami. Do kompetencie CCHLP patria európske
nariadenia ako REACH, nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní
chemických látok (č. 1907/2006/ES), nariadenie CLP o klasifikácii, označovaní a balení látok a
zmesí (č. 1272/2008/ES), nariadenie BPR o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich
používaní (č. 528/2012/EÚ) a taktiež nariadenie o detergentoch (č. 648/2004/ES). Hlavným
cieľom týchto nariadení je ochrana zdravia a životného prostredia.
Riadiaca rada ECHA, zriadená podľa článku 79 nariadenia REACH, zohráva dozornú úlohu
a nesie všeobecnú zodpovednosť za rozpočet a plánovanie, menovanie výkonného riaditeľa,
členov a predsedu odvolacej rady a za podávanie správ o činnosti ECHA inštitúciám EÚ. SR
má v Riadiacej rade ECHA svoje zastúpenie prostredníctvom pracovníka CCHLP. Zástupca SR
bol Riadiacou radou ECHA menovaný za spravodajcu pri hodnotení členov Odvolacej rady
ECHA.
ECHA ako európska agentúra je hybnou silou medzi regulačnými orgánmi pri uplatňovaní
základných právnych predpisov o chemických látkach v EÚ v prospech zdravia ľudí a
životného prostredia, ako aj inovácií a konkurencieschopnosti.
Dobudovanie príslušného orgánu pre REACH, CLP a BPR bude prínosom pre SR a pre ďalšiu
konsolidovanú spoluprácu na plnení cieľov EÚ v oblasti chemickej bezpečnosti. Vyžaduje si to
posilňovanie a udržanie odborných kapacít pre riešenie vedeckých otázok, zvyšovanie ich
odborných znalostí, posilňovanie spolupráce s ďalšími vnútroštátnymi orgánmi, európskymi
a medzinárodnými inštitúciami a zástupcami podnikateľov. Ambíciou MH SR je zistiť možné
oblasti spolupráce, ktoré by mohli prispieť k efektívnemu informovaniu verejnosti
o nebezpečných chemikáliách, resp. o spôsoboch ochrany pred ich vplyvmi.
Priemyselné chemikálie
V roku 2017 sa CCHLP zúčastňovalo na práci viacerých výborov a pracovných skupín: Výbor
členských štátov ECHA (MSC), Výbor pre hodnotenie rizík ECHA (RAC), pracovná skupina
Komisie a ECHA pre implementáciu REACH a CLP (CARACAL), výbor Európskej komisie
zriadený podľa čl. 133 REACH (Výbor REACH), pracovná skupina Komisie pre detergenty
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(DWG), expertná skupina pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT EG),
expertná skupina na expozície podľa REACH (REEG), expertná skupina pre endokrinné
rozvracače (ED EG), expertná skupina pre manažment rizík a hodnotenie (RiME+), riadiaca
skupina pre sieť národných asistenčných pracovísk pre REACH, CLP a BPR (HelpNet),
expertná skupina pre revíziu usmernení k nariadeniu CLP a pracovná skupina pre registračný
termín v roku 2018 podľa REACH (REACH 2018 Communicators' Network).
Dvaja pracovníci oddelenia hodnotenia rizík, ako členovia expertnej skupiny pre endokrinné
rozvracače (ED EG), sledovali v priebehu roka legislatívne zmeny systému hodnotenia látok
s možným ED potenciálom. Zapojili sa do písomného pripomienkovania navrhovaného
usmernenia na identifikáciu ED látok v rámci 2. konzultačnej skupiny. V priebehu roku
vypracovali niekoľko písomných stanovísk k možnému ED potenciálu vybraných látok. V
rámci zvyšovania odbornej kvalifikácie sa zúčastnili konferencie v Paríži. Okrem toho
sledovali telekonferencie a semináre, ktoré sa venovali testovacím metódam OECD alebo
riešeniu ED potenciálu vybraných chemických látok a ich nebezpečnosti pre ľudské zdravie a
životné prostredie.
Oddelenie hodnotenia rizík sa písomne vyjadrovalo k odborným problémom v súvislosti s
hodnotením nebezpečných vlastností látok z hľadiska ich rizika pre ľudské zdravie.
V spolupráci s členkou Výboru pre hodnotenie rizík (RAC) vypracovala písomné stanoviská
k navrhovanej klasifikácii 8 rôznych chemických látok na základe hodnotiacich požiadaviek
nariadenia CLP.
V marci roku 2017 bolo úspešne ukončené hodnotenie látky Dusantox L vypracovaním
záverečného dokumentu hodnotenia v súlade s článkom 48 REACH a jeho publikovaním
na internetovej stránke ECHA.
V rámci procesu podaného odvolania spoločnosťou Solutia Europe SPRL/BVBA
proti rozhodnutiu ECHA vo veci hodnotenia látky Dusantox L (A-003-2016) CCHLP
spolupracovalo s ECHA na príprave obhajoby rozhodnutia. Žalobca stiahol svoje odvolanie
a proces odvolania bol ukončený v júni 2017.
Oddelenie chemických látok v spolupráci s oddelením hodnotenia rizík spolupracovali
s rakúskym príslušným orgánom členského štátu na 4. kole manuálneho skríningu látok,
ktoré potenciálne môžu mať vlastnosti, ktoré si vyžadujú niektorú z možností regulácie
(hlavnou krajinou bolo Rakúsko a spolupracujúcou Slovensko).
Zoznam látok navrhovaných ECHA pre skríning obsahoval 72 látok, z ktorých 45 predstavovali
individuálne látky a zostávajúcich 27 látok súviselo s 22 skupinami látok s 88 podobnými
látkami. Pre skríning bola vybratá látka zo skupiny fotoiniciátorov 2-metyl-1-(4metyltiofenyl)-2-morfolinopropan-1-ón (ES č. 400-600-6), keďže v predchádzajúcich kolách
manuálneho skríningu sme sa tiež venovali látkam zo skupiny fotoiniciátorov. V rámci
skríningu boli hodnotené účinky látky jednak na ľudské zdravie (senzibilizačný potenciál,
genotoxicita, potenciál vlastností narúšajúcich endokrinný systém, toxicita po opakovanej
dávke) a na životné prostredie (z hľadiska potenciálu látky pre perzistentnosť,
bioakumulatívnosť a toxicitu - PBT). Skríningom sa dospelo k záveru, že pred tým, ako bude
pre látku navrhnutý ďalší krok regulácie manažmentu rizík je potrebné podrobnejšie
preskúmanie skupiny fotoiniciátorov. Rakúski kolegovia v rámci ich národného projektu
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pokračovali v preskúmaní uvedenej skupiny látok s cieľom zistiť a identifikovať (ak to bude
možné), ktorá látka zo skupiny by predstavovala najvhodnejšieho kandidáta ako zdrojová
látka pre ďalšiu prácu z hľadiska regulácie manažmentu rizík.
Pracovníci oddelenia hodnotenia rizík vypracovali písomné stanovisko k návrhu legislatívnych
požiadaviek pre harmonizovanú klasifikáciu kožných senzibilizátorov a na základe požiadavky
23. stretnutia CARACAL sa vyjadrili k možnosti stanovenia hraničného limitu látok
narúšajúcich endokrinný systém (ED). Značnou mierou sa tiež podieľali na vypracovaní
komentára k legislatívnemu zabezpečeniu dodržiavania zásad 3R pri testovaní na zvieratách
v SR.
V roku 2017 CCHLP pripravilo novelu Nariadenia vlády č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na aerosólové rozprašovače, čím sa do právneho poriadku SR prebrala smernica
komisie (EÚ) č. 2016/2037.
Biocídy
Oddelenie biocídov v rámci CCHLP plní úlohy príslušného orgánu pre biocídy
podľa nariadenia BPR a úlohy orgánu štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych
výrobkov podľa zákona č. 319/2013 Z. z. (biocídny zákon). V rámci týchto úloh oddelenie
biocídov v súčasnosti plní úlohy v 4 kľúčových oblastiach, a to je (1) hodnotenie biocídnych
účinných látok v konaniach o schválení biocídnych účinných látok, (2) udeľovanie autorizácií
biocídnych výrobkov, ich zmeny a obnovy a hodnotenie s tým spojené, (3) konania a činnosť
správneho orgánu pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov v rámci prechodných opatrení, a
(4) poskytovanie poradenstva. K týmto oblastiam v budúcnosti pribudne hodnotenie
biocídnych výrobkov v rámci prvých národných autorizácií alebo úniových autorizácií
a povinná participácia na redakcii slovenských prekladov zhrnutí charakteristík biocídnych
výrobkov úniových autorizácii v záverečnej fáze schvaľovacieho procesu prebiehajúceho v
ECHA.
Hodnotenie nebezpečnosti biocídnych účinných látok a biocídnych výrobkov predstavuje
vysoko špecializovanú viacročnú prácu odborníkov z rôznych oblastí fyzikálno-chemických
vlastností, toxikológie, ekotoxikológie, výpočtov expozície a regulačných aspektov
hodnotenia. V roku 2017 vstúpilo do účinnosti delegované nariadenie Komisie (EÚ) č.
2017/2100 zo 4. septembra 2017, ktorým sa stanovujú vedecké kritériá určovania vlastností
narúšajúcich endokrinný systém podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
528/2012. Uvedené delegované nariadenie spoločne s usmernením pre identifikáciu látok,
ktoré majú vlastnosti narúšajúce endokrinný systém, ktorého finalizácia je plánovaná v roku
2018, ovplyvnia hodnotenie biocídnych účinných látok a biocídnych výrobkov, čo sa týka
ďalšieho zvýšenia odbornej náročnosti.
V roku 2017 sa úspešne realizovala malá novela biocídneho zákona s účinnosťou zákona
č. 10/2018 Z. z. od 1. marca 2018. Novela reflektovala dôsledky začlenenia CCHLP do MH SR,
zefektívnila systém výberu ročných platieb a zaviedla dodatočnú lehotu na úhradu resp.
dopredaj biocídnych výrobkov a zapracovala novelu prechodných opatrení BPR.
Aj v roku 2017 oddelenie biocídov zabezpečovalo účasť a aktivity v týchto pracovných
skupinách: stretnutie zástupcov príslušných orgánov členských štátov EÚ pre BPR (CA
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Meeting), stály výbor ECHA pre biocídne výrobky (SCBP), výbor ECHA pre biocídy (BPC),
koordinačná skupina pre biocídy (CG Meeting), stredoeurópska skupina pre biocídy (MEGB)
a na stretnutí právnych expertov členských štátov zameranom na právne otázky
v legislatívnej oblasti prípravkov na ochranu rastlín a biocídov. Zástupca oddelenia biocídov
sa v novembri 2017 zúčastnil prvého zo série technických seminárov pre biocídne výrobky
a Brexit, ktoré budú pokračovať v priebehu roku 2018. Cieľom týchto technických seminárov
je presun rozpracovaných úloh, ktoré Veľká Británia ku dňu svojho výstupu z EÚ nedokončí,
na ostatné členské štáty a zabezpečenie efektívnej implementácia nariadenia BPR po
výstupe Veľkej Británie z EÚ. V súvislosti s uvedeným adresoval komisár Vytenis Andriukaitis
v októbri 2017 listy Stálemu zastúpeniu Slovenskej republiky pri Európskej únii
s upozornením pre členské štáty o dôležitosti dobrej prípravy členských štátov na Brexit a
jeho dôsledky aj v oblasti biocídov.
Keďže sa v roku 2017 nepodarilo personálne posilniť CCHLP tak, aby odborne mohlo
zabezpečiť všetky kľúčové oblasti hodnotenia biocídnych účinných látok, spoločne s
oddelením biocídov a oddelením hodnotenia rizík participovali na hodnotení biocídnych
účinných látok aj zahraniční externí zmluvní znalci.
Európska komisia pokračuje vo vykonávaní pracovného programu na systematické
preskúmavanie všetkých existujúcich účinných látok obsiahnutých v biocídnych výrobkoch na
trhu v EÚ. V rámci tohto programu jednotlivé členské štáty vykonávajú hodnotenia
nebezpečnosti biocídnych účinných látok. SR prostredníctvom MH SR má na základe
európskej legislatívy povinnosť vykonať hodnotenie pre účinnú látku aktívny chlór
pripravovanú na mieste použitia biocídnych výrobkov pre oblasti osobná hygiena človeka,
dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo
zvieratá, veterinárna hygiena, oblasť potravín a krmív a pre pitnú vodu. Ďalej má SR
prostredníctvom MH SR na základe európskej legislatívy povinnosť vykonať hodnotenie pre
účinnú látku terbutrín pre biocídne výrobky na použitie na konzerváciu povlakov a náterov
na ochranu vlastností povrchu materiálov alebo predmetov, ako sú nátery, plasty, tesniace
materiály, adhezíva na murivo, spojivá, papier, umelecké diela, pre biocídne výrobky
na použitie na ochranu vláknitých alebo polymerizovaných materiálov, ako sú koža, guma
alebo papier, alebo textilných výrobkov, a pre biocídne výrobky na použitie na ochranu
muriva, kompozitných materiálov alebo iných stavebných materiálov.
V spolupráci s oddelením hodnotenia rizík pokračovalo spracovanie dokumentácie a príprava
návrhov hodnotiacich správ pre účinnú látku „aktívny chlór generovaný z chloridu sodného
elektrolýzou“ (aktívny chlór). Účinná látka aktívny chlór pre typy biocídnych výrobkov 1 až 5
bola za účasti pracovníkov CCHLP a externých zmluvných znalcov prerokovaná na zasadnutí
pracovných skupín Výboru pre biocídne výrobky ECHA v dňoch 4. až 14. septembra 2017 v
Helsinkách. Pracovné skupiny pre účinnosť, ľudské zdravie a životné prostredie dospeli
k uzavretiu všetkých diskutovaných bodov. Pracovná skupina pre fyzikálno-chemické
vlastnosti a analytické metódy (APCP) nedospela ku konsenzu v niektorých otázkach identity
účinnej látky aktívny chlór a vzhľadom na rozsah dokumentácie rokovanie bude pokračovať
písomnou procedúrou a virtuálnym zasadnutím v januári 2017. Následne, v dôsledku toho
ECHA presunula prerokovanie aktívneho chlóru na 25. zasadnutie Výboru pre biocídne
výrobky ECHA v apríli 2018. Od MH SR sa v roku 2018 tiež očakáva doplnenie hodnotenia o
vlastnosti narúšajúce endokrinný systém. Vykonávacie nariadenie Komisie o schválení tejto
81

účinnej látky bude prijaté pravdepodobne v roku 2019 s dátumom schválenia spadajúcim
do druhého polroku 2019 resp. prvého polroku 2020.
Hodnotenie účinnej látky terbutrín s lehotou na predloženie návrhov hodnotiacich správ
najneskôr do konca roku 2020 bolo vzhľadom na nedostatok personálnych a odborných
kapacít pozastavené a v roku 2017 sa nevykonávalo. V prípade terbutrínu ide o dve nezávislé
hodnotenia, pre ktoré boli dokumentácie predložené dvomi spoločnosťami a vykonanie
podstatnej časti hodnotení, vypracovanie spojenej hodnotiacej správy, obhajobu na
pracovných skupinách ECHA a Výbore pre biocídne výrobky má CCHLP ešte len pred sebou.
Vzhľadom na charakter tejto účinnej látky a jej potenciál pre perzistentnosť,
bioakumulatívnosť a toxicitu (PBT) a vlastnosti narúšajúce endokrinný systém a tiež
s ohľadom na dvoch účastníkov v konkurenčnom vzťahu, ktorí podali žiadosti do kontrolného
programu, hodnotenie tejto látku bude mimoriadne odborne i procesne náročné.
Pracovníci oddelenia hodnotenia rizík a oddelenia biocídov pokračovali v spolupráci
v procesoch autorizácií biocídnych výrobkov a obnôv. Príslušný orgán pre biocídy podľa
nariadenia EÚ č. 528/2012 (BPR) prijal 9 nových žiadostí o postupné a 17 nových žiadostí
o paralelné vzájomné uznanie autorizácie a prijal 9 nových žiadostí o autorizáciu rovnakých
biocídnych výrobkov. Žiadatelia predložili 18 žiadostí o obnovu autorizácií biocídnych
výrobkov s obsahom antikoagulačných účinných látok na ochranu proti myšiam, potkanom
alebo iným hlodavcom (rodenticídy) a 2 žiadosti o obnovu autorizácií biocídnych výrobkov
s obsahom insekticídnych účinných látok. V roku 2017 bolo rôznymi procesmi celkovo
udelených 30 autorizácií biocídnych výrobkov.
Správny orgán pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trhu SR podľa zákona
č. 319/2013 Z. z. (biocídny zákon) sa v roku 2017 zaoberal 569 žiadosťami o zapísanie do
registra biocídnych výrobkov v rámci prechodných opatrení. Celkovo bolo v roku 2017
ukončených 410 správnych konaní, pričom do registra biocídnych výrobkov bolo zapísaných
371 biocídnych výrobkov.
V priebehu roka 2017 bolo prijatých 100 oznámení o ukončení sprístupňovania a z registra
bolo vymazaných 247 biocídnych výrobkov. V súvislosti s ročnými platbami boli otvorené
správne konania pre 126 biocídnych výrobkov 15 tuzemských a 13 zahraničných subjektov.
V súvislosti s neuhradenými ročnými platbami bolo ukončené sprístupňovanie 19 biocídnych
výrobkov 5 tuzemských a 6 zahraničných držiteľov.
Správny orgán podľa biocídneho zákona a príslušný orgán podľa nariadenia BPR v roku 2017
prijali cca 2 600 emailových správ a odoslalo viac ako 3 250 emailových správ vo veci konaní,
zápisov a autorizácií biocídnych výrobkov.
Asistenčné pracovisko pre biocídy poskytovalo poradenstvo v oblasti sprístupňovania
biocídnych výrobkov na trh a ich používania a vybavilo viac ako 500 otázok o povinnostiach
podľa biocídneho zákona a nariadenia BPR. Navyše k tomu v rámci poradenstva k ročným
platbám bolo zodpovedaných celkovo viac ako 560 otázok.
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Tabuľka č. 1: Správne konania pri sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu SR v roku 2017
vzájomné uznania
prechodné
rovnaké
postupn
registrácie
paralelné bioc. výrobky
é
počet žiadostí
z r. 2016
počet nových
žiadostí
celkový počet
žiadostí
zastavené
registrované
autorizované
počet
uzavretých
konaní
zostáva

304

7

100

8

265

9

17

9

569

16

117

17

2

2

9

14

7

410

9

16

9

159

7

101

8

39
371

Celkovo bolo vystavených 78 výziev a 395 platobných predpisov o uhradenie správneho
poplatku, z čoho bolo 84 platobných prepisov vydaných opakovane z dôvodu neskorých,
chýbajúcich alebo nesprávnych úhrad. 335 správnych poplatkov a 16 úhrad za odborné
služby bolo uhradených. Pri prechodných registráciách bolo 117 konaní prerušených.
V súvislosti so správnymi konaniami bolo vydaných 581 rozhodnutí správneho orgánu.
Helpdesk (asistenčné pracovisko CCHLP)
CCHLP poskytuje poradenstvo fyzickým a právnickým osobám, ktorým vyplývajú povinnosti
z legislatívnych oblastí v kompetencii odboru prostredníctvom Helpdesk-u. V roku 2017
poskytlo CCHLP rôznou formou viac ako 5 841 konzultácií.
Tabuľka č. 2: Počet odpovedí a konzultácií v rámci poradenstva CCHLP podnikateľskej sfére
správne
konania
elektronický
systém
elektronická pošta
telefonické
konzultácie
osobné konzultácie
celkovo

> 3 250

ročné
platby

> 560

~ 1 300
13
> 4 563

> 560

BPR

REACH

CLP

súčet

~ 68

54

50

~ 172

> 300

17

11

> 4 138

~ 140

36

36

~ 1 512

> 508

5
112

1
98

19
> 5 841

Prostredníctvom elektronického systému asistenčného pracoviska poskytlo CCHLP celkovo
172 odpovedí, prostredníctvom elektronickej pošty vybavilo viac ako 4 138 požiadaviek
na informácie, 19 osobných a približne 1 512 telefonických konzultácií.
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CCHLP poskytlo osobné konzultácie a súčinnosť viacerým orgánom štátnej správy
a zástupcom priemyslu, napr. Národnému toxikologickému a informačnému centru v
súvislosti s novým systémom poskytovania informácií o nebezpečných látkach, zástupcom
európskeho a slovenského priemyslu a členom ZCHFP týkajúce sa regulácií možností
manažmentu rizík určitých chemických látok; zástupcom ECHA v súvislosti s podaným
odvolaním A-003-2016 proti rozhodnutiu z hodnotenia látky Dusantox L; zástupcom US Steel
Košice v oblastiach spojených s napĺňaním povinností v zmysle nariadenia REACH vrátane
autorizácií, spoločnosti GBS group ohľadne registrácie recyklovaných látok, zástupcom
Slovnaftu a VUM Žiar nad Hronom. V súvislosti s registračným termínom REACH 2018 sa v
marci 2017 zástupcovia CCHLP aktívne zúčastnili medzinárodného workshopu vo Viedni
„2018 – SME-Workshop – road to successful registration“.
Okrem poradenstva sa pracovníci CCHLP ako lektori pravidelne zúčastňujú konferencií
a seminárov, ktoré sa v tejto oblasti na Slovensku aj v zahraničí konajú. Na seminároch Zväzu
chemického a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP) prezentovali príspevky z oblasti
požiadaviek na testovanie chemických látok pre registráciu v roku 2018 (REACH) a odborné
kritériá pre klasifikáciu chemických látok podľa nariadenia CLP. Na konferencii Chémia 2018
zástupca CCHLP prezentoval príspevky o systéme ročných platieb za biocídne výrobky
a pripravovanej novele biocídneho zákona. Implementáciou chemickej legislatívy z pohľadu
malého členského štátu sa zaoberala prezentácia na pôde ECHA v Helsinkách na jeseň 2017.
Tejto problematike sa zástupcovia všetkých zúčastnených členských štátov venovali niekoľko
hodín, počas ktorých diskutovali o možnostiach dosahovania celoeurópskych cieľov v rámci
možností malých členských štátov.

