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A. Vyhodnotenie plnenia ex ante kondicionalít v gescii a spolugescii Ministerstva hospodárstva SR k 31. 12. 2015 

 

Tabuľka č. 1: Identifikácia tematických ex ante kondicionalít a hodnotenie ich splnenia 

Ex ante 

kondicionalita 

Splnenie ex ante 

kondicionality 

Áno/Nie/Čiastočne 

Kritériá 
Splnenie kritérií: 

Áno/Nie/Čiastočne 
Odkaz Vysvetlenie 

1.1. Výskum a inovácie: 
Existencia národnej 
a/alebo regionálnej 
stratégie  inteligentnej 
špecializácie, ktorá je v 
súlade s národným 
programom reforiem, na 
získanie súkromných 
financií na výskum a 
vývoj, ktoré spĺňajú 
znaky národných a 
regionálnych systémov 
výskumu a inovácií 
dosahujúcich vynikajúce 
výsledky 

Čiastočne 
 

1. Je zavedená 
vnútroštátna 
alebo 
regionálna 
stratégia 
inteligentnej 
špecializácie, 
ktorá: 
 

– je založená 
na SWOT 
alebo podobnej 
analýze s 
cieľom 
sústrediť zdroje 
na obmedzený 
počet priorít v 
oblasti 
výskumu a 
inovácií;  

ÁNO 

Stratégiu výskumu a inovácií pre 
inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK) 

 

http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.asp

x/BodRokovaniaDetail?idMaterial=2303
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Rámcová koncepcia a štruktúra stratégie 

inteligentnej špecializácie S3 v SR  
 

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaA
TechnikaVSR/Stranky/Ramcova-

koncepcia-a-struktura-strategie-

inteligentnej-specializacie-S3-v-SR.aspx  

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3) bola 
schválená uznesením vlády SR č. 665/2013 z 13. 11. 2013  
(http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-
160513?prefixFile=m_) 
 
RIS3 bola spracovaná v spolupráci s expertným tímom z EK a revidovaná v súlade 
s ich pripomienkami a odporúčaniami. 
 
RIS3 sa bude implementovať prostredníctvom akčných plánov. Prvý akčný plán 
pokrýva obdobie rokov 2014 – 2016. Najdôležitejšie oblasti a aktivity smerujúce k 
úspešnej implementácii RIS3 a naplneniu všetkých kritérií pre tematický cieľ, najmä: 
 
- dopracovanie finančných rámcov s indikatívnymi alokáciami podľa opatrení, 
zdrojov financovania a typov finančných nástrojov, 
 
- dopracovanie systému monitorovania plnenia cieľov RIS 3 a napĺňania 
merateľných ukazovateľov (systém monitorovania je aktuálne pripravovaný a jeho 
cieľom bude včasné identifikovanie potreby prípadných úprav nastavenia cieľov a 
opatrení RIS3 tak, aby tieto odrážali aktuálne potreby a vývoj), 
 
- dopracovanie prepojení medzi navrhovanými oblasťami špecializácie, 
 
- SK Roadmap pre budovanie ESFRI infraštruktúry, ktorá bude identifikovať 
doterajšie národné zariadenia infraštruktúr vhodné pre zapojenie sa do ESFRI, 
vrátane kritickej analýzy (ktoré VaV centrá, kompetenčné centrá a centrá 
excelentnosti sú dlhodobo udržateľné, majú potenciál pre vylepšenie a môžu sa stať 
súčasťou ESFRI projektov). Dôležitým špecifikom bude aj možnosť prepojení medzi 
RIS3 v prioritnom priemysle a participáciou v ESFRI iniciatívach.  
 
Návrh Akčného plánu implementácie RIS3 na roky 2014 – 2016 bol vypracovaný 
a v rámci neho bol zadefinovaný a popísaný systém riadenia výskumu, vývoja 
a inovácií v SR v zmysle RIS3 s určením zodpovednosti jednotlivých subjektov.  
 
Boli zadefinované merateľné ukazovatele a to kontextové, výsledkové  a výstupové, 
pričom sa vychádzalo z rokovaní s expertom EK p. Krollom. 
 
Návrh AP RIS3 bol zaslaný na konzultáciu EK a na základe pripomienok, ktoré boli 
vznesené zo strany EK sa dňa 1. 12. 2015 uskutočnila videokonferencia, ktorej 
hlavným cieľom bolo dohodnutie ďalšieho postupu pri príprave AP RIS3. 
 
V nadväznosti na videokonferenciu boli EK zaslané Dlhodobé strategické programy 
výskumu a vývoja na posúdenie, ktoré boli vypracované v tematických pracovných 

– popisuje 
opatrenia na 
podporu 
súkromných 
investícií do 
výskumu a 
vývoja;  

ÁNO  

– obsahuje 
monitorovací 
mechanizmus;  

NIE 

2. Bol prijatý 
rámec 
opisujúci 
dostupné 
rozpočtové 
zdroje na 
výskum a 
inovácie 

- NIE 

http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23039
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23039
http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23039
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Stranky/Ramcova-koncepcia-a-struktura-strategie-inteligentnej-specializacie-S3-v-SR.aspx
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Stranky/Ramcova-koncepcia-a-struktura-strategie-inteligentnej-specializacie-S3-v-SR.aspx
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Stranky/Ramcova-koncepcia-a-struktura-strategie-inteligentnej-specializacie-S3-v-SR.aspx
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Stranky/Ramcova-koncepcia-a-struktura-strategie-inteligentnej-specializacie-S3-v-SR.aspx
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-160513?prefixFile=m_
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-160513?prefixFile=m_
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skupinách naviazaných na jednotlivé oblasti špecializácie z pohľadu dostupných 
vedeckých a výskumných kapacít a následne boli schválené na spoločnom 
zasadnutí Rady Výskumnej agentúry a Rady Technologickej agentúry dňa 18. 12. 
2015. Dlhodobé strategické programy výskumu a vývoja súčasne v sebe obsahujú 
aj definovanie prepojení medzi jednotlivými oblasťami špecializácie. 
 
Dopracovaniu AP RIS3 bude predchádzať ďalšia komunikácia s EK v januári 2016. 
 

1.2. Výskumná 
a inovačná infraštruktúra.  
Existencia viacročného 
plánu na zostavenie 
rozpočtu a zoradenie 
investícií podľa priorít. 