3.12. Bezpečnosť a krízové riadenie
Odbor bezpečnosti a krízového riadenia predovšetkým:
-

-

plní úlohy v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vyhlášok NBÚ,
vykonáva riadenie úloh Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) v oblasti
hospodárskej mobilizácie (ďalej len „HM“) v zmysle § 6 písm. l) zákona č. 575/2001 Z.
z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii 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 v znení neskorších predpisov,
podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva, zo zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu a zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.

Hospodárska mobilizácia
Odbor bezpečnosti a krízového riadenia (ďalej len „OBaKR“) ako útvar MH SR podľa zákona
č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.
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o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“) v súčasnosti
koordinuje 68 subjektov hospodárskej mobilizácie (ďalej len „subjekt HM“) v pôsobnosti MH
SR, 15 ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, vyššie územné celky,
Národnú banku Slovenska, Rozhlas a televíziu Slovenska, Štátnu pokladnicu, Sociálnu
poisťovňu, 72 okresných úradov a 2 927 obcí.
Od roku 2009 je spustená prevádzka špecifického aplikačného programu Jednotného
informačného systému hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou EPSIS® JISHM (ďalej
len „JIS HM“), ktorého správcom je MH SR. V systéme sa spracovávajú údaje dôležité pre
vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie (ďalej len „opatrenie HM“). Ide najmä
o údaje personálneho, dopravného, materiálového, energetického charakteru a údaje
špecifického charakteru v pôsobnosti jednotlivých rezortov. Obce a okresné úrady tiež
spracovávajú v tomto systéme údaje za svoju špecifickú oblasť HM.
Do systému sa postupne priraďujú používatelia zo subjektov HM. Obce sú do systému
zaraďované postupne vzhľadom na ich množstvo a ich nedostatočné technické vybavenie.
K 31. 12. 2017 boli v systéme sledované údaje o 3 300 subjektov HM vrátane obcí, pričom
2 812 subjektov HM má používateľa, čo predstavuje 3 493 aktívnych používateľov z 5 227
registrovaných.
Hlavné činnosti v oblasti HM za rok 2017





príprava na vypracovanie dokumentu „Hlavné úlohy na zabezpečenie vykonávania
opatrení HM na rok 2018“ reg. č. 27474/2017-1020-51598,
kontrola krízových plánov a vykonávania opatrení HM ako aj dodržiavania správnosti
a účelnosti hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami poskytnutými na vykonávanie
opatrení HM u vybraných subjektov HM za rok 2017 (JAVYS, a.s., SHP Harmanec, a.s.,
SYTELI, s.r.o., MATERASSO Slovakia, s.r.o. a DELTECH, a.s.),
realizácia správnych konaní a vydanie rozhodnutí pre subjekty HM za rok 2017:
 KV – Security s.r.o. – (R č. 13934/2017-1020-04670, 26.01.2017) – podnet
spoločnosti – nakoniec MH SR zastavilo konanie na určenie jej určenia ako
subjektu HM
 VEL Security a.s. – (R č. 13931/2017-1020-04657, 27.01.2017) – podnet
spoločnosti – nakoniec MH SR zastavilo konanie na určenie jej určenia ako
subjektu HM
 STABIL spol. s r.o. – (R č. 20482/2017-1020-29783, 06.07.2017) – podnet
spoločnosti
 WAY INDUSTRIES, a.s. – (R č. 23574/2017-1020-38834, 18.09.2017) – podnet MO
SR
 KONŠTRUKTA - Defence, a.s. – (R č. 20180/2017-1020-28220, 21.06.2017) – na
podnet MO SR
 ZTS - ŠPECIÁL, a.s. – (R č. 20819/2017-1020-28227, 21.06.2017) – na podnet MO
SR
 SYTELI, s.r.o. – (R č. 22998/2017-1020-38995, 20.09.2017) – po kontrole na podnet
MH SR
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SHP Harmanec, a.s. – (R č. 22999/2017-1020-38991, 20.09.2017) – po kontrole na
podnet MH SR
 Continental Matador Rubber, s.r.o. – (R č. 25155/2017-1020-51536, 06.12.2017) –
dodatočne po kontrole na podnet subjektu HM
 ContiTrade Slovakia, s.r.o. – (R č. 25155/2017-1020-51542, 06.12.2017) –
dodatočne po kontrole na podnet subjektu HM
previerky/cvičenia vyrozumenia VÚC, NBS a RTVS, ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy a subjektov HM v pôsobnosti MH SR prostredníctvom
špecifického aplikačného programu JIS HM,
aktívne členstvo v medzirezortnej terminologickej komisii krízového riadenia,
podieľanie sa na príprave dokumentu Obranná stratégia SR a Bezpečnostná stratégia
SR.

Objekty osobitnej dôležitosti a ďalšie dôležité objekty a majetok HM








spracovanie podkladov za MH SR do materiálu „Návrh na aktualizáciu zaradenia
stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ďalších
dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany“ predkladanému
MO SR na rokovanie vlády SR, materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 453/2017
z 27. septembra 2017,
prijímanie opatrení na zabezpečenie ochrany a obrany kategorizovaných objektov v priebehu roku 2017 nedošlo na objektoch k žiadnej mimoriadnej udalosti,
financovanie zabezpečenia bezporuchovej prevádzky Integrovaných bezpečnostných
systémov inštalovaných na objektoch osobitnej dôležitosti,
inventarizačná komisia vykonala inventarizáciu v zmysle PRÍKAZU číslo 2/2017 ministra
hospodárstva Slovenskej republiky z 30. septembra 2017 na vykonanie fyzickej a
dokladovej inventarizácie majetku štátu v správe MH SR. „Záverečná správa
z inventarizácie majetku“ bola predložená ministrovi na schválenie dňa 18. januára
2018 č. 04578/2018-1010, kde sa konštatuje úplnosť a technický stav zodpovedajúci
dobe jeho používania,
hodnota majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie vedeného
v nákladovom stredisku 1004000 ku dňu 31. decembru 2017 predstavovala cca 22 mil.
€ v obstarávacích cenách.

Štátne hmotné rezervy a hospodárenie s nimi
MH SR predložilo listom č. 12330/2017-1021-18956 z 24.04.2017 SŠHR SR dokument "Tvorba
plánu mobilizačných rezerv na rok 2018-2023 za rezort MH SR". Dokument bol spracovaný
na základe požiadaviek subjektov hospodárskej mobilizácie a finančných možností SŠHR SR,
pre ich tvorbu. Pre účely "Tvorba plánu mobilizačných rezerv na rok 2018-2023 za rezort MH
SR" pre potreby plnenia medzirezortného programu "Podpora obrany" bolo požadovaných
23 904 696,85 Eur. Pre účely Tvorba plánu MR pre rok 2018-2023 za rezort MH SR - pre
potreby plnenia medzirezortného programu "mimo obranné plánovanie" bolo požadovaných
979 949,81 Eur. Listom číslo 12330/2017-1021-14315 z 21.3.2017 MH SR predložilo
aktualizáciu "Tvorba plánu mobilizačných rezerv na rok 2017-2022 za rezort MH SR".
Aktualizácia zohľadňovala nové výrobné a cenové možnosti subjektu ZVS holding, a.s. V roku
2017 boli doplnené mobilizačné rezervy v hodnote 1 000 000 eur pre subjekt ZVS holding,
a.s.
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Financovanie HM
MH SR je gestorom medzirezortného rozpočtového programu 06H Hospodárska mobilizácia
a tiež účastníkom podprogramu 06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR. Vykonávanie
koncepčných, koordinačných a kontrolných činností súvisiacich s týmto programom
zabezpečuje OBaKR.
Program existuje od roku 2003, pričom jeho cieľom je vykonávanie opatrení HM
realizovaných v stave bezpečnosti na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie
obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných
zborov a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v období krízovej situácie.
V roku 2017 boli v podprograme 06H01 čerpané bežné výdavky vo výške 2 095 488,70 eur
a kapitálové výdavky vo výške 837 283,38 eur. Finančné prostriedky boli použité na plnenie
úloh a opatrení HM v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. a vyhláškou č. 552/2011 Z. z.
o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Bežné výdavky boli vyčerpané na zabezpečenie úhrady nákladov subjektov hospodárskej
mobilizácie spojených s vykonávaním opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré vykonávajú
na základe rozhodnutí MH SR.
Bežné výdavky boli v roku 2017 použité aj na dotlač odberných oprávnení v súlade s
vyhláškou č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých
výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení
a o odberných oprávneniach v znení vyhlášky č. 172/2016 Z. z.
Kapitálové výdavky boli v súlade s uzatvorenými zmluvami použité na:
- nákup licencie pre diaľkové dohľadové centrum,
- nákup špeciálneho zariadenia pre potreby integrovaného bezpečnostného systému v
objekte osobitnej dôležitosti,
- ďalší vývoj Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,
- vypracovanie projektovej dokumentácie integrovaných bezpečnostných systémov
objektov osobitnej dôležitosti,
- technické zhodnotenie - rekonštrukciu a modernizáciu integrovaných
bezpečnostných systémov v objektoch osobitnej dôležitosti.
Odbor súčasne zabezpečuje vykonávanie úloh MH SR ako účastníka podprogramu 0AS03
MH SR – Ochrana kritickej infraštruktúry v SR. V roku 2017 boli čerpané finančné prostriedky
tohto podprogramu vo výške 1 875,28 eur.

Organizácia odborných porád a účasť na konferenciách



Odbor bezpečnosti a krízového riadenia organizoval v dňoch 05. – 07. 06. 2017
odbornú prípravu/poradu so zástupcami subjektov HM vo svojej pôsobnosti,
Odbor bezpečnosti a krízového riadenia organizoval v dňoch 15. – 7. 05. 2017
medzirezortnú koordinačnú poradu so zástupcami ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov, vyšších územných celkov, Národnej banky Slovenska, Rozhlasu
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a televízie Slovenska, Sociálnej poisťovne a Štátnej pokladnice, ktorí plnia úlohy za
subjekt HM,
zamestnanci odboru bezpečnosti a krízového riadenia sa zúčastnili na 22.
medzinárodnej vedeckej konferencii RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM
PROSTREDÍ v Žiline v dňoch 24. – 25. 05. 2017.
Účasť na medzinárodnej konferencie BEZPEČNOSTNÉ TECHNOLÓGIE, SYSTÉMY
A MANAGEMENT 2017 v Zlíne, ČR v dňoch 15. – 16. 11. 2017, kde zástupca odboru
prezentoval tému „Kritická infraštruktúra z pohľadu Ministerstva hospodárstva SR“
Odbor bezpečnosti a krízového riadenia organizovalo v spolupráci s OBSE
a spoločnosťou CESys
TTX cvičenie na tému Cvičenie energetickej kritickej
infraštruktúry ktoré vychádza z odporúčaní príručky vydanej OBSE.

Cvičenia havarijno-obnovovacích systémov
V priebehu roku boli s podporou MH SR realizované cvičenia útvarov a jednotiek havarijnoobnovovacích systémov v subjektoch hospodárskej mobilizácie (Hornonitrianske bane, a. s.
Prievidza, TRANSPETROL, a. s. Bratislava, SLOVNAFT, a. s. Bratislava, Zväz pre skladovanie
zásob, a. s. Bratislava, Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, Stredoslovenská
energetika, a.s., Žilina, Východoslovenská energetika, a.s., Košice). Úlohou cvičení bolo
precvičiť krízové štáby subjektov HM na činnosť pri vzniku mimoriadnej situácie.
Ochrana utajovaných skutočností
Úsek bezpečnosti technických prostriedkov

prevádzkovanie elektronického dochádzkového systému AneT Time, prekládka
terminálov v súvislosti so sťahovaním úradu do nových priestorov,

prevádzkovanie certifikovaných počítačov určených na spracúvanie utajovaných
informácií stupňa utajenia „Vyhradené“, „Dôverné“ a „Tajné“,

presťahovanie informačného systému (chránenej počítačovej siete) určeného na
spracúvanie (vydávanie a evidenciu) licencií na obchodovanie s kontrolovanými
komoditami.
Na všetkých informačných systémoch bola riadne a pravidelne vykonávaná údržba
a kontrolná činnosť v zmysle pravidiel na ich používanie, príslušných smerníc a plánu
kontrolnej činnosti.
Úsek fyzickej a objektovej bezpečnosti

v súvislosti so sťahovaním úradu boli nové pracoviská odboru bezpečnosti a krízového
riadenia, ako aj pracoviská odboru výkonu obchodných opatrení, zabezpečené
mechanickými zábrannými a technickými zabezpečovacími prostriedkami v súlade
s bezpečnostným štandardom a bola spracovaná nová bezpečnostná dokumentácia.
Na všetkých systémoch bola riadne a pravidelne vykonávaná údržba a kontrolná činnosť
v zmysle „Plánu kontrolnej činnosti na rok 2017“ v spolupráci so zmluvným partnerom na
základe „Zmluvy o kontrole a servise integrovaného bezpečnostného systému v objekte MH
SR“.
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Úsek šifrovej ochrany informácií

plnenie úloh Rezortného šifrového orgánu na MH SR podľa zákona č. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovaných skutočností a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií v znení vyhlášky č.
136/2016 Z. z., vedenie evidencie zamestnancov na úseku šifrovej ochrany informácií
a evidencie prostriedkov šifrovej ochrany informácií.

prevádzkovanie koncovej stanice prostriedku šifrovej ochrany informácií Apeiron,
určeného na spracúvanie a prenos informácií stupňa utajenia VYHRADENÉ medzi
ústrednými orgánmi štátnej správy,

prevádzkovanie koncovej stanice prostriedku šifrovej ochrany informácií SINA D,
určeného na prenos informácií do stupňa utajenia Vyhradené pre ministra
hospodárstva SR,

realizácia úloh na úseku inventarizácie prostriedkov šifrovej ochrany informácií, ktoré
vyplývajú z vyhlášky č. 340/2004 Z. z. v znení vyhlášky č. 136/2016 Z. z., správa
o vykonaní fyzickej inventarizácie prostriedkov šifrovej ochrany informácií za rok 2017.
Priemyselná bezpečnosť

činnosť a plnenie úloh na úseku priemyselnej bezpečnosti, ktoré vyplývajú MH SR pri
postupovaní utajovaných skutočností podnikateľským subjektom SR, pri plnení
kompetenčných úloh MH SR v koordinácii s jednotlivými podnikateľskými subjektami
Slovenskej republiky, v zmysle Zoznamu utajovaných skutočností v pôsobnosti MH SR
(rozhodnutie ministra hospodárstva č. 58/2014 v znení Rozhodnutia ministra
hospodárstva č. 12/2015),

schválenie nových zmlúv o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam – Disig, a.
s., Bratislava, Lomtec.com. a. s., Bratislava,

schválenie nových dodatkov k zmluvám - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.,
Bratislava, Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava, CARGO Slovakia, a. s., Bratislava,
Bonul, s.r.o., Nitra, Data Security Consulting, s.r.o., Liptovský Mikuláš, VUJE a. s .,
Trnava.
Administratívna bezpečnosť

plnenie úloh v zmysle zákona č. 215/2004 Z. Z., vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z. v znení
č. r1/c197/2007 Z. z., 232/2013 Z. z., 137/2016 Z. z.,

vedenie protokolov na utajované skutočnosti (národný, EÚ, NATO, OPCW a ReŠO a
TTIP),

archivácia utajovaných písomností,

spracovanie stanovísk a informácií do vlády SR a do Bezpečnostnej rady SR v utajenom
režime,

spracovanie dokumentácie na zasadnutie vlády SR a do Bezpečnostnej rady SR
v utajovanom režime,

príjem a štádium utajovanej skutočnosti cez Apeiron,

MH SR koordinuje činnosť pri preprave vyradeného jadrového paliva, ktorá je
v utajovanom režime, s jednotlivými zložkami zúčastnenými na transporte.
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Oblasť personálnej bezpečnosti

plnenie úloh v zmysle zákona č. 215/2004 Z. Z. a vyhlášky NBÚ č. 134/2016 Z. z.
o personálnej bezpečnosti a vyhlášky NBÚ č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného
zamestnanca,

realizácia postupov pri určovaní a zánikov zamestnancov rezortu MH SR oboznamovať
sa
s utajovanými skutočnosťami,

organizácia skúšok bezpečnostných zamestnancov pre potreby rezortu MH SR,

zabezpečovanie vedenia evidencií a zoznamov údajov v oblasti personálnej
bezpečnosti prostredníctvom programového systému ARDON.
Graf č. 1

Ochrana osobných údajov

vykonávanie nepretržitého dohľadu nad ochranou osobných údajov v podmienkach
MH SR,

vykonávanie kontroly všetkých informačných systémov, v ktorých sú na MH SR
spracúvané osobné údaje fyzických osôb,

uzatvorenie dodatkov k zmluvám s právnickými osobami, ktoré v mene MH SR
akýmkoľvek spôsobom spracúvajú osobné údaje,

osoba poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov absolvovala sériu
školení v rámci jej odborného rastu,

vykonanie auditu s cieľom zistiť ďalšie informačné systémy resp. spracovateľské
činnosti, v rámci ktorých sú osobné údaje spracúvané,
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prepracovanie bezpečnostnej dokumentácie všetkých informačných systémov,
v ktorých sú na MH SR spracúvané osobné údaje fyzických osôb,
vykonávanie ďalších povinnosti prevádzkovateľa, najmä vedenie príslušných evidencií,
oznamovacia povinnosť voči Úradu na ochranu osobných údajov, vykonávanie poučení
nových oprávnených osôb, prijímanie nevyhnutných bezpečnostných opatrení.
Ochrana kritickej infraštruktúry
spracovanie návrhu MH SR na úpravu existujúcich kritérií a zoznamu prvkov kritickej
infraštruktúry (ďalej len „KI“) pre MV SR,
spracovanie podkladov do Správy o bezpečnosti SR za uplynulý rok, ktoré sa
predkladajú Kancelárii bezpečnostnej rady SR,
aktívna účasť 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,
účasť zástupcov MH SR na cvičeniach modelovej situácie hrozby narušenia alebo
zničenia prvku v sektoroch energetika a priemysel, vyplývajúce z § 9, ods. 1. písm. e)
zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, ktoré organizovali prevádzkovatelia
prvkov KI.