Bol prijatý orientačný viacročný 
plán na zostavenie rozpočtu a 
zoradenie investícií súvisiacich s 
prioritami EÚ a v prípade potreby 
s Európskym strategickým fórom 
o výskumných infraštruktúrach 
(ESFRI) podľa priority 

NIE 

Bude súčasťou SK Roadmap pre budovanie infraštruktúry. Úlohy spojené 
s vytvorením Roadmap sú súčasťou návrhu Akčného plánu implementácie RIS3 na 
roky 2014 – 2016, pričom viaceré z nich už boli splnené, resp. sú v plnení a to 
nasledovným spôsobom: 

- bola zriadená užšia pracovná skupina pre SK ROADMAP, 
- bola vypracovaná štruktúra údajov pre strategické výskumné 

infraštruktúry, ktorá sa bude rozosielať v mesiaci január 2016 
výskumným inštitúciám na zber údajov, ktoré budú základom pre nosnú 
časť SK ROADMAP, 

- aktuálne je finalizovaná štruktúra SK ROADMAP, ktorá bude v januári 
2016 zaslaná EK na posúdenie. 

 
Dopracovaniu SK Roadmap bude predchádzať ďalšia komunikácia s EK v januári 
2016. 

3.1. Vykonali sa 
konkrétne činnosti na  
posilnenie presadzovania 
podnikania 
s prihliadnutím na  
iniciatívu „Small Business 
Act“ (SBA). 

Čiastočne 
  

Týmito konkrétnymi činnosťami sú: 
 
1. opatrenia zavedené s cieľom 
znížiť čas a náklady potrebné na 
založenie podniku so zreteľom 
na ciele SBA 

ÁNO 

Zákon č. 547/2011 Z.z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-547  
 
Zákon č. 357/2013 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-357  
 
Návrh politiky vlády SR na zlepšenie 
podnikateľského prostredia v SR  
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/Bod
RokovaniaDetail?idMaterial=19987  

Opatrenie na  
 
- skrátenie času na založenie obchodnej spoločnosti (OS), ktoré bolo 

identifikované v požiadavke na skrátenie lehoty pre registráciu alebo odmietnutie 
zápisu - skrátenie z 5 na 2 pracovné dni  

- zníženie nákladov na založenie OS bolo splnené uverejnením 
štandardizovaných vzorov pre MSP, ak spoločnosť zakladá jediný spoločník 
alebo akcionár  

 
Pri obstarávaní služieb spojených so získaním podnikateľského oprávnenia 
prostredníctvom ŽÚ v postavení JKM sa upustilo od osobitnej úhrady za poskytnutie 
služby.  
 
Pri elektronickom podaní:  
 
- ohlásenia voľnej živnosti, žiadosti o výpis z verejnej časti ŽR a žiadosti o vydanie 

prehľadu, oznámenia zmeny v údajoch zapísaných v ŽR (FO a PO, ktoré sa 
nezapisujú do OR), žiadosti o vydanie potvrdenia o tom, že v ŽR nie je zápis a 
žiadosti o vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe 
živnostenského podnikania nie je obmedzené alebo zakázané, sa upustilo od 
úhrady správneho poplatku (SP)  

- ohlásenia remeselnej a viazanej živnosti sa výška SP znížila na polovicu  
atď.    

2. opatrenia zavedené s cieľom 
znížiť čas potrebný na získanie 
licencií a povolení na začatie a 
vykonávanie určitých činností 
podniku so zreteľom na ciele 
SBA 

ÁNO 

Vládny návrh zákona o obchodovaní s 
výrobkami obranného priemyslu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zak
ony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=5&
CPT=456  

Prijatím zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý novelizoval zákon č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní sa lehota pri vydaní živnosti skrátila z 5 na 3 dni a bola 
rozšírená funkcionalita jednotných kontaktných miest. JKM umožňuje záujemcom o 
podnikanie vykonať všetky potrebné úkony pre vydanie živnostenského oprávnenia, 
resp. úkony spojené so vznikom spoločnosti na jednom mieste.  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-547
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-357
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19987
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19987
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=5&CPT=456
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=5&CPT=456
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=5&CPT=456
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Od 01. 01. 2012 bola zrealizovaná plná funkcionalita elektronických JKM, t.j. 
možnosť založiť živnosť elektronicky vrátane zmenového konania a podania návrhu 
na zápis do obchodného registra a taktiež úhrady súdnych a správnych poplatkov.  
Uznesením vlády č. 153/2013 boli prijaté úlohy na vyššiu efektivitu využitia služieb 
JKM ako aj rozšírenie ich funkcionality.  
 
Rozšírenie služieb JKM sa dotkne aj iných osobitných predpisov, kde rozhodujúca 
je IT komunikácia a úprava informačných systémov.  

3. mechanizmus zavedený na 
monitorovanie realizácie  
opatrení SBA a na posudzovanie 
vplyvu na MSP 

Čiastočne 

Analýza stavu MSP 
http://hsr.rokovania.sk/15282013%E2%80%
931000/  
 
Jednotná metodika na posudzovanie 
vybraných vplyvov 
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.asp

x/BodRokovaniaDetail?idMaterial=2418

2     
  

Ministerstvo hospodárstva SR ako ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za 
podporu MSP vytvorilo Pracovnú skupinu pre problematiku SBA, ktorá je tvorená 
zástupcami verejnej správy a podnikateľských organizácií. Táto skupina sa bude 
venovať monitorovaniu a hodnoteniu pokroku pri plnení princípov SBA, bude sa 
podieľať na šírení informácií spojených s politikami pre MSP a výmene najlepších 
príkladov v tejto oblasti. Cieľom pracovnej skupiny je monitorovanie realizácie 
opatrení SBA navrhovanie odporúčaní pre zlepšenie uplatňovania SBA – teda 
implementácii jednotlivých princípov SBA v podmienkach SR a tým pomôcť MSP v 
ich podnikateľských aktivitách a kontinuálne vytvárať podmienky pre zlepšovanie 
podnikateľského prostredia. 
 
S cieľom systematického uplatňovania jednotlivých princípov SBA v podmienkach 
Slovenskej republiky bola v pôsobnosti Slovak Business Agency spracovaná nová 
stratégia pre MSP (celý názov: Stratégia rozvoja malého a stredného podnikania s 
dôrazom na zvýšenie regionálnej zamestnanosti do roku 2020). Jej prvá časť, 
Analýza stavu MSP, bola predmetom MPK v období 11. – 17. 10. 2013. Následne 
bola schválená Hospodárskou a sociálnou radou SR dňa 25. 11. 2013.   
 
Pokračuje príprava zákona o podpore MSP, ktorý je v súčasnosti v   legislatívnom 
procese, prebiehajú rozporové konania k pripomienkam vzneseným počas MPK Po 
uzavretí všetkých rozporových konaní bude zákon predložený na rokovanie vlády 
SR.  
 