Odbor spolupracuje s prevádzkovateľmi pri plánovaní vytvorenia platformy pre energetickú
kritickú infraštruktúru (Excellence Centrum), ktoré by malo slúžiť na výcvik a vzdelávanie
expertov pre KI, ako aj na prípravu materiálov a metodík v oblasti KI.
Civilná ochrana

aktualizácia dokumentov spadajúcich do Plánu ochrany zamestnancov MH SR a osôb
prevzatých do starostlivosti podľa organizačných, personálnych a technických zmien,

zabezpečenie odborných revízií a opráv technologických zariadení v ochrannej stavbe
MH SR v súlade s vyhláškou č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
v spolupráci s odborom hospodárskej správy,

inventarizácia materiálu CO v sklade CO podľa vyhlášky č. 314/1998 Z. z. o
podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany,
výsledky inventarizácie zaslané odboru krízového riadenia Okresného úradu
v Bratislave.

ostatné úlohy týkajúce sa oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia,
civilného núdzového plánovania boli v podmienkach MH SR plnené v súlade
s dokumentom „Hlavné úlohy v oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany
obyvateľstva na rok 2017“ a „Hlavné úlohy pre právnické osoby v pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti krízového riadenia, civilnej
ochrany obyvateľstva a civilného núdzového plánovania v roku 2017“.
Bezpečnostné prostredie SR v roku 2017 ovplyvňovali hrozby, ktoré mali negatívne dopady
na bezpečnostnú situáciu v SR /pokračovanie ozbrojeného konfliktu vo východnom
susedstve EÚ a NATO, bezpečnostná situácia na západnom Balkáne, na Blízkom a Strednom
východe a v krajinách severnej a strednej Afriky a pokračovanie v rastúcej miere
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teroristického ohrozenia či migračná kríza.../. Eskalácia konfliktov môže mať neželané
následky a negatívny dopad na bezpečnostné prostredie SR. Na zachovaní bezpečnosti sa
rezort hospodárstva veľmi aktívne podieľal a podieľa v rámci komplexných preventívnych
opatrení aj prostredníctvom OBaKR.
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4. Charakteristika podriadených organizácií MH SR
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
SARIO je príspevkovou organizáciou MH SR, financovanou zo
zdrojov štátneho rozpočtu. Rok 2017 bol najlepším rokom z
pohľadu počtu uzavretých projektov, vytvorenia nových
pracovných miest, ako aj počtu zrealizovaných podujatí na
podporu slovenských firiem a ich exportných ambícií.
SARIO uzavrelo v roku 2017 33 investičných projektov, ktorých realizácia má potenciál
vytvoriť 9000 nových (priamych) pracovných miest a sumárna výška investícií má dosiahnuť
492 mil. eur. V 17 prípadoch išlo o zriadenie nových prevádzok a v 16 prípadoch o expanzné
projekty. Pozitívne možno hodnotiť príchod investícií s vyššou pridanou hodnotou, akými sú
napríklad R&D centrá (1 ukončený projekt), centrá služieb (6 ukončených projektov) a 3
projekty priemyselnej výroby, ktorých realizácia zahŕňa aj výskumno-vývojové aktivity.
V porovnaní s minulými rokmi rastie počet takýchto projektov v absolútnom, ako aj
pomerovom vyjadrení. TOP investícia roka 2017 je americká spoločnosť Amazon, ktorá
otvorila na Slovensku svoje najmodernejšie a najväčšie centrum reverznej logistiky. Nové
logistické centrum je umiestnené v areáli Mountpark Sereď na ploche s rozlohou vyše 60 000
metrov štvorcových. Spoločnosť Amazon zamestnala v novom logistickom centre v Seredi
približne tisíc ľudí. Významná je svojou pridanou hodnotou, pretože Amazon plánuje do
reverzného centra nasadiť najnovšie technológie. V roku 2017 SARIO vygenerovalo a
zaregistrovalo 76 nových investičných projektov najmä z oblasti automotive a strojársky
priemysel, pričom na väčšine z nich ďalej intenzívne pracuje. Počas roka 2017 sa konzultanti
Odboru investičných projektov SARIO zúčastnili na 23 investične zameraných zahraničných
pracovných cestách, kde prezentovali Slovenskú republiku ako krajinu s príťažlivým
podnikateľským prostredím. Primárnym účelom investičných zahraničných pracovných ciest
bolo vyzdvihnúť Slovensko ako atraktívnu investičnú destináciu v regióne strednej a
východnej Európy a šíriť posolstvá značky Good Idea Slovakia.

Stav ku koncu roka

2013

2014

2015

2016

2017

Počet úspešne
ukončených
projektov

18
ukončených
projektov

25
ukončených
projektov

23
ukončených
projektov

29
ukončených
projektov

33
ukončených
projektov

Potenciál
ukončených
projektov

cca 442 mil.
eur
investície
cca 3700
nových
priamych
miest

cca 170 mil.
eur investície
cca 4 600
nových
priamych
miest

cca 1,74
mld. eur
investície
cca 7 400
nových
priamych
miest

cca 930 mil.
eur
investície
cca 7 500
nových
priamych
miest

cca 492 mil.
eur investície
cca 9 000
nových
priamych
miest
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Agentúra pokračovala aj v roku 2017 v prepájaní slovenských subjektov z kľúčových odvetví
exportujúcich najmä na rýchlorastúce a rozvojové trhy, ako sú Rusko, Mongolsko, Vietnam,
Kuba, Mexiko, Čína, krajiny strednej Ázie. V rámci podpory exportu slovenských firiem bolo
zorganizovaných niekoľko medzinárodných kooperačných podujatí, podnikateľských misií
a fór (39 podnikateľsky zameraných podujatí), či vzdelávacích seminárov z cyklu
Proexportnej akadémie SARIO a prípravu na podnikateľské misie cez cyklus SARIO Business
Breakfast. Agentúra SARIO taktiež zorganizovala v rámci SARIO Business Link 3
medzinárodné podujatia v Bratislave, Nitre a Košiciach, ktorých sa zúčastnilo 488
slovenských a zahraničných spoločností. Slovenská kooperačná burza je už 11 rokov
vlajkovou loďou B2B podujatí na podporu exportnej výkonnosti slovenských firiem a
najväčším medzinárodným podujatím na Slovensku, ktoré agentúra SARIO organizuje od
roku 2007 pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Počas svojej histórie priniesla SKB
možnosť spojiť obchodný a výrobný potenciál 2 110 firmám z 38 krajín, zúčastnilo sa jej 4
993 účastníkov, 1 226 slovenských a 884 zahraničných spoločností a prebehlo 5 080
oficiálnych vopred plánovaných B2B rokovaní. Prínos SARIO z pohľadu prepájania
slovenských podnikateľov so zahraničnými bol v roku 2017 posilnený v segmente malých a
stredných podnikov vytvorením špeciálnej kapacity Národného projektu (NP) v rámci
Operačného programu Výskum a inovácie. V roku 2017 sa na proexportných podujatiach
SARIO zúčastnilo 2 250 účastníkov, ktoré uskutočnili 3 981 B2B stretnutí.
Kredit SARIO rastie aj vďaka činnosti Rady pre strategické riadenie, koordináciu a kontrolu
činností SARIO (Rada SARIO), a to aj v dôsledku systematickejšej a koordinovanej spolupráce
s ostatnými rezortmi štátnej správy a zlepšenia činnosti funkcie zriaďovateľa. Agentúra
SARIO získala v apríli 2017 počas výročnej investičnej konferencie AIM 2017 ocenenie
Investment Award 2017, ako najlepšia agentúra na podporu investícií pre región východnej,
strednej Európy a Turecka.
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je odbornou
príspevkovou organizáciou zriadenou MH SR. Jej úlohou je
zabezpečovať technicko-odborné zázemie v súlade s inovačnou a
energetickou legislatívou. Podieľa sa na implementácii smerníc
Európskej únie a aktualizácii inovačnej stratégie a energetickej
politiky Slovenskej republiky. Zaoberá sa aj prípravou podporných programov a projektov
venovaným úsporám energie, využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, inováciám a od
roku 2015, kedy sa seba SIEA prevzala úlohy technologickej agentúry, aj technologickému
rozvoju. Zároveň vykonáva funkciu implementačnej agentúry a sprostredkovateľského
orgánu pre čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci dvoch operačných
programoch.
Základné činnosti, ktoré SIEA vykonávala, vychádzali z predmetu činnosti uvedeného v
Zriaďovacej listine – Rozhodnutie MH SR č. 1/2015 a z náplne Kontraktu o financovaní SIEA
na rok 2017.
V roku 2017 sa SIEA podieľala na podporných mechanizmoch v rámci Operačného programu
Kvalita životného prostredia. V dopytovo orientovaných výzvach pretrvával enormný záujem
o podporu projektov zameraných na obnovu verejných budov, pričom SIEA v tejto oblasti
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prijala takmer 606 žiadostí v hodnote 273 miliónov €. V rámci výzvy zameranej na výstavbu,
rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla bolo prijatých 48 žiadostí, z ktorých boli po
vyhodnotení uzatvorené zmluvy v hodnote takmer 22 miliónov €. V národnom projekte
Zelená domácnostiam bolo počas 12 kôl v roku 2017 vydaných 6 819 poukážok na inštaláciu
zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Od začiatku realizácie projektu bolo
k 31.12.2017 inštalovaných 11 291 malých zariadení na využívanie OZE a z toho 7 484 v roku
2017. Celkovo je na tento projekt vyčlenených 45 miliónov €.
V prípade Operačného programu Výskum a inovácie SIEA prijala vyše 120 žiadostí o podporu
podnikateľských subjektov na podporu inovácií a technologického transferu v hodnote
takmer 58 miliónov € . V rámci výziev zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti
prostredníctvom uvedenie nových výrobkov na trh alebo zavádzania inovatívnych procesov
v začínajúcich a existujúcich malých a stredných podnikoch prijala vyše 850 žiadostí
o podporu v hodnote 211 miliónov €. Po vyhodnotení predložených žiadostí boli uzatvorené
zmluvy v hodnote takmer 186 miliónov €.
V energetickej oblasti sa SIEA venovala predovšetkým Ročnej správe o energetickej
efektívnosti za rok 2016 a monitorovaniu dodatočných úspor najmä v priemysle, získaných
na základe nových dobrovoľných dohôd. V rámci monitorovania energetickej efektívnosti
bolo vyhodnotených viac ako 6-tisíc budov, distribučných energetických sietí, zariadení na
kombinovanú výrobu elektriny a tepla a energetických auditov veľkých podnikov. Posúdené
boli aj správy z kontrol vykurovacích a klimatizačných systémov a úspory energie
financované z viacerých finančných mechanizmov, vrátane garantovaných energetických
služieb. Výstupom z monitorovacieho systému sú aj smerné čísla v energetike pre potreby
plánovania zverejnené na webovom sídle www.siea.sk. Pokračovalo sa v ďalšom rozširovaní
monitorovacieho systému najmä na účely monitorovanie a verifikácie energetických
a environmentálnych ukazovateľov pre jednotlivé operačné programy EŠIF.
Počas roka bolo vykonaných viac ako 3 800 overovaní hospodárnosti tepelných zariadení
a hodnotení hospodárnosti budov a 19 komplexných energetických auditov. SIEA tiež
aktualizovala zoznamy odborne spôsobilých osôb na podnikanie v energetike a tepelnej
energetike, ako aj na výkon pravidelnej kontroly vykurovacích, klimatizačných systémov a na
poskytovanie garantovaných energetických služieb a výkon činnosti energetického audítora.
V roku 2017 administrovala 264 žiadostí na aktualizačnú odbornú prípravu. Skúšok odbornej
spôsobilosti na podnikanie v energetike a tepelnej energetike sa zúčastnilo 120 osôb. Skúšok
odbornej spôsobilosti na výkon pravidelnej kontroly vykurovacích, klimatizačných systémov,
na poskytovanie garantovaných energetických služieb a výkon činnosti energetického
audítora sa zúčastnilo 37 osôb. SIEA v roku 2017 aktívne participovala na 6 medzinárodných
energetických projektoch financovaných z rámcového programu EÚ pre výskum, vývoj a
inovácie - Horizon 2020 a troch projektov financovaných z programu INTERREG.
V oblasti inovácií SIEA v spolupráci s MH SR pripravila ďalší ročník súťaže Inovatívny čin roka
a v rámci hodnotenia investičných zámerov SIEA spracovala 28 investičných posudkov.
V máji 2017 boli vyhodnotené v rámci “Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja,
podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte
Izrael“. V októbri bola vyhlásená II. výzva, ktorej výsledky budú známe v roku 2018.
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SIEA sa aktívne zapojila do implementácie aktualizácie Stratégie inteligentnej špecializácie
Slovenska RIS3 a podieľala sa na procese EDP – zber údajov pre vytvorenie oblastí budúcej
podpory v rámci RIS3.
SIEA participovala aj v 2. roku na implementácii projektu „Knowledge Sharing Program“
v spolupráci s Južnou Kóreou a ostatnými krajinami V4.
Pripravovali sa bilaterálne programy spolupráce s Kórejským inštitútom hodnotenia a
plánovania energetických technológií (KETEP), s Inovačným fondom Srbska, kazašskou
Národnou agentúrou pre technologický rozvoj a koncom roku 2017 začala pracovať spoločná
pracovná skupina zástupcov krajín V4 pre rozbeh pilotných aktivít so štátom Izrael.
Okrem vyššie uvedených aktivít, SIEA v roku 2017 zastupovala Slovenskú republiku
na zasadnutiach medzinárodných agentúr a združení v oblasti energetiky (EnR) a inovácií
(TAFTIE) a pokračovala v aktívnej činnosti v medzinárodných organizáciách, ako sú
Medzinárodná energetická agentúra IEA, v spolupráci s Európskou Komisiou v riadiacom
výbore pre smernicu o energetickej hospodárnosti budov (EPBDC), zladených konaniach pre
implementáciu smerníc v oblasti energetickej efektívnosti (CA EPBD, CA EED a CA RES),
v sektorových fórach a technických normalizačných komisiách Európskeho výboru pre
normalizáciu CEN a technických normalizačných komisiách Medzinárodnej organizácie pre
normalizáciu ISO, v expertnej podpore Európskej environmentálnej agentúry EEA
prostredníctvom Európskej siete pre informácie a sledovanie životného prostredia EIONET.
MH Invest II, s. r. o. Bratislava

Spoločnosť MH Invest II, s. r. o. je spoločnosť so 100 %
majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti MH SR. Spolupracuje pri
dostavbe priemyselných parkov a zón podľa požiadaviek
investorov v spolupráci so štátnymi inštitúciami, VÚC, správcami
sietí a investormi. Zabezpečuje prípravu územia a výkup pozemkov pre investorov a súvisiace
práce s vybudovaním infraštruktúry pre regionálny rozvoj. Okrem iného vykonáva aj činnosti
ako pomoc pri obsadzovaní priemyselných parkov, monitorovanie a fyzické ohliadky
existujúcich priemyselných zón a parkov na území SR a správa databázy podnikateľských
nehnuteľností.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej kontroly
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou
pôsobnosťou. Ide o orgán štátnej správy podriadený MH SR, ktorý
je vo svojej kontrolnej a rozhodovacej činnosti nezávislý. SOI sa
člení na ústredný inšpektorát a 8 jemu podriadených krajských inšpektorátov.
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SOI dohliada na dodržiavanie právnych predpisov subjektmi pôsobiacimi pri predaji tovaru a
poskytovaní služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu. V súčasnosti vykonáva dohľad nad
dodržiavaním povinností vyplývajúcich z 350 právnych predpisov. Ako všeobecný orgán
trhového dohľadu zisťuje, či výrobky a služby pri ich predaji a poskytovaní sú v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, vykonáva dohľad nad bezpečnosťou
nepotravinových výrobkov a ich zhodou s technickými požiadavkami, ako aj nad ich
predajom v správnej kvalite, množstve, miere, hmotnosti pri dodržaní cenových predpisov.
V pôsobnosti SOI je tiež kontrola dodržiavania času predaja a označovania výrobkov cenami.
SOI tiež vykonáva dohľad nad poskytovaním služieb ubytovacích zariadení a služieb v oblasti
cestovného ruchu, v oblasti vyúčtovania služieb spojených s bývaním, ako aj v oblasti
chemických látok a biocídnych výrobkov. Do jej kontrolnej pôsobnosti patrí aj podnikanie
v energetike, predajné akcie, reklama, ochrana maloletých pri predaji tabakových výrobkov a
kontrola ďalších povinností predávajúcich v oblasti ekonomických záujmov spotrebiteľov.
Pri svojej kontrolnej a rozhodovacej činnosti SOI ukladá opatrenia, ochranné opatrenia,
predbežné opatrenia a pokuty za porušenie povinností ustanovených v dozorovaných
právnych predpisoch. SOI takisto navrhuje pozastavenie alebo zrušenie živnostenského
oprávnenia, poskytuje odbornú a metodickú pomoc orgánom verejnej správy a právnickým
osobám založeným alebo zriadeným na ochranu spotrebiteľa. SOI tiež poskytuje
poradenstvo spotrebiteľom, vybavuje ich podnety a sťažnosti a objasňuje priestupky. SOI sa
zapája do tvorby legislatívy prostredníctvom vypracovania podkladov, stanovísk a
pripomienok k návrhom právnych predpisov.
SOI pôsobí aj ako orgán alternatívneho riešenia sporov, pričom ako tzv. reziduálny subjekt
ARS rieši všetky druhy sporov, pri ktorých nie je určená pôsobnosť iných orgánov ARS, s
výnimkou sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb. V súlade
s ustanoveniami príslušného zákona je úlohou SOI ako nezávislého a nestranného subjektu
sprostredkovanie riešenia sporu medzi predávajúcim a spotrebiteľom, s cieľom dosiahnuť
uzavretie dohody medzi týmito stranami sporu.
Činnosť SOI je zameraná aj na intenzívnu komunikáciu s verejnosťou. Informácie poskytuje
spotrebiteľom, ale aj podnikateľským subjektom aj prostredníctvom častých mediálnych
výstupov. SOI tiež uskutočňuje aktivity v oblasti zvyšovania povedomia odbornej a laickej
verejnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa formou uskutočňovania prednášok na základných
školách, stredných odborných školách a vysokých školách.
V oblasti medzinárodnej spolupráce SOI realizuje kontrolné akcie zamerané na zisťovanie
výskytu nebezpečných výrobkov na trhu SR na základe oznámení zo systému RAPEX a
nahlasuje zistené nebezpečné výrobky do tohto systému. SOI tiež plní funkciu príslušného
orgánu zodpovedného za presadzovanie viacerých smerníc a nariadení EÚ slúžiacich na
ochranu záujmov spotrebiteľov, pričom spolupracuje s jednotlivými členskými štátmi EÚ
a Európskou komisiou pri zisťovaní a riešení prípadov porušenia právnych predpisov v rámci
EÚ.

97

Kľúčové štatistiky SOI za rok 2017
Kontrolná činnosť
Počet podnetov, oznámení a žiadostí o radu prijatých inšpektorátmi 9 957
SOI
prešetrené
3 167
opodstatnené podnety
1 412
neopodstatnené podnety
1 755
v riešení
1 350
postúpené
1 412
odpísané bez šetrenia, poskytnutá rada
4 028
Počet kontrol celkom
16 846
Počet kontrolných nákupov
9 028
Hodnota pozastaveného tovaru
1 494 618 eur
Počet odobratých vzoriek
256
Rozhodovacia činnosť, opravné prostriedky
Počet vydaných prvostupňových rozhodnutí o uložení pokuty
fyzické osoby
právnické osoby
marenie výkonu kontroly
Celková výška uložených peňažných pokút
fyzické osoby
právnické osoby
marenie výkonu kontroly
Počet napadnutých prvostupňových rozhodnutí
Počet podaných žalôb na preskúmanie zákonnosti postupu SOI
Počet návrhov na odobratie živnostenského oprávnenia
Predajné akcie
Počet doručených oznámení
zverejnených
nezverejnených

3 745
1 246
2 363
136
2 488 738 eur
588 754 eur
1 681 752 eur
218 232 eur
646
65
17
1 789
1 789
0

Poskytovanie informácií v zmysle infozákona
Počet žiadostí
poskytnuté
rozhodnutie o zamietnutí, resp. čiastočnom poskytnutí informácie
informácia nesprístupnená z dôvodu neposkytnutia súčinnosti
žiadateľa

93
79
13
1

Publikačná činnosť
Počet publikácií
tlač
rozhlas
televízia a internet

434
102
52
280
98

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS)
Počet doručených návrhov na začatie ARS
ARS ukončené
uzavretím dohody o vyriešení sporu
vydaním odôvodneného stanoviska
odložením návrhu
spotrebiteľ vyhlásil, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na ARS
nie je zrejmé, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa
odmietnutím návrhu
spotrebiteľ nedoplnil návrh v určenej lehote
subjekt ARS nie je príslušný riešiť spor
skôr začaté ARS / vo veci rozhodol súd alebo rozhodcovský
súd / uzavretá dohoda o mediácii / už ukončené ARS
návrh je neopodstatnený
spotrebiteľ sa pred podaním návrhu nepokúsil vyriešiť spor
komunikáciou s predávajúcim
vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur
vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým zaoberal a spotrebiteľ
bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje
žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na
všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné
ARS neukončené
Počet ukončených prípadov vybavených v prospech spotrebiteľa