Z pohľadu zavedenia MSP testu na posudzovanie vplyvu regulácií na MSP (SME 
test) bol prijatím upravenej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov 
v januári 2015 vytvorený priestor pre vykonávanie osobitných hodnotení dopadov 
regulácií na MSP.  V pôsobnosti Slovak Business Agency bolo vytvorené Centrum 
lepšej regulácie, ktoré zahájilo činnosť 1.10.2015., Úlohou centra je vykonávanie 
SME testu, komplexné riešenie otázok regulačného a administratívneho 
zaťaženia vo vzťahu k MSP a integrácia princípu „think small first“ do legislatívneho 
procesu a procesu tvorby politík.  

4.1. Uskutočnili sa 
opatrenia na podporu 
nákladovo efektívnych 
zlepšení efektívnosti 
koncového využívania 
energie a nákladovo 
efektívnych investícií do 
energetickej efektívnosti 
pri stavbe alebo renovácii 
budov. 

ÁNO 

Opatreniami sú: 
 
1. opatrenia na zabezpečenie 
minimálnych požiadaviek 
súvisiacich s energetickou 
hospodárnosťou budov v súlade 
s článkami 3, 4 a 5 smernice 
2010/31/EÚ 

ÁNO 

pre čl.3 - §3 zákona č. 555/2005 Z. z. o 
energetickej hospodárnosti budov v znení 
zákona č. 300/2012 a vyhláška č. 364/2012 
Z. z. pre čl.4 - §4 zákona č. 555/2005 Z. z. o 
energetickej hospodárnosti budov v znení 
zákona č. 300/2012 a vyhláška č. 364/2012 
Z. z.                                                 
pre čl.5 - §5 zákona č. 555/2005 Z. z. o 
energetickej hospodárnosti budov v znení 
zákona č. 300/2012 a vyhláška č. 364/2012 
Z. z.                                             

MDVRR SR transponovalo čl. 3, 4 a 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 

2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov zákonom č. 

300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon 

č. 300/2012 Z. z.)  a vyhláškou č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej vyhláška č. 364/2012 Z. z.). 

Zákon č. 300/2012 Z. z. bol dňa 18. 9. 2012 schválený v treťom čítaní NR SR, 

http://hsr.rokovania.sk/15282013%E2%80%931000/
http://hsr.rokovania.sk/15282013%E2%80%931000/
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24182
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24182
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24182
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Štúdia o technických a ekonomických 
aspektoch nákladovo optimálnych opatrení 
zabezpečenia energetickej hospodárnosti 
budov bola vypracovaná. 
 
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.ph
p?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/Rek
_z_Ekony_555_2005.pdf    
 
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.ph
p?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/12_
z300.pdf   
 
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.ph
p?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/364
_2012.pdf  
 
Nákladovo optimálne úrovne minimálnych 
požiadaviek na energetickú hospodárnosť 
budov a prvkov budov 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/building
s/implementation_en.htm  (Slovakia part 1/2)  

uznesenie číslo 196. Účinnosť uvedených predpisov je od 1.1.2013. Nižšie sú 

uvedené podrobnosti platné pre jednotlivé články:  

- čl. 3 smernice 2010/31/EU - Prijatie metodiky výpočtu energetickej hospodárnosti 

budov   

Článok 3 je implementovaný v § 3 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej 

hospodárnosti budov a o zmene niektorých zákonov (v znení neskorších 

predpisov).  

- čl. 4 smernice 2010/31/EU - Stanovenie minimálnych požiadaviek na energetickú 

hospodárnosť   

Článok 4 je implementovaný v § 4 zákona č. 555/2005 Z. z., pričom bol v zákone č. 

300/2012 Z. z. doplnený o ustanovenia smernice 2010/31/EU. 

- čl. 5 smernice 2010/31/EU - Výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych 

požiadaviek na energetickú hospodárnosť  

Na základe čl. 5(1) mala Európska komisia pripraviť do 30. júna 2011 rámec 

porovnávacej metodiky na výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych 

požiadaviek prostredníctvom delegovaného aktu a podľa čl. 5(2) následne majú 

členské štáty vypracovať správu o výsledkoch výpočtu nákladovo optimálnych 

úrovní a predložiť ju Komisii do 30.6.2012. Komisia však vydala delegovaný akt 

podľa čl. 5(1) až 21. marca 2012, a v rozhodnutí Rady zo dňa 9. marca 2012 sa 

uvádza, že Komisia nezačne voči členským štátom konanie vo veci porušenia skôr 

ako o 12 mesiacov od dátumu uverejnenia delegovaného nariadenia, t.j.  21. marca 

2013.  

V súvislosti s čl. 5 smernice 2010/31/EU MDVRR SR zadalo štúdiu „Technické a 
ekonomické aspekty nákladovo optimálnych opatrení zabezpečenia energetickej 
hospodárnosti budov“, ktorá má stanoviť požiadavky nákladovo optimálnych úrovní 
energetickej hospodárnosti podľa tohto rámca porovnávacej metodiky za SR. 
MDVRR SR zabezpečilo výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych 
požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa požiadaviek stanovených v 
Delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 244/2012 zo  16. januára 2012. Všetky 
vstupné údaje a odhady použité pri výpočte, výsledky výpočtov, údaje o 
referenčných budovách pre jednotlivé kategórie budov s rozlíšením pre nové 
budovy a existujúce budovy, ktoré sa významne obnovujú boli spracované podľa 
požiadaviek príloh delegovaného nariadenia. MDVRR SR listom č. 
08307/2013/B610-SV-28312 zo dňa 14.5.2013 zaslalo na Úrad vlády SR notifikáciu 
„Nákladovo optimálne úrovne minimálnych požiadaviek na energetickú 
hospodárnosť budov a prvkov budov“.  
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/implementation_en.htm  
(Slovakia part 1/2)  

http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/Rek_z_Ekony_555_2005.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/Rek_z_Ekony_555_2005.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/Rek_z_Ekony_555_2005.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/12_z300.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/12_z300.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/12_z300.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/364_2012.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/364_2012.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/364_2012.pdf
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/implementation_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/implementation_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/implementation_en.htm
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2. opatrenia potrebné na 
zavedenie systému certifikácie 
energetickej hospodárnosti 
budov v súlade s článkom 11 
smernice 2010/31/EÚ 

ÁNO 

§ 5 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej 
hospodárnosti budov v znení zákona č. 
300/2012 a vyhláška č. 364/2012 Z. z.               
 
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.ph
p?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/Rek
_z_Ekony_555_2005.pdf    
 
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.ph
p?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/12_
z300.pdf   
 
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.ph
p?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/364
_2012.pdf  

Článok 11 je implementovaný v § 5 zákona č. 555/2005 Z. z., pričom tento je v 
zákone č. 300/2012 Z. z. a vyhláške č. 364/2012 Z. z. doplnený o ustanovenia 
smernice 2010/31/EU ohľadom referenčných hodnôt. Účinnosť uvedených 
predpisov je od 1.1.2013.  