256
194
42
18
96
45
51
36
6
17
1
2
2
7
1
54
87

Puncový úrad Slovenskej republiky

Puncový úrad Slovenskej republiky (ďalej „PÚ SR“) ako orgán štátnej
správy na úseku puncovníctva a skúšania výrobkov z drahých kovov
dohliada na dodržiavanie puncového zákona, čím chráni oprávnené záujmy občanov,
výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi. V zmysle puncového zákona č. 94/2013 Z. z.
kontroluje uvádzanie a predaj výrobkov z drahých kovov na trh, ako aj dodržiavanie zákonom
stanovenej rýdzosti pri výrobe registrovaných zliatin a tovarov z drahých kovov a pri dovoze
tovarov z drahých kovov. Taktiež dohliada nad razbou mincí z drahých kovov, kde dodržanie
obsahu drahého kovu je jedným zo základných kritérií pre povolenie ich razby. PÚ SR ako
štátna rozpočtová organizácia hospodári samostatne podľa rozpočtu schváleného MH SR.
Ústredie PÚ SR sídli v Bratislave. V roku 2017 boli PÚ SR podriadené dve pobočky (v Košiciach
a v Trenčíne) a jedna expozitúra v Leviciach.
PÚ SR v roku 2017 dosiahol celkové príjmy vo výške 659 070,78,- eur, z toho príjmy
z puncovej kontroly vo výške 639 625,52,- eur, príjmy z pokút mal PÚ SR vo výške 18 123,99,eur a iné príjmy dosiahol vo výške 1 321,27,- eur. Výdavky za rok 2017 boli vo výške
542 630,90,- eur. Rozdiel príjmov a výdavkov predstavuje pozitívne saldo a príspevok do
štátneho rozpočtu bol 116 439,79,- eur.
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Múzeum obchodu Bratislava
Jednou z organizácií zriadených MH SR je aj Múzeum obchodu
Bratislava (ďalej len „MOB“). Jeho poslaním je najmä tvorba,
ochrana, odborné spracovanie a prezentácia zbierkového fondu,
dokumentujúceho vývoj obchodu a pohostinstva na území
Slovenska. Zbierkový fond spravuje múzeum ako súčasť
kultúrneho dedičstva národa a štátu. Celkovo predstavuje
zbierkový fond 68 301 kusov zbierkových predmetov.
MOB zabezpečuje, na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovanie a
zhodnocovanie zbierkových predmetov prostredníctvom vedeckých metód a odborne ich
spracováva. Zabezpečuje tiež písomnú dokumentáciu o vývoji obchodu, pohostinstva
a cestovného ruchu na území Slovenska od jeho prvopočiatkov až po súčasnosť. Súčasne
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. Svojím pôsobením sa MOB orientuje na celú
populáciu s dôrazom na mládež na akomkoľvek stupni vzdelávania. Výstavné aktivity MOB
zaznamenali celkovo v roku 2017 rekordný počet návštevníkov, a to 195 506 návštevníkov.
MOB sa podarilo, v rámci akvizičnej činnosti v roku 2017, získať kúpou a darom zbierkové
predmety, ktoré obohatili zbierky múzea o 687 kusov zbierkových predmetov. Ide
predovšetkým o plechové obaly na rôzny tovar, plechové reklamy, súbor papierovej reklamy.
Zbierkový fond bol obohatený aj o súbor dobovej odbornej tlače v odbore cukrárstva
a obuvníctva z obdobia rokov 1918 až 1938. Z tlačenej reklamy múzeum získalo zbierku
plagátov a zaujímavú zbierku autorských grafických letákov. MOB získalo i zbierku z oblasti
pivovarníctva obsahujúcu súbor fliaš s etiketami, zbierku drevených obalov a dobových tlačí.
Zaujímavý je najmä obsiahly súbor dobových reklamných poštových známok prevažne z pred
roku 1918. Skvalitnený bol aj akvizičný program zachytávajúci výrobu čokolády a sladkostí na
našom území (rôzne drevené, papierové a plechové obaly) z obdobia od roku cca 1900 do
roku 1948, ako aj súbor cukrárenských predmetov z obdobia 1. ČSR.

Slovak Business Agency - SBA
Malé a stredné podniky so svojim 99,9 % zastúpením v celkovom
počte podnikateľských subjektov sú pilierom slovenského
hospodárstva. Poskytujú v podnikovej ekonomike pracovné
príležitosti takmer 75 % aktívnej pracovnej sily, podieľajú sa viac ako
50 % na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty. Slovak Business Agency (do 28. februára
2014 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) predstavuje v SR kľúčovú
a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malých a stredných podnikateľov. Za
jej vznikom v roku 1993 stála nielen spoločná iniciatíva EÚ a vlády SR, ale aj jej zakladajúci
členovia - Ministerstvo hospodárstva SR, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský
živnostenský zväz. SBA je jedinečnou platformou verejného a súkromného sektora, ktorej
víziou je stať sa prvou voľbou slovenských firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania.
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Jej poslaním je komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona
o malých a stredných podnikoch (Small Business Act), podpora podnikania na národnej,
regionálnej i miestnej úrovni a v neposlednom rade aj posilnenie konkurencieschopnosti
podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín. Zvýšenie miery prežitia
podnikov na trhu, či zamestnanosti v súkromnom sektore, je len časť z množstva cieľov,
ktoré sa SBA snaží dosiahnuť. Jej snahou je tiež zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenských
podnikov, zabránenie marginalizácie podnikov a stimulácia podnikateľského ducha. Za
účelom podpory malých a stredných podnikov bolo zriadené aj Národné podnikateľské
centrum (NPC), ktorého hlavným cieľom je realizovanie koncepcie jednotného miesta typu
„one--stop-shop“ poskytujúceho široké portfólio informácií a doplnkových služieb pre
záujemcov o podnikanie a začínajúcich a etablovaní podnikateľov v rôznych štádiách
životného cyklu.
Aktivity SBA:
 Finančné nástroje: Mikropôžičkový program a Fondy rizikového kapitálu
 Štátne programy: Program na podporu startupov; Program Monitoring a výskum v
oblasti malého a stredného; Schéma na podporu rodinného podnikania (2017 – 2020)
(schéma pomoci de minimis)
 Medzinárodné projekty
 European Enterprise Network
 Centrum lepšej regulácie
Programy EŠIF
• OPVaI
→ NP Národné podnikateľské centrum pre BASK
→ NP Národné podnikateľské centrum v regiónoch
→ Monitoring podnikateľského prostredia
→ NP Internacionalizácia
• EVS
→ Centrum lepšej regulácie
Počas roka 2017 SBA potvrdila svoju kľúčovú úlohu v rozvoji MSP.
SBA sa prostredníctvom Odboru medzinárodných projektov počas roka 2017 podieľala na
pokračujúcej implementácií medzinárodných projektov v rôznych oblastiach súvisiacich s
otváraním pilotných tém v rámci Small Business Act.
 V roku 2017, úspešne pokračovala realizácia projektu CERIecon (Program Interreg
Stredná Európa), na ktorého realizácii sa podieľa SBA spoločne s Mestom Bratislava.
Na základe výberového konania bol Playpark Bratislava zriadený na pôde
Univerzitného technologického inkubátora STU. V nadväznosti na interné a externé
konzultácie a dva ďalšie workshopy pre stakeholderov a záujemcov o aktivity
Playparku Bratislava a projekt ako taký realizované v máji a auguste 2017, bol
nastavený mix služieb – workshopov, osobného mentoringu a ostatných aktivít ako
napr. regionálneho pitchingového podujatia a filmovania krátkeho pitch videa pre
účastníkov prvej tréningovej periódy. Prvá tréningová perióda bola úspešne spustená
12. a 13. septembra 2017 úvodným workshopom na vytváranie podnikateľských
nápadov („Idea generation lab“) a potrvá až do apríla 2018. Na jeseň 2017 bolo v
rámci nej zrealizovaných 6 praktických workshopov pre 8 účastníkov a viac ako 150
ďalších záujemcov, pre ktorých boli workshopy otvorené. V novembri a decembri
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2017 v rámci dvoch týždňov prebehla tiež medzinárodná výmena, počas ktorej
Playpark Bratislava privítal účastníkov prvej periódy Playparku Viedeň a následne
vyslal účastníkov do Playparku Brno. Aktivity zahŕňali spoločné worskhopy, návštevy
fablabov, vzájomné predstavenie podnikateľských nápadov, networking a tiež
možnosť prezentácie pre slovenských účastníkov na regionálnych pitching finals v
Brne.
 V januári 2017 bola spustená realizácia projektu MOVECO (Interreg Dunajský
nadnárodný program), reaguje na stratégiu Európskej únie a Akčný plán zameraný na
podporu prechodu od lineárneho hospodárstva (lineárne nakladanie s materiálmi
podľa modelu: výroba – spotreba – odpad) k obehovému hospodárstvu (produkcia –
spotreba – recyklácia/opätovné použitie). V rámci roka 2017 bola zrealizovaná
analýza hlavného nástroja na podporu eko-inovácií v obehovom hospodárstve,
ktorým je schéma rozšírenej zodpovednosti výrobcov (v slovenských podmienkach
implementované prostredníctvom zákona o odpadoch).
 Výsledky prieskumu boli overené v rámci okrúhleho stola so zástupcami relevantných
stakeholderov z radov tvorcov politík, organizácií pôsobiacich v systéme odpadového
hospodárstva, neziskových organizácií a výrobcov. Sumár zistení, ako i ďalšie
praktické informácie pre firmy, ktoré uvádzajú výrobky na zahraničné trhy, budú
dostupné na stránke projektu a platforme, ktorú partneri konzorcia pripravujú.
Platforma tiež bude obsahovať zoznam vedecko-výskumných a inovačných inštitúcií
pôsobiacich
v krajinách Dunajského regiónu, ktoré sa venujú rôznym otázkam súvisiacim s
obehovým hospodárstvom. Práce v druhej polovici roka boli zamerané na tvorbu
informačných a vzdelávacích materiálov určených pre podnikateľov, ako i koncepte
praktických
workshopov s cieľom podporiť inovačné aktivity a spoluprácu firiem, vedeckovýskumných či inovačných organizácií v oblasti využitia iných/nových materiálov,
produktového dizajnu, výrobného procesu, nakladania/využitia odpadu, či tvorby
úplne nového biznis modelu.
 Začiatkom roka 2017 bola tiež spustená realizácia projektu SENSES (Interreg Dunajský
nadnárodný program), ktorej cieľom je vytvorenie medzinárodnej siete sociálnych
podnikov, spoločensky zodpovedných podnikov , (sociálnych) finančných investorov,
tvorcov politík, akademických inštitúcií a neziskových organizácií a prostredníctvom
podpory spolupráce dosiahnuť lepšia integrovanosť sociálnych podnikov na dnešné
trhové prostredie. Aktivity projektu v roku 2017 boli zamerané na zvyšovanie
povedomia o projekte SENSES medzi kľúčovými aktérmi projektu (zástupcovia
Governance, spoločensky zodpovedné firmy - CSRs, neziskové organizácie, sociálni
finanční investori, sociálne podniky, zástupcov akademickej obce a združení), s cieľom
získať podporu pre rozvoj inovatívnych modelov sociálneho podnikania. V rámci
ekosystému sociálneho podnikania bol zrealizovaný prieskum s cieľom zmapovania
potrieb v oblasti zručností sociálnych podnikov a existencie verejných služieb. Získaná
spätná väzba slúžila ako podklad pre prípravu návrhov pre relevantných tvorcov
politík. Vypracované boli tiež „3 príklady úspešnej praxe“ sociálnych podnikov na
Slovensku a 1 prípadová štúdia. V ďalšej fáze projektu boli začaté práce na
vzdelávacích materiáloch (e-learningové materiály a materiály pre fyzické tréningy),
ktorých testovanie sa uskutoční v roku 2018. Na národnej úrovni boli tiež
zorganizované 2 stretnutia s hlavnými aktérmi projektu, tzv. „Stakeholders
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meetings“, v rámci ktorých boli prezentované pripravované novinky v oblasti
sociálneho podnikania, ako napríklad prezentácia nového Zákona o sociálnom
podnikaní.
V januári 2017 sa začala realizácia projektu ,,CrossEUWBA“ (program Horizon2020),
ktorý je zameraný na uľahčenie financovania podnikania žien za pomoci ženských
podnikateľských anjelov a prispieť tak k podpore súkromného investovania do
podnikania v Európe. Prvý rok realizácie projektu bol venovaný prieskumu, šíreniu
povedomia o téme anjelskeho investovania ako jednej z foriem financovania
začínajúcich podnikateľov, diseminácii informácií o projekte, oslovovaniu
potenciálnych účastníkov a príprave tréningových materiálov určených pre potreby
vzdelávania a tréningov určených pre účastníkov projektu. Výsledky prieskumu a
zistenia, ktoré priniesol budú prezentované verejnosti v roku 2018. Koncom roka
2017 bola spustená iniciatíva združujúcich ženských podnikateľských anjelov a
prebiehali tiež prípravné práce smerujúce k vytvoreniu komunity podnikateľských
anjelok a začínajúcich podnikateliek.
Od júna 2017 implementuje SBA projekt THINGS+ (program Interreg Stredná
Európa), ktorého cieľom je podpora inovácie v oblasti biznis modelov
prostredníctvom zavádzania služieb do portfólia výrobných firiem. Projekt sa v roku
2017 nachádzal vo svojej prípravnej fáze v rámci ktorej boli mapované existujúce
metodológie zameriavajúce sa na rôzne oblasti tvorby a predaja produktov, pričom
zároveň prebiehali práce na vytváraní projektovej metodológie v ktorej budú
integrované vhodné súčasti zmapovaných metodológií. Metodológia pre realizáciu
tréningov pre firmy bude sfinalizovaná v priebehu roka 2018.
Slovak Business Agency pokračovala v roku 2017 v realizácii dvojročného projektu
ONLINE – S3 (program Horizon 2020), ktorého cieľom je vytvoriť elektronickú
platformu rozšírenú o panel nástrojov, aplikácií a on-line služieb napomáhajúcim
národným a regionálnym orgánom v EÚ vypracovať, aktualizovať, vylepšiť a
implementovať agendu inteligentnej špecializácie, tzv. RIS3. V roku 2017 boli
uskutočnené kľúčové aktivity projektu: vytvorenie e-platformy vrátane online
nástrojov a aplikácií a e-služieb. Do niekoľkomesačného testovania týchto nástrojov
boli zapojené všetky partnerské organizácie. SBA spolupracovala na základe
výsledkov výzvy s holandským partnerom – spoločnosťou Samenwerkingsverband
Noord-Nederland (SNN). Do testovania boli zapojení holandskí stakeholderi z oblastí
tvorcov politík, podnikateľského prostredia, študentov, odborníkov z oblasti vedy a
výskumu a odborná verejnosť. Výsledky testovania nástrojov a e-platformy budú
prezentované pilotnými partnermi v roku 2018.
Projekt INKLUPOD prešiel v roku 2017 do etapy II, v rámci ktorej bol monitorovaný
vývoj stavu inkluzivity podnikania z pohľadu jednotlivých znevýhodnených skupín
prostredníctvom metodiky Global Entrepreneurship Monitor a jeho porovnávanie
s krajinami EÚ ako aj relevantných krajín sveta. Taktiež boli identifikované
a hodnotené bariéry brániace inkluzívnemu podnikania znevýhodnených skupín, ako
aj najúspešnejšie a najmenej úspešné praktiky z oblasti inkluzivity podnikania
a hodnotenia jeho efektívnosti.
Aktivity projektu SAGA for VET (program Erasmus+) v roku 2017 boli zamerané na
realizáciu vzdelávacích kurzov pre vzdelávací program "Pracovník vo
Vodohospodárskom podniku" a prípravu návrhov pre tento akreditovaný vzdelávací
program v súlade so zákonom 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní. Vykonaný
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bol tiež prieskum odborných požiadaviek pre pracovníka vo vodohospodárskom
podniku a príbuzných povolaniach. Ďalšou aktivitou bola tzv. komparatívna analýza, v
rámci ktorej boli porovnávané nové vzdelávacie programy na Slovensku s existujúcimi
v Rakúsku a v Nemecku. Poslednou aktivitou bolo spracovanie príkladov dobrej
praxe, ktoré predstavujú najdôležitejšie elementy a procesy potrebné pre
správny/vhodný prenos častí duálneho vzdelávania z Rakúska a Nemecka na
Slovensko. V júli 2017 bola zrealizovaná záverečná konferencia pod názvom
„Perspektívy celoživotného vzdelávania“, počas ktorej boli prezentované informácie o
nových akreditovaných vzdelávacích programoch na Slovensku, o metodike prenosu
elementov duálneho vzdelávania z Rakúska a Nemecka na Slovensko, ako i
odporúčania pre národné autority na Slovensku, v Rakúsku a v Nemecku.
Na základe služieb poskytnutých medzinárodnou sieťou Enterprise Europe Network (EEN),
ktorú na Slovensku reprezentuje projekt BISS Slovakia 2020, bola v roku 2017 uzavretých päť
zmlúv o medzinárodnej spolupráci medzi slovenskými a zahraničnými MSP (ČR, Belgicko,
Nemecko, Francúzsko, Maďarsko). V spolupráci so zahraničnými partnermi siete EEN bolo
spoluorganizovaných 21 kooperačných podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 149 organizácií
a stretli sa s 318 potenciálnymi partnermi na základe dopredu vybratých schôdzok.
V rámci programu na podporu start upov bola v rozpočtovom roku 2017 zverejnená výzva na
prihlasovanie na domáce a medzinárodné podujatia zamerané na inovácie, technológie
a startupy. 46 prijímateľov (MSP a FO) sa v rozpočtovom roku 2017 zúčastnilo 30
technologických a inovatívnych podujatí. V rámci MSP mohli spoločnosti vyslať maximálne 3
svojich zástupcov. Účastníkom bola v tomto prípade poskytnutá nepriama forma pomoci vo
výške 100 % úhrady nákladov spojených s účasťou na podujatí ( ubytovanie, letenky a vstup
na podujatie).
 V roku 2017 bola realizovaná aj ďalšia forma pomoci, konkrétne prostredníctvom
mentoringu. A v uvedenom rozpočtovom roku komisia schválila 25 žiadostí
a o podporu startupom z rôznych oblastí.
 Rovnako sa záujemcovia z radov MSP mohli prvýkrát zúčastniť zahraničnej stáže
v Cambridge Innovation Center v Bostone. Pre túto aktivitu bolo komisiou vybratých
5 spoločností, kde každú na 4 týždňovej stáži zastupovali 2 členovia. Všetci
prijímatelia naplnili cieľ, ktorý si zadali pri prihlasovaní sa do jednotlivých aktivít.
 V rámci realizácie podpory startupov programu SBA podporila viaceré lokálne aj
zahraničné podujatia, kde sa stalo SBA spoluorganizátorom/partnerom.
Medzi hlavné podujatia organizované SBA určite patrí unikátna celoslovenská súťaž pre ženy
- Podnikateľka Slovenska. Jej cieľom je oceniť a vyzdvihnúť úspech žien v podnikaní a ich
schopnosť spojiť osobný a pracovný život. Na jeseň v roku 2017 SBA realizovala aj Deň
súkromného podnikania.
Slovak Business Agency rovnako podporila aj úspešnú sériu online diskusií so spoločným
názvom „Búranie mýtov o podnikaní, konferenciu Metro On Line 2017 alebo známe
podujatia Startup Weekend. SBA špecificky organizuje alebo spoluorganizuje aj aktivity,
ktoré pozitívne podporujú mladých záujemcov o podnikanie a tým im uľahčuje vstup do
podnikania, prostredníctvom súťaží, ako napríklad Mladý inovatívny podnikateľ, Slovak
univerzity Startup Cup 2017 alebo Študentská podnikateľská cena.
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Za podpory SBA sa konala konferencia zameraná na podporu rodinného podnikania
s názvom Rodinné firmy 2017 – Pestré cesty k naozaj dobrému rodinnému podnikaniu, ktorej
hlavným cieľom bolo posilniť záujem verejnosti o rodinné podnikanie a poukázať na to, akým
rôznym situáciám musia čeliť rodinné firmy.
Jedným z najvýznamnejších a najzvučnejších startupových podujatí na Slovensku, ktoré sa
pravidelne koná za podpory SBA je „Startup Awards.SK 2017“, ktorého hlavným cieľom bolo
v roku 2017 oceniť novo založené a technologicky orientované obchodných spoločností v 4
tematických kategóriách.
SBA v rozpočtovom roku 2017 podporila napríklad podujatia ako Tech Summit, StartupIoT
Expo Bratislava 2017, ktorú organizovala Francúzsko-slovenská obchodná komora.
Trikrát boli podporené podujatia organizované JCI – Slovensko. Išlo o súťaž Slovak Student
Start up Cup 2017, v rámci ktorej boli vyhodnotení úspešní start upisti z radov študentov
vysokých škôl, ktorí zaujali porotu so svojimi inovatívnymi projektmi. Druhé podujatie
organizované JCI – Slovensko s názvom JCI Innovation Academy 2017 bolo určené pre
študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sa mohli inšpirovať pracovnými úspechmi
startupistov a porozumieť podnikateľským aktivitám. Výročná konferencia JCI – Slovensko v
Prešove bolo tretím podporeným podujatím, na ktorom prezentovali aj program Start up
Sharks.
V rámci implementácie bolo podporené podujatie Start up Awards 2017, kde sa každoročne
oceňujú najúspešnejšie slovenské start upy z rôznych kategórií.
Dňa 2.8.2017 bola podpísaná zmluva o NFP na NP NPC II – BA kraj. Následne po schválení
schémy štátnej pomoci začal projekt poskytovať služby nielen fyzickým osobám, ale aj
cieľovej skupine MSP. Medzi službami, ktoré projekt poskytuje, okrem pôvodných ako Front
Office, ktorý je otvorený a dostupný pre klientov každý pracovný deň a podujatí pre
záujemcov o podnikanie, sme otvorili inkubátor, poskytujeme skupinové podujatia pre rast
MSP, krátkodobé poradenstvá pre podniky, účasť na medzinárodných podujatiach a iné.
V roku 2017, po podpise projektu a zverejnení schémy de minimis týkajúcej sa nášho
projektu sme obslúžili 47 jedinečných MSP a vyše 800 nepodnikateľov z Bratislavského
samosprávneho kraja na podujatiach ako napr.: Mať "namakanú" reklamu na Facebooku či
Instagrame nebolo nikdy ľahšie!, ale aj poslaním 8 účastníkov na rôzne medzinárodné
odborné podujatia.
Jednou z významných nových tém SBA je rodinné podnikanie s kľúčovými oblasťami
generačnej výmeny, nástupníctva a transferu majetku. Schéma na podporu rodinného
podnikania bola schválená a vyhlásená v Obchodnom vestníku č. 167/2017 dňa 31.08.2017.
Do konca roka sa začali prípravné práce na jej implementáciu v roku 2018. Tie zahŕňali
rozpracovanie pomoci, jej obsahu a foriem pre rodinné podniky, zadefinovanie procesov,
vytváranie implementačného manuálu s návrhom konkrétnych aktivít, ako aj identifikovanie
potenciálnych expertov – špecialistov na problematiku rodinného podnikania. Na konci roka
prebehla úvodná propagácia pripravovaných služieb medzi podnikateľmi a expertmi
na celoslovenskej konferencii Rodinné podnikanie.
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5. Hospodárenie organizácie
5.1. Základná charakteristika správcu rozpočtovej kapitoly
Ministerstvo financií SR listom č. MF/021528/2016-441 z 8. decembra 2016 rozpísalo
Ministerstvu hospodárstva SR záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu vrátane programovej
štruktúry na rok 2017 tak, ako boli schválené v Národnej rade SR zákonom č. 357/2016 Z. z.
zo dňa 29. novembra 2016 o štátnom rozpočte na rok 2017.
v eurách