3. opatrenia na zabezpečenie 
strategického plánovania 
energetickej efektívnosti v 
súlade s článkom 3 smernice 
2012/27/EÚ    

ÁNO 

Národný program reforiem 2013  
http://www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mat
er-Dokum-155091  

Slovenská republika v Národnom programe reforiem z 24. 4. 2013 stanovila 
národný indikatívny cieľ úspor energie pre rok 2020 vo formách konečnej spotreby 
energie a primárnej spotreby energie. Cieľ energetickej efektívnosti vyjadrený vo 
forme absolútnej hodnoty konečnej spotreby energie v roku 2020 je stanovený vo 
výške 435,09 PJ (10,39Mtoe), čo predstavuje 23% úsporu energie v porovnaní 
s konečnou spotrebou energie uvedenou pre rok 2020 v referenčnom scenáre 
PRIMES 2007. Cieľ energetickej efektívnosti vyjadrený vo forme absolútnej hodnoty 
primárnej spotreby energie v roku 2020 je stanovený vo výške 680,62 PJ 
(16,26Mtoe), čo predstavuje 20% úsporu energie v porovnaní s primárnou 
spotrebou energie uvedenou pre rok 2020 v referenčnom scenáre PRIMES 2007.  

4. opatrenia v súlade s článkom 
13 smernice 2006/32/ES o 
energetickej efektívnosti 
konečného využitia energie a 
energetických službách, aby sa  
zabezpečilo poskytnutie 
individuálnych meračov 
koncovým zákazníkom, pokiaľ je 
to technicky možné, za rozumnú 
a primeranú cenu vo vzťahu k 
možným úsporám energie 

ÁNO  

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike - pre 
oblasť elektroenergetiky §40 a plynárenstva 
§76    http://www.mhsr.sk/19260-
ext_dok/138888c?ext=orig               
                                                                                                                                            
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej 
energetike - pre vykurovanie, prípravu teplej 
vody a chladenie §17 a §18   
http://www.mhsr.sk/zakon-o-tepelnej-
energetike-6400/128085s  

Povinnosť merať dodávku určeným meradlom je stanovená pre oblasť 
elektroenergetiky v §40 a pre oblasť plynárenstva v § 76 zákona č. 251/2012 Z.z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Slovenská republika posúdila náklady a výnosy pre zavedenie inteligentných 
meracích zariadení (SMT) v obidvoch spomínaných sektoroch, ktoré umožnia 
kontrolu a riadenie spotreby. Táto oblasť je riešená v § 42 a § 77 zákona 
o energetike a predstavuje transpozíciu ustanovení smerníc EP a R č. 2009/72/ES 
a č. 2009/73/ES.  
 
V oblasti tepla je povinnosť inštalovať určené meradlá alebo pomerové rozdeľovače 
tepla stanovená v § 18 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení 
neskorších predpisov, ak sa nadpolovičná väčšina všetkých konečných 
spotrebiteľov odoberajúcich teplo za odberným miestom nedohodne na inom 
spôsobe rozpočítavania množstva dodaného tepla. Povinnosť inštalovať priebehové 
meradlá pre teplo nie je zavedená z toho dôvodu, že taká povinnosť by znamenala 
neprimerané náklady pre koncového spotrebiteľa. Vzhľadom na systém regulácie 
cien tepla pre domácnosti nie je zároveň inštalácia priebehových meradiel tepla 
odôvodnená. 
 
Odsek 2 článku 13 smernice 2006/32/ES je implementovaný pre oblasť elektriny 
v nariadení vlády SR č. 317/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 
trhu s elektrinou a v nariadení vlády SR č. 440/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov. Pre oblasť 
plynu sú ustanovenia vyúčtovania stanovené v nariadení vlády č. 409/2007, ktorým 

http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/Rek_z_Ekony_555_2005.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/Rek_z_Ekony_555_2005.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/Rek_z_Ekony_555_2005.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/12_z300.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/12_z300.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/12_z300.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/364_2012.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/364_2012.pdf
http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=vystavba/StavebnictvoLegislativa/364_2012.pdf
http://www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-155091
http://www.rokovania.sk/File.aspx/Index/Mater-Dokum-155091
http://www.mhsr.sk/19260-ext_dok/138888c?ext=orig
http://www.mhsr.sk/19260-ext_dok/138888c?ext=orig
http://www.mhsr.sk/zakon-o-tepelnej-energetike-6400/128085s
http://www.mhsr.sk/zakon-o-tepelnej-energetike-6400/128085s
http://www.urso.gov.sk/doc/legislativa/nv_440-2011.pdf
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sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom, a nariadením č. 2012/2010, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom.  
 Odsek 3 článku 13 smernice 2006/32/ES je implementovaný v  § 11 odseku 3 
zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej 
efektívnosti). 

4.2. Vykonali sa 
opatrenia na podporu 
vysoko efektívnej 
kombinovanej výroby 
tepla a elektrickej 
energie. 

ÁNO 

Opatreniami sú: 
 
– Podpora kombinovanej výroby 
vychádza z dopytu po 
využiteľnom teple a z úspor 
primárnej energie v súlade s 
článkom 7 ods. 1 a článkom 9 
ods. 1 písm. a) a b) smernice 
2004/8/ES. Členské štáty alebo 
ich príslušné orgány zhodnotili 
existujúci legislatívny a 
regulačný rámec s ohľadom na 
postupy pri udeľovaní povolení 
alebo na iné postupy s cieľom: 
 
a) podnecovať navrhovanie 
jednotiek na kombinovanú 
výrobu tepla a elektrickej 
energie, aby sa uspokojil 
ekonomicky zdôvodnený dopyt 
po výrobe využiteľného tepla a 
predchádzať výrobe väčšieho 
množstva tepla, než je využiteľné 
teplo; a 
 
b) znížiť regulačné a neregulačné 
prekážky, aby sa zvýšila 
kombinovaná výroba tepla a 
elektrickej energie. 

ÁNO 

Zákon č. 309/2009 Z. z. 
http://jaspi.justice.gov.sk  
 
 http://www.mhsr.sk/obnovitelne-zdroje-
energie-a-kombinovana-vyroba/130978s                                                                                                                 
 
Analýza národného potenciálu pre 
vysokoúčinnú kombinovanú výrobu v SR                                                     
http://www.mhsr.sk/analyza-narodneho-
potencialu-pre-vysokoucinnu-kombinovanu-
vyrobu-v-sr-6033/127718s  

Podpora pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla je stanovená zákonom č. 
309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
V zákone je definované využiteľné teplo podľa smernice 2004/8/ES a keďže je v SR 
výroba tepla sieťovým odvetvím, sú určené pravidlá zákonom č. 657/2004 Z. z. 
o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a zákonom č. 276/2001 Z. z. o  
regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
 
Doplatkom je podporené len také množstvo elektriny, ktoré je vyrobené vysoko 
účinnou kombinovanou výrobou a zodpovedá množstvu využiteľného tepla. 
Množstvo elektriny vyrobené vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa vypočíta 
podľa vyhlášky MH SR č.  599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 
kombinovanej výroby, v ktorej sú zapracované aj Rozhodnutie Komisie 
2008/952/ES, ktorým sa zavádzajú podrobné usmernenia na vykonávanie a 
uplatňovanie prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES a 
Rozhodnutie Komisie 2011/877/EÚ, ktorým sa ustanovujú harmonizované 
referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES a ktorým sa zrušuje 
rozhodnutie Komisie 2007/74/ES.  
 
V zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších 
predpisov je držiteľ povolenia na rozvod tepla povinný na zabezpečenie zmluvne 
dohodnutých dodávok tepla odoberať za určenú alebo schválenú cenu teplo od 
držiteľa povolenia na výrobu tepla, ktorý teplo vyrába z obnoviteľných zdrojov 
energie alebo v zariadení na kombinovanú výrobu tepla a elektriny za podmienok 
ustanovených v § 21 zákona. 

4.3. Vykonali sa 
opatrenia na podporu 
výroby a distribúcie 
energie obnoviteľných  
zdrojov. 

ÁNO 

1. Zaviedli sa transparentné 
systémy podpory, prioritný 
prístup do siete alebo 
garantovaný prístup a priorita pri 
prenose, ako aj štandardné 
pravidlá týkajúce sa znášania a 
rozdelenia nákladov na technické 
úpravy, ktoré boli uverejnené, v 
súlade s článkom 14 ods. 1 a 
článkom 16 ods. 2 a 3 smernice 
2009/28/ES; 

ÁNO 

Zákon č. 309/2009 Z. z. 
http://www.mhsr.sk/obnovitelne-zdroje-
energie-a-kombinovana-vyroba/130978s                                                             
 
 

Transparentné podporné schémy sú zavedené v zákone č. 309/2009 Z. z. o 
podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora výroby elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou 
sa zabezpečuje: 
 
a) prednostným 
1. pripojením zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy, 
2. prístupom do sústavy, 
3. prenosom elektriny, distribúciou elektriny a dodávkou elektriny, 
 
b) odberom elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej 
je zariadenie výrobcu elektriny pripojené priamo alebo prostredníctvom miestnej 
distribučnej sústavy za cenu  elektriny na straty, 
c)  doplatkom, 
d)  prevzatím zodpovednosti za odchýlku prevádzkovateľom regionálnej distribučnej 

2. Členský štát prijal národný 
akčný plán pre energie z 
obnoviteľných zdrojov v súlade s 
článkom 4 smernice 2009/28/ES.   

ÁNO  

Národný akčný plán pre energiu z 
obnoviteľných zdrojov  
http://ec.europa.eu/energy/renewables/trans
parency_platform/doc/dir_2009_0028_action
_plan_slovakia.zip  

http://jaspi.justice.gov.sk/
http://www.mhsr.sk/obnovitelne-zdroje-energie-a-kombinovana-vyroba/130978s
http://www.mhsr.sk/obnovitelne-zdroje-energie-a-kombinovana-vyroba/130978s
http://www.mhsr.sk/analyza-narodneho-potencialu-pre-vysokoucinnu-kombinovanu-vyrobu-v-sr-6033/127718s
http://www.mhsr.sk/analyza-narodneho-potencialu-pre-vysokoucinnu-kombinovanu-vyrobu-v-sr-6033/127718s
http://www.mhsr.sk/analyza-narodneho-potencialu-pre-vysokoucinnu-kombinovanu-vyrobu-v-sr-6033/127718s
http://www.mhsr.sk/obnovitelne-zdroje-energie-a-kombinovana-vyroba/130978s
http://www.mhsr.sk/obnovitelne-zdroje-energie-a-kombinovana-vyroba/130978s
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/doc/dir_2009_0028_action_plan_slovakia.zip
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/doc/dir_2009_0028_action_plan_slovakia.zip
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/doc/dir_2009_0028_action_plan_slovakia.zip
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sústavy. 
 
Podľa § 4 ods. 1 písm. a) uvedeného zákona výrobca elektriny s právom na 
podporu má právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, prednostný 
prenos elektriny, prednostnú distribúciu elektriny a prednostnú dodávku elektriny, ak 
zariadenie na výrobu elektriny spĺňa technické podmienky prevádzkovateľa sústavy 
podľa osobitného predpisu a neohrozí bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky 
sústavy; prednostný prenos elektriny sa nevzťahuje na prenos elektriny spojovacím 
vedením. 
 
Šírením informácií o možnostiach využívania obnoviteľných zdrojov energie podľa 
čl. 14(1) smernice 2009/28/ES je poverená Slovenská inovačná a energetická 
agentúra (SIEA) a tieto informácie sú prístupné širokej verejnosti prostredníctvom 
internetovej podstránky www.zitenergiou.sk. 
 
Štandardné pravidlá znášania a zdieľania nákladov na technické úpravy sú 
legislatívne upravené vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 
225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. 
 
Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov v súlade s čl. 4 smernice 
2009/28/ES bol schválený vládou SR uznesením č. 677/2010 zo dňa 6. 10. 2010. 

8.2. Samostatná 
zárobková činnosť, 
podnikanie a zakladanie 
podnikov: Existencia 
strategického politického 
rámca pre inkluzívne 
začatie činnosti.   

ÁNO  

Zavedený je  
strategický 
politický 
rámec pre 
inkluzívnu 
podporu na 
začatie 
podnikania, 
ktorý obsahuje 
tieto prvky: 
  

1. opatrenia 
zavedené 
s cieľom znížiť 
čas a náklady 
potrebné na 
založenie 
podniku so 
zreteľom na 
ciele SBA; 

ÁNO  

Zákon č. 547/2011 Z.z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-547  
 
Zákon č. 357/2013 Z. z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-357  
 
Návrh politiky vlády SR na zlepšenie 
podnikateľského prostredia v SR  
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/Bod
RokovaniaDetail?idMaterial=19987  

Opatrenie na skrátenie času na založenie obchodnej spoločnosti, ktoré bolo 
identifikované v požiadavke na skrátenie lehoty pre registráciu alebo odmietnutie 
zápisu bolo naplnené skrátením lehoty z 5 na 2 pracovné dni. Uvedená právna 
úprava nadobudla účinnosť 1. januára 2014.  
 