ZÁVÄZNÉ

UKAZOVATELE

a

Schválený
rozpočet
k 1. 1. 2017
1

Upravený
rozpočet
k 31. 12. 2017
2

I. PRÍJMY KAPITOLY SPOLU (A+B)

175 534 641,0

126 132 959,28 130 718 790,95 103,64

84 241 212,00

84 241 212,00

86 254 582,07

102,39

91 293 429,00

41 891 747,28

42 052 356,77

100,38

0,00

0,00

2 411 852,11

-

A. Záväzný ukazovateľ
kód zdroja 111
B. Prostriedky EÚ
kód zdroja 1AA1+3AA1+13S1
C. Prostriedky na spolufinancovanie
kód zdroja 13S2+11S2
II. VÝDAVKY KAPITOLY SPOLU (A+B+C)

250 908 120,0
0

Skutočnosť

%
stĺ.
k 31. 12. 2017
3/2*100
3
4

154 783 931,29 154 314 479,93 99,70

A. Prostriedky ŠR
kód zdroja 111+131F+131G
B. Prostriedky na spolufinancovanie
kód zdroja 1AJ2+ 3AA2 + 3AA3
C. Prostriedky EÚ
zdroj 1AA1+3AA1
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
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. 461/2016
z toho: aparát ústredného orgánu
- administratívne kapacity rozpočtových
organizácií osobitne sledované, podľa
prílohy č.1 k uzneseniu vlády SR č. 461/2016
- kapitálové výdavky (700), kód zdroja
111+131F+131G
III. VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA
REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK 2017
(z Prílohy č. 2) :

115 754
151 279 185,00 116 223 462,25
011,39

99,60

8 335 506,00

6 410 188,30

91 293 429,00

32 150 280,74

32 150 280,74

100,00

10 837 011,00

11 358 253,00

11 345 623,98

99,88

6 182 681,00

6 435 619,00

6 428 981,00

99,89

819

868

813,6

93,73

424

473

438,8

92,77

60

112

104,7

93,48

52 136 778,00

17 174 225,22

17 173 005,13

99,99
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6 410 187,80 99,99

07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania

117 343 387,0

81 268 915,07

81 226 005,57

99,94

1 782 334,00
380 000,00

1 757 334,00
380 000,00

1 756 850,00
353 773,00

99,97
99,03

63 698 540,00

65 756 323,55

65 756 323,55

100,00

42 175 609,00

4 979 085,22

4 979 085,22

100,00

27 476 020,00
2 900 000,00

26 627 859,85
2 937 285,20

26 253 793,86
2 932 772,08

98,59
99,84

1 150 000,00

1 041 011,93

1 041 011,93

100,00

4 300,00

4 300,00

1 875,28

43,61

99 604 131,00

37 370 228,81

37 370 228,81

100,00

4 359 118,20

4 313 942,09

98,96

0

07K010F Podpora útlmu rudného baníctva
07K0115 Národný jadrový fond
07K0119 Národný jadrový fond – odvody od
prenosovej sústavy a distribučných
sústav
07K0403 Podpora rozvoja strategických
investícií -Investičné stimuly
07L Tvorba a implementácia politík
06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR
09704 Príspevky SR do medzinárodných
organizácií –
MH SR
0AS03 MH SR Ochrana kritickej ifraštruktúry
v Slovenskej republike
0EA02 Operačný program Výskum a inovácie –
časť MH SR
0EK0J Informačné technológie financované zo
štátneho rozpočtu – MH SR

2 430 282,00

Záväzné ukazovatele príjmov a výdavkov kapitoly MH SR boli v roku 2017 dodržané.
MH SR dosiahlo v roku 2017 nasledovný výsledok rozpočtového hospodárenia v eurách:

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

Schválený
rozpočet
k 1. 1. 2017
2
175 534 641,00

Upravený
rozpočet
k 31. 12. 2017
3
126 132 959,28

Skutočnosť
k 31. 12. 2017
4
130 718 790,95

%
k uprav.
rozpočtu
5=4/3*100
103,64

91 293 429,00
250 908 120,00

41 891 747,28
154 783 931,29

41 891 747,28
154 314 479,93

100,00
99,70

91 293 429,00

32 150 280,74

32 150 280,74

100,00

- 75 373 479,00
0,00

- 28 650 972,01
9 741 466,54

- 23 595 688,98
9 741 466,54

-

Príjmy kapitoly MH SR boli schválené zákonom č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok
2017 v sume 175 534 641,00 eur. Rozpočet celkových príjmov kapitoly bol k 31. 12. 2017
upravený na sumu 126 132 959,28 eur a skutočné príjmy kapitoly boli dosiahnuté v sume
130 718 790,95 eur, t. j. plnenie na 103,64 %. Príjmy z rozpočtu EÚ boli naplnené v sume
41 891 747,28 eur, t. j. plnenie na 100,00 % k upravenému rozpočtu príjmov k 31. 12. 2017.
Výdavky kapitoly boli zákonom č. 257/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017 schválené v
sume 250 908 120,00 eur, ktoré boli v priebehu roka 2017 rozpočtovými opatreniami MF SR
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upravené na sumu 154 783 931,29 eur. Celkové čerpanie výdavkov kapitoly MH SR v roku
2017 bolo v sume 154 314 479,93 eur, t. j. 99,70 % z upraveného rozpočtu výdavkov k 31. 12.
2017.
Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu v priebehu roka 2017 v eurách:
Schválený rozpočet príjmov k 1. 1. 2017
Povolené prekročenie
Viazanie
Rozpočet po úpravách

175 534 641,00
142 897 051,12
192 298 732,84
126 132 959,28

Schválený rozpočet výdavkov k 1. 1. 2017
Povolené prekročenie
Viazanie
Rozpočet po úpravách

250 908 120,00
120 152 810,29
216 276 999,00
154 783 931,29

Príjmy kapitoly MH SR boli v priebehu roka 2017 upravené tromi rozpočtovými opatreniami
zo schválenej výšky príjmov v sume 175 534 641,00 eur na sumu 126 132 959,28 eur a to
navýšením v príjmovej časti rozpočtu o 142 897 051,12 eur a viazaním v príjmovej časti
rozpočtu o 192 298 732,84 eur. K 31. 12. 2017 bol rozpočet príjmov kapitoly MH SR upravený
celkovo o - 49 401 681,72 eur.
Zvýšenie rozpočtu príjmov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili
rozpočtové opatrenia (RO) MF SR:
-

povolené prekročenie limitu príjmov podľa § 8 ods. 6 a § 17 zák. 523/2004
prostriedky EÚ (zdroje 13S1, 3AA1) - RO č. 1/2017,
povolené prekročenie príjmov v Operačnom programe Výskum a inovácie (zdroje
3AA1) - RO č. 54/2017.

Zníženie rozpočtu príjmov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnilo
rozpočtové opatrenie MF SR:
-

viazanie príjmov EÚ podľa § 8 (zdroje 13S1, 3AA1, 1AA1) - RO č. 56/2017.

Výška výdavkov kapitoly MH SR bola v priebehu roka 2017 upravená
päťdesiatimi
siedmymi rozpočtovými opatreniami z úrovne MF SR zo schválenej výšky rozpočtových
výdavkov v sume 250 908 120,00 eur na sumu 154 783 931,29 eur a to povoleným
prekročením rozpočtu o 120 152 810,29 eur a viazaním rozpočtu o 216 276 999,00 eur. K 31.
12. 2017 bol rozpočet výdavkov kapitoly MH SR upravený celkovo o - 96 124 188,71 eur.
Rozpočet výdavkov bol v roku 2017 v najväčšej miere ovplyvnený nasledovnými úpravami
rozpočtu:
Zvýšenie rozpočtu výdavkov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili
v najväčšej miere rozpočtové opatrenia MF SR:
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

povolené prekročenie limitu príjmov (prostriedky EÚ) viazaných v roku 2016 podľa §
8 ods. 6 a § 17 zákona NR SR č. 523/2004 (zdroje 13S1, 3AA1) - RO č. 1/2017,
povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v prvku 07K0403 Podpora rozvoja
strategických investícií - Investičné stimuly, viazaných v roku 2016 podľa § 8 zákona
NR SR č. 523/2004 (zdroje 131F, 131G - prostriedky ŠR) - RO č. 4/2017,
povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov viazaných v roku 2016 podľa § 8
zákona NR SR č. 523/2004 (zdroj 131F - prostriedky ŠR) na medzirezortnom
podprograme 06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR - RO č. 8/2017,
povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov viazaných v roku 2016 podľa § 8
zákona NR SR č. 523/2004 (zdroj 131F - prostriedky ŠR) na programe 07K Rozvoj
priemyslu a podpora podnikania - RO č. 13/2017,
povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov viazaných v roku 2016
v
programe 07L Tvorba a implementácia politík podľa § 8 zákona NR SR č. 523/2004
(zdroj 131F - prostriedky ŠR) na medzirezortnom podprograme 0EK0J Informačné
technológie financované zo štátneho rozpočtu - MH SR - RO č. 15/2017,
povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov viazaných v roku 2016 podľa § 8
zákona NR SR č. 523/2004 (zdroj 131F - prostriedky ŠR) na programe 07K Rozvoj
priemyslu a podpora podnikania - plnenie dohody vlád SR a Izraelského štátu - RO č.
16/2017,
povolené prekročenie limitu bežných výdavkov na programe 07L Tvorba a
implementácia politík z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na realizáciu
účasti SR na svetovej výstave EXPO Astana 2017 - RO č. 19/2017,
povolené prekročenie limitu bežných výdavkov na programe 07L Tvorba a
implementácia politík z dôvodu valorizácie mzdových výdavkov a k tomu
prislúchajúcich odvodov do poisťovní - RO č. 24/2017,
povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov viazaných v roku 2016 podľa § 8
zákona NR SR č. 523/2004 (zdroj 131G - prostriedky ŠR) na medzirezortnom
podprograme 0EK0J Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - MH
SR - RO č. 41/2017,
povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov viazaných v roku 2016 podľa § 8
zákona NR SR č. 523/2004 (zdroj 131G - prostriedky ŠR) na programe 07L Tvorba a
implementácia politík - RO č. 42/2017,
povolené prekročenie limitu bežných výdavkov na programe 07K Rozvoj priemyslu a
podpora podnikania v rámci prvku 07K0119 Národný jadrový fond - odvody od
prenosovej sústavy a distribučných sústav z dôvodu zabezpečenia finančných
prostriedkov na odvod Národnému jadrovému fondu v zmysle zákona č. 391/2012
Z. z. a zákona č. 238/2006 - RO č. 47/2017,
povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov na medzirezortnom
podprograme 0EK0J Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - MH
SR na Integrovaný systém krízového riadenia (ISKRA) na prevádzku a rozšírenie
funkcionality - RO č. 49/2017,
povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov na programe 07K Rozvoj
priemyslu a podpora podnikania (zdroj 131G a zdroj 111), z toho na prvok 07K0403
Podpora rozvoja strategických investícií - Investičné stimuly (zdroj 131G) na
zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu pripravovaných investičných
projektov a projektov zameraných na úsporu energie v roku 2018 - RO č. 51/2017.
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Zníženie rozpočtu výdavkov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili
v najväčšej miere rozpočtové opatrenia MF SR:
-

-

-

-

viazanie bežných výdavkov na programe 07L Tvorba a implementácia politík na
základe Uznesenia vlády SR č. 224/2005 a Uznesenia vlády SR č. 480/2005 a v zmysle
podpísaného delimitačného protokolu o prevode funkčných miest a prostriedkov
štátneho rozpočtu na rok 2017 z MH SR na MZVaEZ SR - RO
č. 34/2017,
viazanie limitu nevyčerpaných kapitálových výdavkov (kód zdroja 131F) na programe
07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania na prvku 07K0403 Podpora rozvoja
strategických investícií - Investičné stimuly a na programe 07L Tvorba
a implementácia politík - RO č. 48/2017,
viazanie výdavkov (prostriedky EÚ a spolufinancovania) určené na financovanie
spoločných programov SR a EÚ v súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov - RO č. 56/2017,
viazanie limitu kapitálových výdavkov (kód zdroja 131G a 111) v úrade MH SR
a Puncovom úrade SR v súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktoré kapitola použije v nasledujúcom rozpočtovom roku - RO
č. 57/2017.

Príjmy kapitoly
Celkové príjmy kapitoly MH SR boli v roku 2017 naplnené v sume 130 718 790,95 eur. Z
tohto objemu boli nedaňové príjmy naplnené v sume 88 827 043,67 eur a granty a transfery
boli naplnené v sume 41 891 747,28 eur.
Podrobnejšie členenie dosiahnutých príjmov MH SR podľa ekonomickej klasifikácie je
uvedené v tabuľke:
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(v eurách)
Ukazovateľ

200 Nedaňové príjmy
210 Príjmy z podnikania a z
vlastníctva majetku
211 Príjmy z podnikania
212 Príjmy z vlastníctva
220 Administratívne poplatky
a iné poplatky a platby
221 Administratívne poplatky
222 Pokuty, penále a iné sankcie
223 Poplatky a platby z nepriemyselného
a náhodného predaja
230 Kapitálové príjmy
290 Iné nedaňové príjmy
Vrátené neoprávnene použité alebo
291
zadržané finančné prostriedky
292 Ostatné príjmy
300 Granty a transfery
340 Zahraničné transfery
Príjmy MH SR spolu (200+300)

Schválený
rozpočet
k 1. 1. 2017
1
84 241 212,00

Upravený
rozpočet
k 31. 12. 2017
2
84 241 212,00

Skutočnosť
k 31. 12. 2017
3
88 827 043,67

Plnenie
3/2*100
(%)
4
105,44

9 882 429,00
9 859 000,00
23 429,00

5 023 429,00
5 000 000,00
23 429,00

5 034 208,06
5 000 000,00
34 208,06

100,21
100,00
146,10

2 905 187,00
800 000,00
1 905 187,00

2 421 187,00
850 000,00
1 371 187,00

2 641 915,80
937 125,52
1 653 117,58

109,12
110,25
120,56

200 000,00
299 096,00
71 154 500,00

200 000,00
299 096,00
76 497 500,00

51 672,70
527 450,61
80 623 469,20

25,84
176,35
105,39

0,00

0,00

2 572 461,10

-

71 154 500,00
91 293 429,00
91 293 429,00
175 534 641,00

76 497 500,00
41 891 747,28
41 891 747,28
126 132 959,28

78 051 008,10
41 891 747,28
41 891 747,28
130 718 790,95

102,03
100,00
100,00
103,64

Na dosiahnutých príjmoch kapitoly MH SR za rok 2017 sa podriadené organizácie
ministerstva a vnútroorganizačné jednotky ministerstva podieľali nasledovne:
-

Hlavný banský úrad Banská Štiavnica (HBÚ) mal na rok 2017 určené príjmy v sume
33 215,00 eur. Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet príjmov HBÚ upravený na
37 215,00 eur.
K 31. 12. 2017 HBÚ naplnil príjmy v sume 37 336,73 eur, čo predstavuje plnenie na
100,33 % k upravenému rozpočtu príjmov.
Hlavným zdrojom príjmov HBÚ v roku 2017 boli 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 v celkovej sume 30
385,72 eur. Príjmy z prenájmu budov boli naplnené v sume 5 056,70 eur a ostatné
príjmy v sume 1 894,31 eur.

-

Puncový úrad SR Bratislava (PÚ) mal na rok 2017 schválené príjmy v sume
600 000,00 eur. Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet príjmov PÚ upravený na
650 000,00 eur.
K 31. 12. 2017 PÚ dosiahol príjmy v sume 659 070,78 eur, čo predstavuje 101,40 %
k upravenému rozpočtu príjmov na rok 2017.
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Dosiahnutú výšku príjmov tvorili hlavne príjmy z výkonu puncovej kontroly v sume
639 625,52 eur, z vybratých pokút a penále v sume 18 123,99 eur. Príjmy za poštovné
a balné boli vybraté v sume 537,96 eur. Ostatné príjmy predstavovali sumu 783,31 eur
a boli tvorené príjmom z preplatku za plyn za rok 2016, za vrátené stravné lístky
a podobne.
-

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) mala na rok 2017 príjmy schválené v sume
2 088 572,00 eur. Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet príjmov SOI upravený na
1 550 572,00 eur.
K 31. 12. 2017 boli príjmy naplnené v sume 1 594 040,93 eur, čo je plnenie na 102,80 % z
upraveného rozpočtu príjmov.
Rozpočtované príjmy boli prijaté v celkovej sume 1 587 400,33 eur a boli naplnené
príjmami z pokút a penále v sume 1 513 127,87 eur, z prenájmu budov v správe SOI
v sume 13 369,62 eur, poplatkami a platbami z nepriemyselného predaja a služieb
v sume 51 134,74 eur, pri ktorých ide o príjem za refakturácie nákladov nevyhovujúcich
vzoriek za laboratórne rozbory odobraných vzoriek a ostatnými príjmami z dobropisov
v sume 9 768,10 eur.
Nerozpočtované, náhodné príjmy boli naplnené v celkovej sume 6 640,60 eur.
V rámci uvedených príjmov SOI v hodnotenom období naplnila tieto príjmy hlavne
príjmami z refundácií z EÚ za zahraničné pracovné cesty.