(MF SR zákonom č. 440/2012 Z. z. (pozri. novelizačný článok VII.) odsunulo 
účinnosť všetkých zmien zavedených v zákone č. 530/2003 Z. z. zákonom č. 
547/2011 Z. z. o jeden rok, t.j. z 1.1.2013 na 1.1.2014.)  
 
Opatrenie na zníženie nákladov na založenie obchodnej spoločnosti splnilo MS SR 
spracovaním a uverejnením štandardizovaných vzorov pre malých a stredných 
podnikateľov, ak spoločnosť zakladá jediný spoločník alebo akcionár. Zredukovala 
sa tým nutnosť oslovovať právnych odborníkov pri vzniku a zmenách v spoločnosti.  
 
Prijatím zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý novelizoval zákon č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní sa lehota pri vydaní živnosti skrátila z 5 na 3 dni 
a bola rozšírená funkcionalita jednotných kontaktných miest. JKM umožňuje 
záujemcom o podnikanie vykonať všetky potrebné úkony pre vydanie 
živnostenského oprávnenia, resp. úkony spojené so vznikom spoločnosti na jednom 
mieste.  
 
Od 1.1.2012 bola zrealizovaná plná funkcionalita elektronických jednotných 
kontaktných miest, t.j. možnosť založiť živnosť elektronicky vrátane zmenového 
konania a podania návrhu na zápis do obchodného registra a taktiež úhrady 
súdnych a správnych poplatkov. 
 
Uznesením vlády č. 153/2013 boli prijaté úlohy na vyššiu efektivitu využitia služieb 
jednotných kontaktných miest ako aj rozšírenie ich funkcionality. 
  

2. opatrenia 
zavedené 
s cieľom znížiť 
čas potrebný 
na získanie 
licencií a 
povolení na 
začatie a 
vykonávanie 
určitých 
činností 
podniku so 
zreteľom na 
ciele SBA; 

ÁNO 

Vládny návrh zákona o obchodovaní s 
výrobkami obranného priemyslu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zak
ony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=5&
CPT=456  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-547
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-357
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19987
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19987
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=5&CPT=456
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=5&CPT=456
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=5&CPT=456
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Rozšírenie služieb JKM sa dotkne aj iných osobitných predpisov, kde rozhodujúca 
je IT komunikácia a úprava informačných systémov. V neposlednom rade 
významnú úlohu tu môže zohrať aj projekt Programu ESO (Efektívna, Spoľahlivá a 
Otvorená štátna správa) s etapami realizácie k 31.12.2012 a 31.12.2013. 
 
Upustilo sa od obligatórneho uloženia pokuty podnikateľovi za porušenie 
podmienok a povinností ustanovených živnostenským zákonom alebo iných 
osobitných  zákonov (úprava § 65a živnostenského zákona). 
 
Pri obstarávaní služieb spojených so získaním podnikateľského oprávnenia podľa 
osobitných zákonov prostredníctvom živnostenských úradov v postavení JKM sa 
upustilo od osobitnej úhrady za poskytnutie služby (úprava položky 148 
Sadzobníka správnych poplatkov). 
 
Pri elektronickom podaní ohlásenia voľnej živnosti sa upustilo od úhrady 
správneho poplatku (úprava položky 148 Sadzobníka správnych poplatkov). 
 
Pri elektronickom podaní ohlásenia remeselnej a viazanej živnosti sa výška 
správneho poplatku znížila na polovicu (úprava § 6 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. 
z. v spojení s úpravou položky 148 Sadzobníka správnych poplatkov). 
 
Pri elektronickom podaní žiadosti o výpis z verejnej časti živnostenského registra 
a žiadosti o vydanie prehľadu sa upustilo od úhrady správneho poplatku (úprava 
položky 148 Sadzobníka správnych poplatkov). 
 
Pri elektronickom podaní oznámenia zmeny v údajoch zapísaných v živnostenskom 
registri (všetkými fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa nezapisujú do 
OR) sa upustilo od úhrady správneho poplatku (úprava položky 148 Sadzobníka 
správnych poplatkov). 
 
Pri elektronickom podaní žiadosti o vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom 
registri nie je zápis sa upustilo od úhrady správneho poplatku (úprava položky 148 
Sadzobníka správnych poplatkov). 
 
Pri elektronickom podaní žiadosti o vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb 
na základe živnostenského podnikania nie je obmedzené alebo zakázané sa 
upustilo od úhrady správneho poplatku (úprava položky 148 Sadzobníka 
správnych poplatkov). 
 
Z materiálu „Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike 
s návrhmi na jeho zlepšovanie“, ktorý bol schválený uznesením vlády č. 153/2013 
vyplýva balík 24 legislatívno-deregulačných opatrení zameraných o.i. aj na zníženie 
nákladov a času na založenie obchodnej spoločnosti. Najvýznamnejším opatrením 
s termínom plnenia do 31. decembra 2013 je zosúladiť sadzbu súdneho poplatku 
pri vykonaní celého návrhu na zápis obchodnej spoločnosti v elektronickej podobe 
prostredníctvom JKM so sadzbou súdneho poplatku pri celo-elektronickom podaní 
do obchodného registra realizovanom prostredníctvom ústredného portálu verejnej 
správy. Realizácia bude znamenať zníženie súdneho poplatku za zápis spoločnosti 
do OR SR na polovicu v prípade, že bude návrh podaný na JKM čím sa zároveň 
zvýši konkurencieschopnosť a využitie služieb JKM. 
 
Opatrenie na zosúladenie sadzby súdneho poplatku pri vykonaní celého návrhu na 
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zápis obchodnej spoločnosti v elektronickej podobe prostredníctvom JKM so 
sadzbou súdneho poplatku pri celo-elektronickom podaní do obchodného registra 
realizovanom prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy bolo splnené 
úpravou § 11a zákona o súdnych poplatkoch. Uvedená právna úprava nadobudla 
účinnosť 1. januára 2014. 

3. opatrenia 
spájajúce 
vhodné služby 
rozvoja 
podnikania a 
finančné 
služby (prístup 
ku kapitálu), 
vrátane 
služieb pre 
znevýhodnené 
skupiny, 
oblasti alebo 
oboje 
v prípade 
potreby. 