-

Ministerstvo hospodárstva SR Bratislava (úrad) malo na rok 2017 schválený rozpočet
príjmov vo výške 81 519 425,00 eur z toho 71 149 000,00 eur boli príjmy z odvodov
z prenosovej sústavy a distribučných sústav Národného jadrového fondu (NJF), sumu
9 859 000,00 eur tvorili príjmy z dividend, 200 000,00 eur z plnenia biocídneho zákona
(CCHLP), 299 096,00 eur z vratiek mesta Žilina a 12 329,00 eur príjmy za prenájom
budov, objektov a priestorov.
V priebehu roka 2017 bol rozpočet úradu upravený na sumu 82 003 425,00 eur.
K 31. 12. 2017 boli celkové príjmy úradu naplnené v sume 83 964 133,63 eur, t. j. 102,39
% k upravenému rozpočtu príjmov úradu MH SR. Príjmy úradu boli tvorené
rozpočtovanými príjmami a ostatnými náhodnými príjmami.
Z celkovej výšky príjmov boli rozpočtované príjmy naplnené v sume 83 506 680,63 eur
nasledovne:
- z odvodov z prenosovej a distribučných sústav NJF v sume 74 614 723,48 eur,
- z vratiek mesta Žilina v sume 299 096,00 eur,
- z prenájmu majetku v sume 15 781,74 eur,
- z biocídneho zákona (CCHLP) v sume 297 500,00 eur,
- z dividend od spoločnosti JAVYS, a.s. v sume 5 000 000,00 eur,
- z prevodu príjmov z Delegátskej siete MH SR v sume 47 588,91 eur,
- z prevodu príjmov z depozitného účtu v sume 1 500 000,00 eur,
- z prevodu príjmov z PHARE zameraných na úsporu energie v sume 913 802,00
eur,
- z prevodu príjmov z osobitného účtu likvidačných zostatkov Štátnej pokladne
(delimitácia MVRR SR) v sume 818 188,50 eur.
Ostatné náhodné príjmy v sume 457 453,00 eur boli naplnené platbami:
- za vratky kapitálových transferov v sume 179 542,20 eur (CRW Slovakia),
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- za vratky od mesta Medzilaborce v sume 42 631,76 eur za poskytnutú dotáciu,
- za porušenie predpisov v sume 91 480,00 eur,
- za vyúčtovanie členského príspevku v UNIDO 24 123,11 eur,
- vyplývajúcimi zo zúčtovania miezd za december 2016 v sume 55 763,67 eur,
- z ostatných príjmov v sume 37 577,69 eur (z toho: dobropisy 18 947,63 eur,
vratky kapitálových aktív v sume 1 607,65 eur, z predaja v sume 4 001,00 eur,
vratky v sume 1 036,00 eur a iné príjmy v sume 11 985,41 eur),
- z náhrad poistného plnenia 26 334,57 eur (zdroj 72e).
-

Platobná jednotka - VOJ MH SR mala na rok 2017 schválené príjmy prostriedkov
z rozpočtu EÚ vo výške 91 293 429,00 eur. Upravený rozpočet príjmov k 31. 12. 2017 bol
vo výške 41 891 747,28 eur. Príjmy rozpočtu platobnej jednotky sa naplnili na 100,00 %
z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2017
Príjmy platobnej jednotky boli tvorené nezrovnalosťami a inými vratkami za prostriedky
EÚ v sume 2 572 461,60 eur a prostriedkami z rozpočtu EÚ v sume 41 891 747,28 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 zo
všetkých prioritných osí Operačného programu Výskum a inovácie a zúčtovaní
poskytnutých zálohových platieb a predfinancovania z prioritnej osi 1.2 Podpora
výskumu, vývoja a inovácií, 3.1 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, 4.1
Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji a 5 Technická pomoc
Operačného programu Výskum a inovácie.
Príjmom prostriedkov z rozpočtu EÚ bolo aj doplatenie na základe schválených
súhrnných žiadostí o platbu Certifikačným orgánom (Ministerstvo financií SR) za rok
2016 na opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby
a zavádzanie progresívnych technológií v energetike a 2.2 Budovanie a modernizácia
verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
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Prehľad o plnení príjmov MH SR za rok 2017 podľa organizácií a zdrojov v eurách:
Schválený
Zdroj

Organizácia

Upravený

Skutočné

rozpočet na r. rozpočet na r. príjmy spolu

z toho
rozpočtoostatné
vané

% plnenia

náhodné

a

b
Puncový úrad SR
Slovenská obchodná inšpekcia
Hlavný banský úrad

1
600 000,00
2 088 572,00
33 215,00

2
650 000,00
1 550 572,00
37 215,00

k 31. 12.
2017
3
659 070,78
1 594 040,93
37 336,73
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Rozpočtové organizácie - celkom

2 721 787,00

2 237 787,00

2 290 448,44

2 281 913,53

8 534,91

102,35%

MH SR - Prenájom budov a priestorov
MH SR - vratky m. Žilina (239)

12 329,00
299 096,00

12 329,00
299 096,00

15 781,74
299 096,00

15 781,74
299 096,00

128,01%
100,00%

MH SR - vratky CRW Slovakia (239)

0,00

0,00

179 542,20

0,00

MH SR - vratky Medzilaborce (239)
MH SR - Dividendy -Jadrová vyraďovacia
spol.,a.s.
MH SR - Dividendy -Transpetrol a.s.
MH SR - Dividendy S P O L U
MH SR - NJF z distrib. a prenosových
sústav
MH SR - CCHLP biocídny zákon
MH SR - Delegátske siete
MH SR - Depozitný účet
MH SR - PHARE zamerané na úsporu
energie EUR
MH SR - Osobitný účet LZ ŠP (delemit.
MVRR SR)
MH SR- za porušenie predpisov
MH SR - UNIDO vyúčtovanie členského
príspevku
MH SR - zúčtovanie miezd 12/2016

0,00

0,00

42 631,76

0,00

0,00
0,00
179
542,20
42 631,76

2 859 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

100,00%

7 000 000,00
9 859 000,00
71 149
000,00
200 000,00
0,00
0,00

0,00
5 000 000,00
73 212
420,59
200 000,00
47 588,91
1 500 000,00

0,00
5 000 000,00
74 614
723,48
297 500,00
47 588,91
1 500 000,00

0,00
5 000 000,00
74 614
723,48
297 500,00
47 588,91
1 500 000,00

0,00
0,00

100,00%

0,00

101,92%

0,00
0,00
0,00

148,75%
100,00%
100,00%

0,00

913 802,00

913 802,00

913 802,00

0,00

100,00%

0,00

818 188,50

818 188,50

818 188,50

0,00

100,00%

0,00

0,00

91 480,00

0,00

91 480,00

-

0,00

0,00

24 123,11

0,00

24 123,11

-

0,00

0,00

55 763,67

0,00

55 763,67

-
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2017

2017

príjmy
4
659 070,78
1 587 400,33
35 442,42

5
0,00
6 640,60
1 894,31

3/2
101,40%
102,80%
100,33%

-

MH SR - ostatné
MH SR- z náhrad poistného plnenia
Ministerstvo hospodárstva SR - org.
spolu

72e
111+72C
Zdroje 111+72C Príjmy za rozp. org. a MH SR - c e
lkom
11S1 Prostriedky z rozpočtu EÚ (2. programové
obdobie)
1AA1 Prostriedky z rozpočtu EÚ (3. programové
obdobie)
1AA2 Spolufinancovanie zo ŠR (3. programové
obdobie)
1352 Spolufinancovanie zo ŠR (z predchádzajúcich
rokov)
13S1 Prostriedky z rozpočtu EÚ (2. programové
obdobie)
13S2 Spolufinancovanie zo ŠR (2. programové
obdobie)
3AA1 Prostriedky z rozpočtu EÚ (3. programové
obdobie)
Prostriedky z rozpočtu EÚ a príjmy VOJ - PJ - S P
OLU

0,00
0,00
81 519
425,00
84 241
212,00

0,00
0,00
82 003
425,00
84 241
212,00

37 577,69
26 334,57
83 964
133,63
86 254
582,07

0,00
0,00
83 506
680,63
85 788
594,16

0,00

0,00

4 924 043,05

0,00

91 293
429,00

5 587 013,57

5 747 623,06

5 587 013,57

0,00

0,00

32 914,39

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
91 293
429,00
175 534
641,00

CELKOM
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37 577,69
26 334,57
457
453,00
465
987,91
4 924
043,05
160
609,49

-

0,00

32 914,39

-

7 723,78

0,00

7 723,78

-

13 418
733,28

8 494 690,23

8 494 690,23

0,00

63,30%

0,00

2 371 213,94

0,00

2 371
213,94

-

22 886
000,43
41 891
747,28
126 132
959,28

22 886
000,43
44 464
208,88
130 718
790,95

22 886
000,43
36 967
704,23
122 756
298,39

0,00

100,00%

7 496
504,65
7 962
492,56

102,39%
102,39%
102,87%

106,14%
103,64%

Na plnení príjmov kapitoly MH SR sa podieľali jednotlivé podriadené organizácie, úrad ministerstva a platobná jednotka MH SR
nasledovne v eurách:
200
Nedaňové
Príjmy

1

2

210
Príjmy z
podn. a
z vlast.
majetku
3

Puncový úrad SR
Slovenská
obchodná
inšpekcia
Hlavný banský
úrad
MH SR - úrad

659 070,78

0,00

658 287,47

1 594 040,93

13 369,62

1 564 262,61 572,00

15 836,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 594 040,93

37 336,73

5 056,70

30 385,72

1 894,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 336,73

83 964 133,63 5 015 781,74 388 980,00

526 878,61 78 032 493,28 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 964 133,63

MH SR - PJ

2 572 461,60

0,00

41 891 747,28 0,00

0,00

0,00

41 891 747,28 44 464 208,88

Kapitola MH SR
spolu

88 827 043,67 5 034 208,06

2 641 915,80 527 450,61 80 623 469,20 41 891 747,28 0,00

0,00

0,00

41 891 747,28 130 718 790,95

0,00

220
Administr.
a iné popl.
a platby

230
Kapitál.
príjmy

290
Iné
nedaňové
príjmy

300
Granty
a
transfery

310
Bežné a
všeob.
granty

4

5

6

7

0,00

783,31

0,00

0,00

2 572 461,60
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330
Zahr.
Granty

340
Zahran.
transfery

Ú h r n

8

320
Tuzemské
kapitál.
granty a
transf.
9

10

11

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

659 070,78

stĺpce:
2+7

Výdavky kapitoly
Rozpočet výdavkov v roku 2017 pokryl nevyhnutné výdavky rezortu, ich realizáciou bolo
zabezpečené plynulé plnenie úloh ministerstva. Rozpočet výdavkov kapitoly MH SR v roku
2017 bol rozpočtovými opatreniami MF SR upravený na sumu 154 783 931,29 eur a výdavky
boli k 31. 12. 2017 vyčerpané v sume 154 314 479,93 eur, t. j. 99,70 % z upraveného
rozpočtu.
Podrobnejší prehľad o čerpaní bežných a kapitálových výdavkov kapitoly MH SR v roku 2017
podľa ekonomickej klasifikácie je uvedený v tabuľke:

Ukazovateľ

a
610
611
612
613
614
615
616
620
621
623
625
627
630
631
632
633
634
635
636
637
640
641
642
644
649

b
Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostané osobné vyrovnania
Tarifný plat, osobný plat, ...
Príplatky
Náhrada za pracovnú pohotovosť
Odmeny
Ostatné osobné vyrovnania
Doplatok k platu a ďalší plat
Poistné a príspevok do poisťovní
Poistné do VšZP
Poistné do ostatných ZP
Poistné do SP
Príspevok do DDP
Tovary a služby
Cestovné náhrady
Energie, voda, komunikácie
Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
Nájomné za nájom
Služby
Bežné transfery
Transfery v rámci verejnej správy
Transfery jednotlivcom a
neziskovým práv. osobám
Transfery nefinanč. subjektom a
PO
Transfery do zahraničia

v
eurách
Plneni
e

Schválený

Upravený rozp.

Skutočnosť

rozpočet
k 1.1.2017

k 31.12.2017

k 31.12.2017

(v %)

1

2

3

4

10 837 011,00

13 695 092,78

13 682 463,76

99,91

7 84 497,00
2 660 803,00
30 500,00
134 000,00
62 000,00
105 211,00
3 913 568,00
850 613,00
315 211,00
2 568 778,00
178 966,00
18 958 140,00
739 902,00
817 272,00
759 080,00
298 055,00
1 786 440,00
262 260,00
14 295 131,00
70 586 039,00
60 896 571,00

8 622 786,67
3 243 477,68
47 346,71
1 597 695,22
56 563,20
127 223,30
5 109 010,27
1 083 500,96
353 658,39
3 453 237,09
218 613,83
13 389 134,38
754 408,51
905 051,67
642 353,50
289 261,55
1 706 467,30
533 428,23
8 558 163,62
98 248 269,91
68 744 754,14

8 622 786,10
3 239 369,35
47 346,71
1 589 175,10
56 563,20
127 223,30
5 100 571,54
1 081 471,03
352 685,13
3 448 069,32
218 346,06
12 986 440,80
720 216,27
873 980,42
538 218,07
267 735,90
1 654 591,10
526 431,32
8 405 267,72
98 203 799,14
68 718 527,14

99,99
99,87
100,00
99,47
100,00
100,00
99,83
99,81
99,72
99,85
99,88
96,99
95,47
96,57
83,79
92,56
96,96
98,59
98,21
99,95
99,96

4 886 330,00

8 790 209,33

8 774 028,82

99,82

3 482 334,00

19 529 120,37

19 528 636,37

99,99

1 320 804,00

1 184 186,07

1 182 607,64

99,87
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710 Obstarávanie kapitálových aktív 1 449 200,00
Nákup pozemkov a nehmotných
711
300 000,00
aktív
713

Nákup strojov, prístrojov,
500 000,00
zariadení, techniky alebo náradia

714 Nákup dopravných prostriedkov 25 000,00
Prípravná a projektová
716
dokumentácia
50 000,00
Realizácia stavieb a ich
717
474 200,00
technického zhodnotenia
Rekonštrukcia a modernizácia
718
strojov a zariadení
100 000,00
720 Kapitálové transfery
145 164 162,00
721 Transfery v rámci verejnej správy 8 511 969,00
Transfery jednotlivcom a nezisk.
722
Právnickým osobám
0,00
Transfery nefinančným subjektom
723
136 652 193,0
a PO
Výdavky MH SR spolu
250 908 120,0
z toho: 600 bežné výdavky
104 294 758,0
700 kapitálové výdavky
146 613 362,0

4 500 070,20

4 498 850,11

99,97

1 369 010,40

1 369 008,58

99,99

1 778 362,00

1 777 562,00

99,96

238 264,00

238 064,00

99,92

65 000,00

65 000,00

100,00

510 800,00

510 668,93

99,97

538 633,80
19 842 353,75
8 573 161,22

538 546,60
19 842 353,75
8 573 161,22

99,98
100,00
100,00

416 769,31

416 769,31

100,00

10 852 423,22

10 852 423,22

100,00

154 783 931,29
130 441 507,34
24 342 423,95

154 314 479,93
129 973 276,07
24 341 203,86

99,70
99,64
99,99

Z hľadiska funkčnej klasifikácie bol rozpočet MH SR v roku 2017 realizovaný v šiestich
oddieloch.
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Prehľad čerpania výdavkov MH SR podľa funkčnej klasifikácie je v nasledovnom prehľade:

Oddiel
01 - Všeobecné verejné
služby
02 - Obrana
04 - Ekonomická oblasť
05 - Ochrana životného
prostredia
08 - Rekreácia, kultúra
a náboženstvo
09 - Vzdelávanie
MH SR spolu

v eurách
% plnenia
k uprav.
rozpočtu

Schválený
rozpočet
k 1. 1. 2017

Upravený
rozpočet
k 31. 12. 2017

Čerpanie
k 31. 12. 2017

2 117 855,00

3 765 439,30

3 757 682,38

99,79

2 904 300,00
181 547 825,00

2 941 585,20
81 689 767,02

2 934 647,36
81 263 041,51

99,76
99,47

64 078 540,00

66 136 323,55

66 110 096,55

99,96

179 000,00

198 858,00

198 858,00

100,00

80 600,00
250 908 120,00

51 958,22
154 783 931,29

50 154,13
154 314 479,93

96,52
99,70

Na čerpaní celkových výdavkov sa podieľali výdavky oddielu 01 - Všeobecné verejné služby
sumou 3 757 682,38 eur, oddielu 02 - Obrana sumou 2 934 647,36 eur, oddielu 04 Ekonomická oblasť sumou 81 263 041,51 eur, oddielu 05 - Ochrana životného prostredia
sumou 66 110 096,55 eur, oddielu 08 - Rekreácia, kultúra a náboženstvo sumou 198 858,00
eur a oddielu 09 - Vzdelávanie sumou 50 154,13 eur.
V rámci funkčnej klasifikácie 01 - Všeobecné verejné služby MH SR realizovalo úhrady
v podprograme 07L04 Podpora programov rezortu MH SR. V uvedenom podprograme boli
zrealizované poplatky medzinárodným organizáciám, ktorých je Slovenská republika členom,
financovali sa mzdové výdavky a k nim prislúchajúce odvody do poisťovní a výdavky na
tovary a služby súvisiace s pracoviskami mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine a
výdavky súvisiace so zahraničnými pracovnými cestami zamestnancov MH SR. Výdavky boli
čerpané v celkovej sume 3 757 682,38 eur.
V rámci funkčnej klasifikácie 02 - Obrana MH SR zabezpečovalo úhradu bežných
a kapitálových výdavkov v medzirezortných podprogramoch 06H01 Hospodárska mobilizácia
MH SR v celkovej sume 2 932 772,08 eur a 0AS03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry
v Slovenskej republike a v oblasti civilnej ochrany v celkovej sume 1 875,28 eur. V oblasti
obrany boli výdavky čerpané v celkovej sume 2 934 647,36 eur.
V rámci funkčnej klasifikácie 04 - Ekonomická oblasť vykazuje MH SR najvyššie čerpanie
výdavkov v roku 2017 a to v sume 81 263 041,51 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, kde boli financované činnosti
MH SR súvisiace s plnením úloh v rámci Akčného plánu znižovania administratívneho
bremena v SR (4 752,00 eur), poskytnutím príspevku pre domácnosti za
spotrebovaný plyn (19 790,60 eur), na podporu rozvoja strategických investícií (4 979
085,22 eur), na podporu rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv
spotrebiteľa (80 000,00 eur), na podporu budovania štruktúr v oblasti trhového
dozoru na ochranu práv spotrebiteľa (163 432,17 eur), na chod úradu ministerstva
119

(12 603 236,24 eur) a Európskeho spotrebiteľského centra (19 454,62 eur). Zároveň
tu boli čerpané rozpočtové prostriedky podriadených rozpočtových organizácií
Puncový úrad SR a Slovenská obchodná inšpekcia (6 647 261,17 eur) a boli
poskytnuté transfery na činnosť príspevkovej organizácie SARIO (3 265 700,00 eur).
Taktiež tu boli financované aj výdavky na mzdy a na poistné a príspevok do poisťovní
pre zamestnancov pracovnej skupiny na realizáciu prípravy a zabezpečenia
predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 (9 414,08 eur). V uvedenom oddiele boli
financované výdavky na medzirezortnom podprograme 0EK0J Informačné
technológie financované zo štátneho rozpočtu - MH SR v sume 4 177 560,17 eur.
Výdavky na elektronizáciu služieb MH SR boli vyčerpané v sume 1 165 436,23 eur.
Zo zdrojov EÚ a spolufinancovania v sume 31 500 192,81 eur sa v roku 2017
realizovali výdavky, ktoré boli smerované do jednotlivých opatrení Operačného
programu Výskum a inovácie - časť MH SR s cieľom zabezpečiť rast výskumnovývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách a posilniť
konkurencieschopnosť a rast MSP.
Na uvedené činnosti boli výdavky čerpané v celkovej sume 64 635 315,31 eur.
04.3

Palivá a energia, kde boli rozpočtové výdavky čerpané na podporu útlmu rudného
a uhoľného baníctva a na zabezpečenie starých banských diel, na podporu tradícií
a histórií banských činností v sume 2 185 695,00 eur. V rámci uvedenej funkčnej
klasifikácie MH SR poskytlo bežný a kapitálový transfer príspevkovej organizácii SIEA
a taktiež sa čerpali výdavky na podporu energetickej efektívnosti a na informačné
technológie z medzirezortného podprogramu 0EK0J v sume 2 312 935,50 eur.
Na uvedené činnosti boli výdavky čerpané v celkovej sume 4 498 630,50 eur.

04.4

Ťažba, výroba a výstavba, kde boli čerpané výdavky na činnosti Hlavného banského
úradu v sume 1 601 459,08 eur. Na medzirezortnom podprograme 0EK0J boli
vyčerpané výdavky na podpornú infraštruktúru v sume 39 649,92 eur. Zo zdrojov EÚ
boli na podporu výskumu, vývoja a inovácií vyčerpané výdavky v sume 197 146,95
eur.
Na uvedené činnosti boli výdavky čerpané v celkovej sume 1 838 255,95 eur.

04.8

Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti, kde boli čerpané výdavky na implementáciu
opatrení Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR v sume 122
147,20 eur. Zo zdrojov EÚ boli na podporu výskumu, vývoja a inovácií vyčerpané
výdavky v sume 5 672 889,05 eur.
Na uvedené činnosti boli výdavky čerpané v celkovej sume 5 795 036,25 eur.