ÁNO 

Program podpory rozvoja MSP 
http://www.nadsme.sk/files/tatny_program_M
PP_OV32A2010.pdf  

V súčasnej dobe je zavedený „Informačný systém jednotných kontaktných miest“, 
prevádzkovaný na obvodných (živnostenských) úradoch v Slovenskej republike, 
ktorý  je v súčasnom období elektronicky prepojený s: 
 

 IS správcu daní (DÚ) prostredníctvom ÚPVS (systém – systém), 

 3 zdravotnými poisťovňami – výmena údajov prostredníctvom zasielania 
šifrovaných súborov (doporučuje sa zmeniť súčasný spôsob komunikácie na 
technológiu systém – systém cez UPVS, zvážiť zasielanie údajov centrálne 
cez ÚDZS), 

 IS MS SR pre podávanie návrhov na zápis do OR prostredníctvom ÚPVS, 

 povoľujúcimi orgánmi pre podávanie žiadostí o podnikanie pre subjekty 
podnikajúce na základe iného ako živnostenského oprávnenia 
prostredníctvom schránok zriadených na ÚPVS. 

 
Obvodné (živnostenské) úrady v postavení jednotných kontaktných miest  pri  
poskytovaní služieb podnikateľom sú elektronicky prepojené s: 
 

 IS REGOB pre možnosť lustrácie fyzických osôb v centrálnom registri 
obyvateľov, 

 IS GP SR pre vyžiadanie a zasielanie výpisov z registra trestov (systém – 
systém) prostredníctvom ÚPVS, 

 IS ŠÚ SR pri prideľovaní IČO jednotlivým podnikateľským subjektom.  
 

Uvedené opatrenia umožňujú od 1. januára 2012 elektronickú komunikáciu občana 
z akéhokoľvek miesta prostredníctvom ÚPVS s IS jednotného kontaktného miesta 
pre ohlásenie živností a návrhu na zápis do obchodného registra vrátane úhrady 
správnych a súdnych poplatkov (IS Štátnej pokladnice). 
 
Obvodné (živnostenské) úrady v postavení jednotných kontaktných miest 
obstarávajú voči dotknutým štátnym a verejno-právnym orgánom splnenie 
podmienok, ktoré záujemcom o získanie podnikateľského oprávnenie na Slovensku 
vyplývajú z osobitných zákonov. Ide o široký rozsah priamo vykonávaných 
i obstarávateľských služieb voči: 
 

 daňovým úradom na účely splnenia registračnej a oznamovacej povinnosti, 
ako im to vyplýva zo zákona č. 511/1992 Zb. (celkový počet úkonov služby 
JKM pre DR  245 772 – rok 2011), 

 zdravotným poisťovniam na účely prihlásenia sa do systému povinného 
zdravotného poistenia, ako im vyplývajú zo zákona č. 580/2004 Z. z. (celkový 
počet úkonov služby JKM pre ZP v roku  2011 bol 160 383), 

 orgánom štatistiky, na účely pridelenia IČO ( 49620 – rok 2011), 

 registru trestov Generálnej prokuratúry SR, na účely získania výpisu z registra 
trestov (počet výpisov z registra trestov – 120 324 –  rok 2011), 

 registrovým súdom na účely predloženia návrhu na zápis osôb, ktoré sa 

http://www.nadsme.sk/files/tatny_program_MPP_OV32A2010.pdf
http://www.nadsme.sk/files/tatny_program_MPP_OV32A2010.pdf
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povinne zapisujú do obchodného registra podľa zákona č. 530/2003 Z. z. 
(celkový počet úkonov služby JKM pre OR v roku 2011 bol 218), 

 dotknutým štátnym a verejno-právnym orgánom autorizovaných podľa 
príslušných osobitných zákonov v prípade záujmu o podnikanie na základe 
iného ako živnostenského oprávnenia. 
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Tabuľka č. 2: Identifikácia všeobecnej ex ante kondicionality a hodnotenie jej splnenia 

Ex ante 

kondicionalita 

Splnenie ex ante 

kondicionality 

Áno/Nie/Čiastočne 

Kritériá 
Splnenie kritérií: 

Áno/Nie 
Odkaz Vysvetlenie 

5. Štátna pomoc Áno/čiastočne 

–  opatrenia na zabezpečenie 
účinného uplatňovanie pravidiel 
EÚ o štátnej pomoci 

Áno/čiastočne - 

V kontexte komunitárneho práva možno poskytnúť štátnu pomoc v 
súlade s čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ (pôvodne čl. 87 a 88 
Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva). V rámci štrukturálnych 
fondov sa poskytuje štátna pomoc prostredníctvom schémy štátnej 
pomoci a schémy minimálnej pomoci. Právnym základom pre 
poskytovanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ z hľadiska 
vnútroštátnej právnej úpravy v programovom období 2014 -2020 je 
najmä Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.   
 
Prvá fáza procesu posudzovania štátnej pomoci prebehla v rámci 
prípravy  operačných programov. MH SR v rámci prípravy návrhov 
operačných programov prihliadalo na základné kritériá, pravidlá a 
zásady štátnej pomoci. Aktivity podporované v rámci príslušných  
investičných priorít, resp. špecifických cieľov v rámci operačných 
programov boli posudzované z pohľadu pravidiel štátnej pomoci, 
najmä to, či predstavujú hospodárske činnosti. 
 
Využitie schém štátnej pomoci a schém pomoci de minimis bude v 
rámci operačného programu Výskum a inovácie, kde MH SR (po 
podpise zmluvy s Riadiacim orgánom a ukončení overenia 
spôsobilosti zo strany Orgánu auditu) bude sprostredkovateľským 
orgánom. 
 
Ministerstvo hospodárstva SR je ako sprostredkovateľský orgán 
zapojené do procesu prípravy implementácie  pre investičné priority 
tematického cieľa 1 Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a 
inovácií; tematického cieľa 3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP.  
 
Schémy štátnej pomoci a zároveň schémy pomoci de minimis budú 
využité na plnenie nasledovných investičných priorít: 
 
• INVESTIČNÁ PRIORITA 1.2 Prioritnej osi 1 : Podpora investovania 
podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií 
medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským 
vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja 
produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, 
ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, 
vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom 
inteligentnej špecializácie za podpory technologického a 
aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého 
overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, 
najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií 
na všeobecný účel 
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• INVESTIČNÁ PRIORITA 2.2 Prioritnej osi 2: Podpora investovania 
podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií 
medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským 
vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja 
produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, 
ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, 
vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom 
inteligentnej špecializácie za podpory technologického a 
aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého 
overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, 
najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií 
na všeobecný účel 
• INVESTIČNÁ PRIORITA 3.1 Prioritnej osi 3: Podpora podnikania, 
najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v 
hospodárstve a podpora zakladania nových firiem, a to aj 
prostredníctvom podnikateľských inkubátorov 
• INVESTIČNÁ PRIORITA 3.2 Prioritnej osi 3: Vývoj a uplatňovanie 
nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie 
• INVESTIČNÁ PRIORITA 3.3 Prioritnej osi 3: Podpora vytvárania a 
rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb   
• INVESTIČNÁ PRIORITA 4.1 Prioritnej osi 4 Podpora kapacity MSP 
pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a 
zapojenia sa do procesov inovácií  
 
MH SR predložilo koordinátorovi pomoci, ktorým je od 1. 1. 2016 
Protimonopolný úrad SR, návrh schémy štátnej pomoci na podporu 
inovácií a technologického transferu a návrh schémy minimálnej 
pomoci na podporu nových a začínajúcich malých a stredných 
podnikov. Ďalšie návrhy schém štátnej pomoci a schém pomoci de 
minimis sú v súčasnosti v štádiu prípravy v rámci prípravy 
dokumentácie pre vyhlásenie výziev. MH SR bude predkladať tieto 
schémy pomoci koordinátorovi pomoci priebežne.  