04.9

Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná, v rámci ktorej boli čerpané výdavky na
monitoring a výskum malého a stredného podnikania (257 000,00 eur), poskytol sa
bežný a kapitálový transfer pre Slovak Business Agency (2 725 000,00 eur), poskytli sa
prostriedky na poradenské a vzdelávacie služby pre budúcich podnikateľov
a záujemcov o podnikanie (384 000,00 eur), na podporu startupov (1 040 000,00 eur)
a podporu internetovej ekonomiky (65 000,00 eur). Zároveň tu boli čerpané
prostriedky EÚ vo forme úhrad za povinné príspevky do technických sekretariátov EÚ
(INTERREG EUROPE, INTERACT III) v celkovej sume 24 803,50 eur.
Na uvedené činnosti boli výdavky čerpané v celkovej sume 4 495 803,50 eur.
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V rámci funkčnej klasifikácie 05 - Ochrana životného prostredia boli rozpočtové prostriedky
čerpané v sume 66 110 096,55 eur.
Národnému jadrovému fondu bol poskytnutý bežný transfer v sume 57 314 592,55 eur
a kapitálový transfer v sume 8 441 731,00 eur. Rozpočtové prostriedky na prefinancovanie
zachytených rádioaktívnych materiálov od neznámych vlastníkov boli poskytnuté v sume
353 773,00 eur.
V rámci funkčnej klasifikácie 08 - Rekreácia, kultúra a náboženstvo v oblasti kultúrnych
služieb a v oblasti vysielacích a vydavateľských služieb bol poskytnutý bežný transfer
z medzirezortného podprogramu 0EK0J (8 032,00 eur), z podprogramu 07L04 v sume
151 968,00 eur a kapitálový transfer podriadenej príspevkovej organizácii Múzeum obchodu
v sume 11 030,00 eur. Taktiež boli čerpané výdavky súvisiace s platbami za spravodajský
servis a monitoring médií v sume 27 828,00 eur. V uvedenej funkčnej klasifikácii boli výdavky
čerpané v celkovej sume 198 858,00 eur.
V rámci funkčnej klasifikácie 09 - Vzdelávanie boli financované výdavky na vzdelávanie
zamestnancov úradu ministerstva v sume 46 581,64 eur a taktiež sa uhrádzali bežné výdavky
súvisiace s prevádzkou doškoľovacieho zariadenia MH SR v Patinciach v sume 1 973,49 eur.
V roku 2017 MH SR uhradilo ročné členské príspevky organizáciám Slovenský inštitút a
Stredoeurópska asociácia správy a riadenia spoločností (CECGA) v celkovej sume 1 599,00
eur. Celkovo boli vyčerpané výdavky v sume 50 154,13 eur.
Výdavky MH SR na zahraničné aktivity v roku 2017
Finančné prostriedky kapitoly MH SR poskytnuté na zahraničné aktivity v roku 2017 boli
čerpané v sume 2 043 349,44 eur. Výdavky boli čerpané pre pracoviská mimo sídla
služobného úradu MH SR v cudzine (436 611,47 eur), na zahraničné pracovné cesty (565
726,04 eur) a na členské poplatky medzinárodným organizáciám, ktorých je SR členom (1
041 011,93 eur). Výstavy a veľtrhy boli v roku 2017 realizované prostredníctvom
príspevkovej organizácie SARIO.
Na zahraničné pracovné cesty zamestnancov MH SR sa v roku 2017 vyčerpalo 565 726,04
eur, pričom zo zdrojov štátneho rozpočtu sa vyčerpalo 565 159,54 eur a 566,50 eur sa
vyčerpalo zo zdrojov EÚ a spolufinancovania. Výdavky na zahraničné pracovné cesty boli
čerpané na úrade MH SR v sume 542 936,03 eur a v podriadených rozpočtových
organizáciách MH SR v sume 22 790,01 eur.
Na zahraničné pracovné cesty zamestnancov úradu ministerstva sa v roku 2017 vyčerpalo
542 936,03 eur. Išlo o čerpanie výdavkov na náhradu cestovných výdavkov, náhradu za
ubytovanie, stravné, vreckové, náhradu potrebných vedľajších výdavkov a poistné pri
zahraničných pracovných cestách. Osobitne boli rozpočtované prostriedky na zahraničné
pracovné cesty v rámci medzinárodnej výstavy EXPO Astana, ktoré boli čerpané v sume
130 865,17 eur.
V roku 2017 bolo na úrade MH SR zrealizovaných 796 zahraničných pracovných ciest, na
ktorých sa zúčastnilo 796 zamestnancov úradu MH SR.
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Najväčší počet predstavovali cesty zamestnancov ministerstva na zasadnutia výborov
a pracovných skupín v rámci Rady Európskej únie, Európskej komisie, Energetickej charty,
Medzinárodnej energetickej agentúry, Európskej chemickej agentúry, WTO, OECD, NATO,
OPCW a ďalších európskych orgánov a organizácií.
Zahraničné pracovné cesty boli uskutočnené do Rakúska, Belgicka, Holandska, Poľska, na
Maltu, Kubu, do Fínska, Maďarska, Nemecka, Kazachstanu, Švajčiarska, Veľkej Británie,
Iránu, Francúzska, Chorvátska, Českej republiky, Vietnamu, Číny, Mongolska, Ruska,
Luxemburska, Portugalska, Dánska, Japonska, Talianska, Írska, Bieloruska, Estónska
a Argentíny.
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,
hospodárskej stratégie.
V podriadených rozpočtových organizáciách bolo v roku 2017 uskutočnených 69
zahraničných pracovných ciest, ktorých sa zúčastnilo 76 zamestnancov. Výdavky na
zahraničné pracovné cesty predstavovali sumu 22 790,01 eur.
Zahraničné pracovné cesty boli zrealizované vo Švajčiarsku, Holandsku, Belgicku, Fínsku,
Dánsku, Bulharsku, Malte, Česku, Chorvátsku, Nemecku, Turecku, Rumunsku, Portugalsku,
Rakúsku a Poľsku.
Puncový úrad vyčerpal na zahraničné pracovné cesty 4 zamestnancov výdavky v sume 2
647,21 eur. Výdavky boli čerpané na zasadnutia Viedenskej konvencie a Medzinárodnej
asociácie puncových úradov a v roku 2017 organizoval Waršavský puncový úrad zasadnutie
Puncových úradov Vyšegrádskej štvorky - VG 4 .
Hlavný banský úrad v roku 2017 uskutočnil jednu zahraničnú pracovnú cestu. Čerpanie k 31.
12. 2017 bolo vo výške 126,00 eur. Táto cesta bola zrealizovaná dvoma zamestnancami HBÚ
v Rakúsku so zameraním na technológie projektu skladovania elektrickej energie.
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. Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 bolo vo výške 20 016,80 eur.
Príspevkové organizácie použili na zahraničné pracovné cesty finančné prostriedky
z prostriedkov poskytnutých z rozpočtu kapitoly Ministerstva hospodárstva SR vo výške
173 244,50 eur (SARIO 92 400,79 eur, SIEA 73 690,53 eur, MOB 7 153,18 eur) na
228 zahraničných pracovných ciest (z toho na SARIO pripadá 86 ciest, na SIEA 127 ciest a na
MOB 15 ciest). Medziročne je zaznamenaný pokles zahraničných pracovných ciest z hľadiska
počtu u MOB a SIEA. Časť prostriedkov na zahraničné pracovné cesty bola hradená
z vlastných zdrojov štátnych príspevkových organizácií. Prostriedky sa v príspevkovej
organizácii SARIO použili na zahraničné pracovné cesty súvisiace s prezentovaním Slovenska
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ako top investičného a podnikateľského prostredia, ako aj s cieľom nadviazať bližší kontakt
s budúcimi partnermi pri organizovaní podujatí o investičných možnostiach na Slovensku
a prezentovaní Slovenska ako atraktívneho investičného a obchodného partnera ako aj
s cieľom pomoci etablovaným spoločnostiam pri ich expanzných zámeroch. Zahraničné
pracovné cesty v príspevkovej organizácii SIEA boli zamerané na účasť na medzinárodných
konferenciách, seminároch a na zasadnutiach s cieľom výmeny skúseností a prezentácie vo
vybraných oblastiach. Najviac ciest bolo zrealizovaných do Českej republiky, Belgicka, Poľska,
Rakúska, Veľkej Británie, Maďarska a Nemecka. V rámci príspevkovej organizácii MOB
zahraničné pracovné cesty do Českej republiky, Poľska a Litvy boli vykonané za účelom
akvizície zbierkových predmetov, prezentácie putovnej výstavy a so zameraním na rokovania
o ďalšej možnej spolupráce s múzeami v zahraničí.
Financovanie oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva SR na výstavách v roku 2017
Agendu výstav od roku 2016 zabezpečuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií
a obchodu (SARIO) z prostriedkov štrukturálnych fondov a z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Agentúra SARIO v roku 2017 zabezpečovala tri výstavy, ktoré boli financované zo zdrojov
štátneho rozpočtu na základe dodatkov k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na
rok 2017 medzi MH SR a SARIO.
Išlo o výstavy:
1. Transport Logistic Mníchov 2017
2. MSV Brno
3. FIHAV Havana 2017
1.

V máji 2017 sa uskutočnil medzinárodný veľtrh Transport Logistic 2017 Mníchov, ktorý
patrí medzi najvýznamnejšie svetové veľtrhy v oblasti logistiky, mobility, IT a
manažmentu dodávateľského reťazca. Veľtrh je tiež obchodnou platformou a hnacou
silou globálneho logistického a dopravného priemyslu.
Výdavky na výstavu v Mníchove boli vyčerpané na prenájom plochy, registračné
poplatky pre spoluvystavovateľov, technickú realizáciu národného stánku, upratovanie
plochy stánku, cestovné náhrady, letenky a ubytovanie, nákup pohonných hmôt
v súvislosti s výstavou, prenájom konferenčných priestorov na Slovenský národný deň,
občerstvenie, tlač katalógu vystavovateľov a DPH k príslušným zahraničným faktúram
poistenie zamestnancov SARIO.

2.

V októbri 2017 sa uskutočnil Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne. Tento strojársky
veľtrh je jeden z najdôležitejších strojárskych veľtrhov v strednej Európe. Zastúpenie na
ňom mali všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.
Výdavky boli vyčerpané na prenájom plochy stánku, na úhradu registračných
poplatkov pre spoluvystavovateľov, na zápis do katalógu výstaviska, na dizajn stánku, na
technickú realizáciu, na výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených
slovenských spoločností, na úhradu DPH k príslušným zahraničným faktúram, na
bankové poplatky za prevod a na poistenie zamestnancov SARIO.
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3.

V dňoch 30. októbra - 3. novembra 2017 sa uskutočnil Medzinárodný havanský veľtrh
FIHAV 2017 v Havane na Kube. Organizátormi tohto veľtrhu bola agentúra SARIO
a Zastupiteľský úrad SR v Havane.
Výdavky boli vyčerpané na prenájom plochy a mobiliáru na Kube, na výstavbu stánku, na
cestovné náhrady, na letenky a ubytovanie, na dopravu na Kube, na poistenie
zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách.

Agentúra SARIO z finančných prostriedkov MH SR v celkovej výške 20 000,00 eur podporila
zabezpečenie výstavnej plochy určenej na prezentáciu konceptu lietajúceho automobilu.
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 úradu MH za rok 2017 v príjmovej časti predstavujú príjmy z transakcií
s finančnými aktívami vo výške 28 115 468,00 eur, z toho:
- príjmy vkladov z MF SR do zvýšenia základného imania spoločnosti MH Invest II, s.r.o. v
celkovej výške 28 025 468,00 eur,
- prijaté zábezpeky boli vo výške 90 000,00 eur.
Výdavkové finančné operácie
MH SR vynaložilo v roku 2017 na výdavky transakcií s finančnými aktívami a finančnými
pasívami úhrnnú čiastku 34 595 468,00 eur v nasledovnom členení:
-

zvýšenie základného imania spoločnosti MH Invest II, s.r.o. v celkovej výške
28 025 468,00 eur,
vrátenie poskytnutých finančných zábezpek vo výške 70 000,00 eur,
prevod finančných prostriedkov FNM SR nástupníckej organizácii MH Manažment,
a.s. v súlade s § 28 zák. č. 92/1991 Zb., v znení neskorších predpisov vo výške
6 500 000,00 eur.

5.2. Konsolidovaná účtovná závierka
Konsolidovaná účtovná závierka Ministerstva hospodárstva SR za rok 2017 bola zostavená
v súlade s § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a
Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 10. decembra 2014
č. MF/21230/2014 – 31, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej
republiky zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú
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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.
Zostavená bola ako riadna konsolidovaná účtovná závierka („KÚZ“). Sprístupnená je
v Registri účtovných závierok a tiež v sídle konsolidujúcej účtovnej jednotky.
KÚZ Ministerstva hospodárstva SR bude zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky
ústrednej správy.
5.2.1. Informácie o konsolidovanom celku
Konsolidovaný celok Ministerstva hospodárstva SR zahŕňal nasledovné účtovné jednotky
(„ÚJ“):
Podiel
Podiel konsolidujúcej
Názov účtovnej jednotky
Právna forma
konsolidujúcej ÚJ na hlasovacích
ÚJ na ZI (%)
právach (%)
Rozpočtová
Ministerstvo hospodárstva SR
x
x
organizácia
Rozpočtová
Slovenská obchodná inšpekcia
x
x
organizácia
Rozpočtová
Hlavný banský úrad
x
x
organizácia
Rozpočtová
Puncový úrad
x
x
organizácia
Slovenská agentúra pre rozvoj
Príspevková
x
x
investícií a obchodu
organizácia
Slovenská inovačná
Príspevková
x
x
a energetická agentúra
organizácia
Príspevková
Múzeum obchodu
x
x
organizácia
Akciová
Transpetrol
100
100
spoločnosť
Jadrová a vyraďovacia
Akciová
100
100
spoločnosť
spoločnosť
Jadrová energetická spoločnosť
Akciová
51
50
Slovenska
spoločnosť
Slovenský plynárenský priemysel Akciová
100
100
(Súčasť KC od 01.06.2014)
spoločnosť
Slovenské elektrárne
Akciová
34
34
(Súčasť KC od 01.08.2014)
spoločnosť
Západoslovenská energetika
Akciová
51
51*
(Súčasť KC od 01.08.2014)
spoločnosť
Stredoslovenská energetika
Akciová
51
51*
(Súčasť KC od 01.08.2014)
spoločnosť
Východoslovenská energetika
Akciová
Holding
51
51*
spoločnosť
(Súčasť KC od 01.08.2014)
MH Invest II, (od 24.10.2015
Spol. s r.o.
100
x
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Akciová
100
100
spoločnosť
Rudné bane
Štátny podnik
100
x
Národný jadrový fond
Fond
100
x
*/ V spoločnostiach, kde podľa hlasovacích práv by mala mať kontrolu konsolidujúca ÚJ, je
manažérska kontrola v rukách menšinového vlastníka, preto sa konsoliduje metódou
vlastného imania.
MH Manažment, (od 19.12.2015)

Do Konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva hospodárstva SR boli zahrnuté KÚZ
nasledovných spoločností:
- Transpetrol, a. s.,
- Slovenské elektrárne, a. s.,
- Západoslovenská energetika, a. s.,
- Stredoslovenská energetika, a. s.,
- Východoslovenská energetika Holding, a. s.
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Informácia o použitých metódach konsolidácie je uvedená v časti 5.2.2.
Transpetrol, a. s.
Spoločnosť 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. Prepravná kapacita ropovodu je 20 miliónov ton ropy ročne. Medzinárodný
ropovod DRUŽBA má 5-tisíc kilometrov a patrí medzi najdlhšie ropovody sveta. V roku 2015
bol zrekonštruovaný ropovod ADRIA, ktorý na Slovensko vstupuje z Maďarska. Dĺžka územia
na Slovensku, cez ktoré prechádzajú ropovody, je zhruba 510 km. Spoločnosť Transpetrol,
a. s., v roku 2017 prepravila celkovo 9 582 252 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. Spoločnosť 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., ktorým sa
dopĺňa Atómový zákon č. 541/2004, Ministerstvo hospodárstva SR poverilo spoločnosť JAVYS
výkonom činností súvisiacich s ukladaním rádioaktívnych odpadov („RAO“) a vyhoretého
jadrového paliva. Medzi hlavné projekty spoločnosti patrí vyraďovanie dvoch najstarších
jadrových elektrární („JE“) na Slovensku, JE A1 a JE V1. Do portfólia činnosti spoločnosti patrí
aj zabezpečenie a bezpečnostné nakladanie s rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu
zachytenými na Slovensku a bezpečné nakladanie s IRAO, napr. z oblasti zdravotníctva,
priemyslu i výskumných zariadení. Spoločnosť JAVYS má svoje miesto aj na medzinárodnom
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poli. Zástupca JAVYS bude dva roky predsedať Zmluve o CPD pri jadrovej energetickej
agentúre OECD v Paríži.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. („JESS“)
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., vznikla 31.12.2009 zápisom do Obchodného
registra SR. 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. Manažérska kontrola podľa dohody oboch
partnerov funguje na princípe rovnosti a konsenzu oboch partnerov. Víziou spoločnosti je
postaviť novú jadrovú elektráreň s cieľom čo najskôr bezpečne a efektívne vyrábať elektrickú
energiu s dôrazom na maximálnu bezpečnosť a na minimálny vplyv na životné prostredie. Jej
poslaním je pripraviť a realizovať projekt nového jadrového zdroja s výberom
najvhodnejšieho variantu, zabezpečenie jeho výstavby a prevádzky v lokalite Jaslovských
Bohuníc, prihliadajúc na ekonomickú efektívnosť a energetickú bezpečnosť Slovenska.
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. („SPP“)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. je najvýznamnejším dodávateľom plynu na Slovensku
a od roku 2012 je aj úspešným dodávateľom elektriny. Pozíciu lídra trhu s energiami
na Slovensku potvrdil aj počtom 1,32 mil. odberných miest a celkovým rastom svojho
zákazníckeho portfólia. Zároveň SPP plní plán rozširovania počtu zákazníkov, ktorý odoberajú
plyn aj elektrickú energiu. Čo sa týka dodávok plynu, SPP je garantom ich bezpečnosti
pre celé Slovensko.
V r. 2017 SPP spustil projekt na využívanie zemného plynu v doprave. Jeho cieľom je
vybudovanie základnej siete plniacich staníc na diaľniciach a vytvorenie národnej
infraštruktúry. Projekt podporí aj Európska únia finančným grantom vo výške 15,7 mil. EUR.
Uvedený postup reálne naštartuje využívanie zemného plynu v doprave na Slovensku.
Slovenské elektrárne, a. s. („SE“)
Hlavnou činnosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., je výroba a predaj elektrickej
energie. Spoločnosť je najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným
z najväčších v strednej Európe. Okrem toho vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné
služby pre elektrizačnú sústavu. SE prevádzkujú 31 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, bezpečne
zaobchádzať s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a trvalo znižovať
negatívne vplyvy výrobných procesov na životné prostredie. Spoločnosť v r. 2017 vyrobila
89,5 % elektriny bez lokálnych emisií a skleníkových plynov. Najvyššou prioritou SE je
bezpečnosť, ktorej dosahovanie je vždy nadradené výrobným požiadavkám a obchodnému
zisku, inovatívnosť, konkurencieschopnosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu.
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Západoslovenská energetika, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s., Východoslovenská
energetika Holding, a. s.
Kľúčovou činnosťou spoločností je poskytovanie dodávok elektriny, plynu, distribúcia
elektrickej energie a poskytovanie s tým súvisiacich komplexných energetických služieb
pre všetky kategórie zákazníkov – od domácností, cez malých a stredných podnikateľov až
po strategické podniky slovenského hospodárstva. 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.
Najviditeľnejšími inováciami navonok sú najmä aktivity smerujúce k rozvoju elektromobility
na Slovensku, ako aj aktivity inovatívnych „Smart“ riešení domácnostiam a samosprávam.
Spoločnosti v roku 2017 pokračovali v ponuke inovatívnych energetických riešení, ktoré
prinášajú zákazníkom cez innogy energetické poradenstvo.
Národný jadrový fond
Národný jadrový fond je právnická osoba – štátny účelový fond, pričom účelom zriadenia
a činnosti je sústreďovať, spravovať a poskytovať finančné prostriedky určené na záverečnú
časť jadrovej energetiky, v súlade so zákonom č. 238/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

5.2.2. Metódy konsolidácie
Konsolidované účtovné jednotky boli zahrnuté do KÚZ Ministerstva hospodárstva SR
metódou konsolidácie uvedenou v nasledujúcej tabuľke.
Názov resp. obchodné meno
konsolidovanej účtovnej jednotky
Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenská obchodná inšpekcia
Hlavný banský úrad
Puncový úrad SR
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a
obchodu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Múzeum obchodu
Transpetrol, a.s.
JAVYS, a.s.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.
(od 01.01.2016)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Slovenské elektrárne, a. s.
Západoslovenská energetika, a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Východoslovenská energetika Holding, a.s.
MH Invest II, s.r.o.
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Metóda
úplnej konsolidácie
áno
áno
áno
áno

Metóda
vlastného imania

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

MH Manažment, a.s.
Rudné bane, š.p.
Národný jadrový fond

áno
áno
áno

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách.
Metóda vlastného imania bola použitá pri pridruženej ÚJ (Slovenské elektrárne, a.s.)
a spoločných ÚJ (Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., Západoslovenská
energetika, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s., Východoslovenská energetika Holding,
a.s.). Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. bola z dôvodu zjednotenia účtovných
politík a rovnakého vykazovania porovnateľných účtovných jednotiek, v ktorých má MH SR
podielovú účasť, konsolidovaná od r. 2016 metódou vlastného imania (do r. 2016 metódou
podielovej konsolidácie).

5.2.3. Významné udalosti po skončení účtovného obdobia
Ministerstvo hospodárstva SR v r. 2018 založilo ako jediný spoločník spoločnosť „InvEast“,
s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 51661357, zapísanú do Obchodného
registra SR dňa 18.4.2018 s výškou ZI 5 000,- EUR. Dňom 08.6.2018 bolo ZI navýšené
o 1 170 000 EUR na sumu 1 175 000 EUR. Založenie spoločnosti sa realizovalo v súvislosti
s pripravovanou realizáciou strategického parku Haniska.
Na základe zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 15.2.2018 bol z Ministerstva
dopravy a výstavby SR prevedený obchodný podiel spoločnosti MH Invest, s.r.o. , Mlynské
nivy 44/a, 827 15 Bratislava, IČO: 36724530 vo výške 100 % na Ministerstvo hospodárstva
SR. Podľa výpisu z Obchodného registra SR je od dňa 24.3.2018 jediným spoločníkom
spoločnosti MH Invest, s.r.o., ktorého výška ZI je 108 117 028 EUR, Ministerstvo
hospodárstva SR.
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6. Podporné činnosti
6.1. Komunikácia s verejnosťou
Cieľom komunikačnej stratégie Ministerstva hospodárstva SR v roku 2017 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,
oficiálna Facebook-ová stránka MH SR
tlačové správy,
písomná, telefonická a osobná komunikácia s novinármi,
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 a tlačových správ, ktorých ministerstvo vydalo 167 na
webovej stránke MH SR.
Počas roka 2017 medializácia Ministerstva hospodárstva SR presiahla 15 000 príspevkov.
Tematicky sa príspevky orientovali hlavne na energetiku, podnikateľské prostredie, jeho
podporu a lepšiu reguláciu, MSP, investície, inovácie, ochranu spotrebiteľa a realizáciu
programov s podporou eurofondov.
V roku 2017 ministerstvo zaregistrovalo 239 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. Väčšina žiadostí bola
vybavená v rámci základnej zákonnej lehoty 8 pracovných dní. V súvislosti s vybavovaním
žiadostí o informácie ministerstvo vydalo celkom 35 rozhodnutí o čiastočnom alebo úplnom
nesprístupnení informácií.
Komunikácia spočívala na zásadách transparentnosti, objektívnosti a komplexnosti. Dbalo sa
na poskytovanie jasných, úplných, presných a aktuálnych informácií a na primeranú formu
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s ohľadom na cieľové skupiny s použitím adekvátnych výrazových prostriedkov. Aktérmi
komunikácie smerom navonok boli najmä politickí predstavitelia MH SR, hovorca ministra
hospodárstva SR a zamestnanci odboru komunikácie 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.

6.2. Verejné obstarávanie
Odbor verejného obstarávania v plnom rozsahu vykonáva všetky obligatórne procesné úkony
a nevyhnutné činnosti, ktorých výsledkom je zabezpečovanie tovarov, služieb a prác,
potrebných pre riadne fungovanie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len
„MH SR“) a to na základe požiadaviek jednotlivých útvarov MH SR, v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a zároveň s osobitnou
Smernicou č. 5/2016 MH SR z 1. júla 2016 o verejnom obstarávaní. Predmetný procesný
postup, ktorý je úzko spätý s každodenným plnohodnotným fungovaním jednotlivých
individuálnych pracovísk MH SR, pozostáva z kompletnej škály odborných činností,
charakteristických pre samotné verejné obstarávanie, v intenciách prioritnej snahy o čo
najflexibilnejšie a najtransparentnejšie získanie požadovaného predmetu konkrétneho
verejného obstarávania od tretích subjektov, pričom objektívne pokrýva celý životný cyklus
tovaru, služby alebo práce od počiatočnej predstavy, definovania potreby až po koniec
efektívneho života aktíva (majetku), alebo konca zmluvy na poskytnutie služby.
V rámci výkonu vyššie špecifikovanej procesnej činnosti sa odbor verejného obstarávania
striktne riadi príslušnou legislatívou Slovenskej republiky, a to jednak s dôrazom na zákon o
verejnom obstarávaní (lex generalis) a jednak ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi (lex
specialis). Odbor verejného obstarávania zároveň obzvlášť dbá na bezpodmienečné
dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania, ktorými sú transparentnosť,
rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia uchádzačov, alebo záujemcov, ako aj hospodárska
súťaž (konkurencia) pri vynakladaní finančných prostriedkov.
Aktivita odboru za rok 2017
Odbor verejného obstarávania v roku 2017 podľa zákona o verejnom obstarávaní realizoval 2
nadlimitné zákazky, 3 podlimitné zákazky, 19 zákaziek prostredníctvom elektronického
kontraktačného systému a 75 zákaziek podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

6.3. Kontrola a audit
Výsledky kontrolnej činnosti MH SR vykonávanej podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, výsledky vybavovania petícií
a sťažností v rezorte MH SR a výsledky audítorskej činnosti odboru kontroly a auditu MH SR
za rok 2017:
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I.

Časť – Výsledky kontrolnej činnosti MH SR vykonávanej podľa zákona NR SR
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe

Kontrolnú činnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len
„MH SR“) vykonávanej podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR č. 10/1996 Z. z.“) vykonával v roku 2017
odbor kontroly a auditu MH SR v spolupráci s ostatnými odbornými útvarmi MH SR, najmä s
osobným úradom MH SR v súlade s Plánom kontrolnej činnosti odboru kontroly a auditu MH
SR na rok 2017 a operatívneho výkonu kontrolnej činnosti podľa pokynov ministra
hospodárstva SR. Na základe výsledkov jednotlivých kontrol, odbor kontroly a auditu MH SR
predložil v súlade s úlohou B.1. Plánu kontrolnej činnosti MH SR na rok 2018 vykonávanej
podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. na Poradu vedenia MH SR súhrnnú „Správu o výsledkoch
kontrolnej
činnosti
MH
SR
vykonávanej
podľa
zákona
NR
SR
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a o výsledkoch
vybavovania petícií a sťažností v rezorte MH SR za rok 2017 (ďalej len „správa“). Správa bola
na Porade vedenia MH SR schválená dňa 08. 02. 2018.
Odbor kontroly a auditu MH SR v spolupráci s ostatnými odbornými útvarmi MH SR, najmä s
osobným úradom MH SR vykonali v roku 2017 spolu 9 kontrol (2 kontroly plnenia úloh
štátnej správy, 2 kontroly efektívnosti štátnej správy (§ 2a), 1 kontrola plnenia úloh štátnej
správy na úseku realizácie prešetrovania a vybavovania petícií a prešetrovania a vybavovania
sťažností a 4 kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov SR a interných
predpisov vo vybraných organizačných útvarov MH SR). Jedna kontrola plnenia úloh štátnej
správy začatá v roku 2017 prešla na ukončenie do roku 2018.
Odbor kontroly a auditu MH SR v spolupráci s osobným úradom MH deviatimi ukončenými
kontrolami zistili spolu 30 nedostatkov.
Ak kontrolou neboli zistené nedostatky, o vykonaní kontroly bol vyhotovený Záznam
o kontrole, v prípade, že kontrolou (vykonanou podľa zákona NR SR č. 10/1996
Z. z.) boli zistené nedostatky, o výsledku kontroly bol vyhotovený Protokol o výsledku
kontroly.
Odbor kontroly a auditu MH SR na základe požiadaviek iných odborných útvarov
MH SR, najmä, odboru bezpečnosti a krízového riadenia a sekcie stratégie MH SR, v rozsahu
svojej pôsobností spolupracoval, koordinoval kontrolnú činnosť a poskytoval metodickú
pomoc pri samotnom výkone finančných kontrol na mieste v súlade so zákonom č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 357/2015 Z. z.“). Odbor kontroly a auditu MH SR vykonal v spolupráci s uvedenými
odbornými útvarmi v roku 2017 šesť finančných kontrol na mieste, z toho jedna finančná
kontrola bola začatá v roku 2016.
Odbor kontroly a auditu MH SR v rozsahu svojej pôsobností spolupracoval, koordinoval
kontrolnú činnosť a poskytoval metodickú pomoc pri výkone finančných kontrol na mieste
v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z.
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II. Časť – Výsledky vybavovania petícií, sťažností a iných podaní v rezorte MH SR
Odbor kontroly a auditu MH SR v rozsahu svojej pôsobnosti prešetruje a vybavuje petície
v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o petičnom práve“) a prešetruje a vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).
Vybavovanie petícií a sťažností a iných podaní Ministerstvom hospodárstva SR
V tejto časti správy je uvedený štatistický prehľad so stručným popisom podaní
vybavovaných MH SR, pričom sú osobitne uvedené údaje o petíciách, o sťažnostiach
a o iných podaniach.
Vedenie evidencie a vybavovanie petícií bolo na MH SR zabezpečované v súlade
so zákonom o petičnom práve.
Vedenie evidencie a vybavovanie
so zákonom o sťažnostiach.

sťažností

MH

SR

zabezpečovalo

v súlade

Z dôvodu prijatia zákona č. 94/2017 Z. z. z 23. 03. 2017 účinného od 01. 06. 2017, ktorým sa
zmenil a doplnil zákon o sťažnostiach, odbor kontroly a auditu MH SR pripravil návrh nového
vnútorného predpisu, ktorý by upravoval vybavovanie sťažností na MH SR v súlade
s novelizovaným zákonom. Smernica č. 2/2017 MH SR o postupe pri vybavovaní sťažností,
ktorá upravuje podrobnosti prijímania, evidencie, prešetrovania a vybavenia sťažností
a kontroly týchto procesov v pôsobnosti MH SR nadobudla účinnosť dňa
17. 08 2017.
Centrálna evidencia petícií a sťažností podaných na ministerstvo je vedená na odbore
kontroly a auditu MH SR oddelene od ostatných písomností. V roku 2017 bola v evidencii
zaevidovaná 1 petícia, ktorá bola po oboznámení sa s relevantnými informáciami z odboru
akcionárskych práv MH SR vybavená zaslaním písomnej odpovede zástupcovi petičného
výboru. V evidencii sťažností bolo zaevidovaných 18 nových sťažností, pričom 8 bolo
z úrovne MH SR vybavených ich prešetrením. Z uvedeného počtu prešetrených sťažností 4
z nich boli nevybavené sťažnosti z roku 2016. 3 sťažnosti prešli na vybavenie do roku 2018.
Okrem toho bolo na odbore kontroly a auditu MH SR v roku 2017 zaevidovaných 19 iných
podaní, pričom všetky boli vybavené v danom roku. V týchto prípadoch išlo o podania,
u ktorých
sa po preskúmaní obsahu zistilo, že nespĺňali zákonné znaky sťažnosti, resp. petície a boli
vybavené v rámci bežnej agendy odboru kontroly a auditu MH SR.
Spôsob vybavenia sťažnosti závisel najmä od obsahu konkrétneho podania, od toho,
čo sťažovatelia namietali, ako aj od toho, voči komu sťažnosť smerovala.
Z celkového počtu sťažností bolo 10 vybavených postúpením orgánu príslušnému na ich
vybavenie, pričom v 7 prípadoch MH SR sledovalo ich vybavenie, t.j. bolo zabezpečené
zaslanie kópie vybavenia MH SR. MH SR sledovalo vybavenie najmä tých postúpených
sťažností, ktoré boli postúpené na prešetrenie organizáciám v pôsobnosti MH SR.
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Z úrovne MH SR bolo prešetrených 8 sťažností. Za prešetrenie sa pre daný účel považuje
prešetrenie priamym výkonom šetrenia pracovníkmi MH SR. Z prešetrených sťažností bolo
všetkých 8 sťažností neopodstatnených. Z doručených sťažností ministerstvo odložilo 1
sťažnosť. Dôvodom odloženia bola skutočnosť, že sťažnosť sa týkala inej osoby, než ktorá ju
podala a nebolo priložené splnomocnenie na zastupovanie pri podaní sťažnosti.
Vecné zamerania všetkých sťažností doručených MH SR sa týkali postupov rôznych orgánov
vo viacerých oblastiach. Z počtu 19 sťažností vybavených v roku 2017 sa väčšina týkala
činnosti orgánov štátnej správy a námietky v nich prezentované smerovali najmä
na nekonanie, na nedodržanie lehôt, či na nedodržanie príslušných zákonov a postupov.
Zo sťažností vybavených v roku 2017 smerovalo 9 sťažností proti postupu orgánov Slovenskej
obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“), voči postupu Hlavného banského úradu
1 sťažnosť a voči postupu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry tiež 1 sťažnosť.
Voči postupu MH SR smerovalo 6 sťažností. Z tejto kategórie boli prešetrené 3 sťažnosti, ktoré
smerovali proti konaniu, resp. nekonaniu vo veci spadajúcej do pôsobnosti rôznych
organizačných útvarov MH SR. Ďalšie 2 sťažnosti obsahovali vyjadrenie nesúhlasu podávateľov
s vybavením ich predchádzajúcich sťažností. Keďže oznámenie o vybavení predchádzajúcich
sťažností vyhotovil riaditeľ odboru kontroly a auditu MH SR, s poukazom na § 12 a § 22 ods.
3 zákona o sťažnostiach na prešetrenie predmetných sťažností bol ministrom hospodárstva
splnomocnený riaditeľ kancelárie ministra. Po prešetrení boli všetky tieto sťažnosti
vyhodnotené ako neopodstatnené. 1 sťažnosť bola postúpená ÚV SR a to z dôvodu,
že predchádzajúca sťažnosť bola vybavená oznámením riaditeľa kancelárie ministra. Po
prešetrení sťažnosti z úrovne ÚV SR bola konštatovaná jej neopodstatnenosť.
Odboru kontroly a auditu MH SR boli v roku 2017 pridelené na vybavenie aj iné podania,
pričom celkový počet tých, v ktorých sa následne vo veci konalo bolo 19. Sú tu zahrnuté iné
podania doručené písomne ako aj elektronicky. Tieto podania neboli zaevidované do
evidencie sťažností a petícií, ale do evidencie bežnej korešpondencie odboru kontroly a
auditu. Medzi tieto podania sú zaradené také podania, ktoré nespĺňajú kritériá sťažností
podľa zákona o sťažnostiach. Sú to rôzne oznámenia, podnety, žiadosti o pomoc, návrhy,
stanoviská a iné podania obdobného charakteru. Všetky iné podania boli v roku 2017
vybavené. Medzi tieto podania zaraďujeme aj tie, ktoré boli síce označené ako „sťažnosť“,
avšak na základe posúdenia ich obsahu ich nebolo možné považovať za sťažnosť v zmysle
ustanovenia § 4 zákona o sťažnostiach. Takýchto podaní bolo 9.
Vybavovanie petícií a sťažností a iných podaní organizáciami v pôsobnosti MH SR
Na zabezpečenie spracovania tejto časti si odbor kontroly a auditu MH SR vyžiadal údaje
o petíciách a sťažnostiach, údajov o zameraní petícií a opodstatnených sťažností a údajov
o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov od 6 organizácií MH SR, ktoré
sú v jeho pôsobnosti (ďalej len „organizácie v pôsobnosti MH SR“).
Žiadnej organizácii v pôsobnosti MH SR nebola v roku 2017 doručená petícia.
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Organizáciám v pôsobnosti MH SR bolo v roku 2017 doručených celkovo 83 sťažností. Ku dňu
31. 12. 2017 bolo vybavených 81 sťažností, 2 sťažnosti prešli na vybavenie do roku 2018.
Z počtu 82 vybavených sťažností organizácie v pôsobnosti MH SR prešetrili 68 sťažností,
12 sťažností bolo vybavených odložením alebo vrátením a 1 sťažnosť bola postúpená.
Z celkového počtu 68 prešetrených sťažností bolo 67 sťažností kvalifikovaných ako
neopodstatnených a 1 sťažnosť ako opodstatnená.
III. Časť – Výsledky audítorskej činnosti odboru kontroly a auditu MH SR
Odbor kontroly a auditu MH SR v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje v súlade
so zákonom č. 357/2015 Z. z. výkon vnútorných auditov (ďalej len „VnA“) v rámci kapitoly
MH SR. V roku 2017 odbor kontroly a auditu MH SR vykonal 13 VnA, z toho 3 VnA prešli
na ukončenie do roku 2018. Navyše v roku 2017 boli ukončené 4 VnA, ktoré boli začaté
v roku 2016.
V roku 2017 bol vykonaný 1 neplánovaný VnA. Dôvodom zaradenia neplánovaného VnA
do výkonu bola požiadavka štatutárneho orgánu správcu kapitoly štátneho rozpočtu
a identifikované riziká v rámci vnútorného kontrolného prostredia MH SR.
V roku 2017 boli VnA vykonané na základe schváleného plánu VnA v pôsobnosti
MH SR na rok 2017 a na základe požiadavky štatutárneho orgánu správcu kapitoly štátneho
rozpočtu. Plánované VnA boli vykonané na základe hodnotenia rizík podľa audítorského
úsudku a s prihliadnutím na výsledky predchádzajúcich kontrol a auditov.
Počas roka 2017 boli na základe hodnotenia rizík vykonané VnA v oblasti systému riadenia
a kontroly Operačného programu Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“), finančného
riadenia prostriedkov EÚ (OP VaI a Program Bohunice), finančného riadenia finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu ako aj v oblasti vnútorného kontrolného systému.
Vykonanými a ukončenými VnA v roku 2017 bolo zistených 44 nesystémových
a nefinančných nedostatkov, z ktorých bol 1 nedostatok s vysokou závažnosťou,
24 nedostatkov so strednou závažnosťou a 19 nedostatkov s nízkou závažnosťou a 2
systémové a nefinančné nedostatky, ktoré boli strednej závažnosti.
VnA ukončenými v roku 2017 bol overený objem verejných financií vo výške 174 547 829,55
Eur, z toho 33 397 829,55 Eur boli prostriedky štátneho rozpočtu (ŠR), 141 150 000,00 Eur
prostriedky Európskej únie (EÚ).
Ak bol VnA vykonaný podľa zákona č. 357/2015 Z. z., v prípade zistených nedostatkov bol
vyhotovený Návrh správy z VnA a Správa z VnA. V prípade, keď VnA neboli zistené
nedostatky, bola vyhotovená len Správa z VnA.
Výsledky a spôsoby ukončenia VnA obsahovala Ročná správa o vykonaných VnA za rok 2017
vypracovaná v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. a vyhláškou Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 109/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy
o vykonaných vnútorných auditoch, ktorá bola schválená ministrom hospodárstva SR dňa 22.
02. 2018
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6.4. Informačné a komunikačné technológie
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) ukončilo v roku 2017 aktivity projektu s názvom
Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR (ES MH SR). Projekt je integrálnou
súčasťou koncepcie eGovernmentu, ktorá vytvára integračnú základňu pre elektronické
služby celej verejnej správy SR.
Projekt ES MH SR pokrýva časti agendy štátnej správy, ktorá sa výsledkami a výstupmi
projektu spolupodieľa na dosahovaní stanovených strategických cieľov tejto koncepcie.
Jedným z účelov koncepcie eGovernmentu je zníženie administratívneho zaťaženia
verejnosti
v procese správnych konaní, vybavovania žiadostí a podnetov, ale aj zvýšenie samotnej
výkonnosti verejnej správy. Cieľom je úspora času a nákladov a zvýšenie transparentnosti
poskytovaných služieb a lepšia prístupnosť pre občanov so špecifickými potrebami.
Projekt bol realizovaný v prepojení na národné projekty zamerané na budovanie systému
eGovernmentu. Vzájomná prepojenosť informačných systémov a využívanie spoločných dát
bude mať pozitívny dopad na fungovanie verejnej správy, efektívnosť jej činnosti a dôjde
k zníženiu časového a finančného zaťaženia občanov.
V rámci projektu bolo zavedených 15 informačných služieb, 13 transakčných služieb a 10
služieb interaktívneho poradenstva, ktoré prispejú k zvýšeniu spokojnosti občanov,
podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou. Uvedené služby pokrývajú agendu
Ministerstva hospodárstva SR a ďalších partnerských organizácií (Slovak Business Agency,
SARIO).
V roku 2017 bol vytvorený nový webový portál Ministerstva hospodárstva SR s aktuálnym UX
a UI trendom a flexibilnejším CMS systémom s optimalizovaným vyhľadávaním informácií.
Ďalej bol obnovený počítačový a serverový park, kde boli aktualizované potrebné softvérové
a aplikačné platformy a tiež boli upravené podmienky na zvýšenie bezpečnosti a ochrany dát
ako aktív MH SR.
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