– opatrenia na zabezpečenie 
odbornej prípravy a informovania  
zamestnancov zapojených do 
vykonávania EŠIF      

Áno 

Vzdelávanie štátnych zamestnancov, ktorí sú zapojení do 
implementácie štrukturálnych fondov EÚ je zabezpečované 
prostredníctvom vzdelávacích aktivít zameraných na prehlbovanie 
kvalifikácie, ktoré zabezpečuje služobný úrad v súlade so zákonom č. 
400/2009 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov, ako aj 
prostredníctvom školení organizovaných Centrálnym koordinačným 
orgánom (CKO) v spolupráci s koordinátorom pomoci a EK. 
 
Administratívne kapacity určené na zabezpečovanie oblasti štátnej 
pomoci v rámci MH SR prehlbujú svoje poznatky a vedomosti v 
oblasti štátnej pomoci aj formou priebežného vzdelávania a formou 
účasti na školeniach. Priebežné vzdelávanie je uskutočňované 
predovšetkým samoštúdiom legislatívy EÚ v oblasti štátnej pomoci, 
vrátane návrhov právnych aktov EÚ a judikatúry Európskeho 
súdneho dvora z oblasti štátnej pomoci a výmenou skúseností so 
zástupcami ostatných inštitúcií participujúcich na implementácii EŠIF 
v susedných členských štátoch. Predmetné administratívne kapacity 
sa zároveň zúčastňujú na školeniach v oblasti štátnej pomoci 
organizovaných slovenskými ako aj zahraničnými inštitúciami.  
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– opatrenia na zabezpečenie 
administratívnej kapacity na 
vykonávanie a uplatňovanie 
pravidiel EÚ o štátnej pomoci 

Áno 

MH SR vypracovalo „Analýzu zhodnotenia dostatočnosti 
administratívnych kapacít pre oblasť štátnej pomoci na programové 
obdobie 2014-2020“, (ďalej len „analýza“).Analýza bola vypracovaná 
s prihliadnutím na postavenie MH SR  ako plnohodnotného 
sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v 
nasledujúcom programovom období, čo vyplýva zo záverov  porady 
členov vlády k problematike fondov EÚ na programové obdobie 2014 
-2020 zo dňa 25. januára 2013, na ktorej boli určené operačné 
programy vrátane základných podmienok OP VaI a OP KŽP, ako aj v 
nadväznosti na uznesenie vlády č. 139/2013 zo dňa 20. marca 2013 
k Návrhu štruktúry operačných programov financovaných z 
Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové 
obdobie 2014 – 2020.   
Analýza obsahuje prehľad administratívnych kapacít pre oblasť 
štátnej pomoci na programové obdobie 2014-2020 s uvedením mena 
a priezviska, organizačného a funkčného začlenenia, vymedzenie 
úloh pre oblasť štátnej pomoci a zhodnotenie stavu administratívnych 
kapacít pre oblasť štátnej pomoci. Z analýzy vyplynulo, že s 
prihliadnutím na rozpracované aktivity v návrhoch operačných 
programov, ako aj postavenie MH SR ako plnohodnotného 
sprostredkovateľského orgánu sa javí, že na toto a nasledujúce 
programové obdobie má MH SR zabezpečené dostatočné množstvo 
administratívnych kapacít na plnenie úloh v oblasti štátnej pomoci. 
Vypracovaná analýza bola predložená na MF SR listom ministra 
hospodárstva č. 1561/2013-1000 a elektronicky na adresu:  
valeria.kukuckova@mfsr.sk, dňa 30.09.2013. 
 
Oznámenie o kontaktnej osobe pre otázky štátnej pomoci v súvislosti 
s prípravou politiky súdržnosti EÚ pre programové obdobie 2014 -
2020 v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky bolo 
zaslané koordinátorovi štátnej pomoci (MF SR) elektronickou formou 
dňa 21. júna 2013. 
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B. Akčný plán na splnenie ex ante kondicionality 1.1 a 1.2 

 
Tabuľka č. 3: Aktivity, ktoré budú vykonané pre splnenie tematických ex ante kondicionalít 

 
Nesplnená alebo  

čiastočne splnená  

ex ante kondicionalita 

Nesplnené kritériá Plánované  aktivity Termín (dátum) 

Orgány 

zodpovedné 

za splnenie 

1.1. Výskum a inovácie: 
Existencia národnej a/alebo 
regionálnej stratégie  
inteligentnej špecializácie, 
ktorá je v súlade s národným 
programom reforiem, na 
získanie súkromných financií 
na výskum a vývoj, ktoré 
spĺňajú znaky národných a 
regionálnych systémov 
výskumu a inovácií 
dosahujúcich vynikajúce 
výsledky 

Je zavedená vnútroštátna 
alebo regionálna stratégia 
inteligentnej špecializácie, 
ktorá: 
 
– obsahuje monitorovací 
mechanizmus. 
 
 
– Bol prijatý rámec 
opisujúci dostupné 
rozpočtové zdroje na 
výskum a inovácie 

Vypracovanie Akčného plánu implementácie RIS3 pre roky 2015 – 2016. 
 
Bude obsahovať najdôležitejšie tematické oblasti, rámce a aktivity podmieňujúce úspešnú implementáciu 
RIS3  a zohľadňujúce podmienky naplnenia ex ante kondicionalít najmä: 
 
- dopracovanie finančných rámcov s indikatívnymi alokáciami podľa opatrení, zdrojov financovania a typov 

finančných nástrojov, 
- dopracovanie systému monitorovania plnenia cieľov RIS 3 a napĺňania merateľných ukazovateľov (systém 

monitorovania je aktuálne pripravovaný a jeho cieľom bude včasné identifikovanie potreby prípadných 
úprav nastavenia cieľov a opatrení RIS3 tak, aby tieto odrážali aktuálne potreby a vývoj), 

- dopracovanie prepojení medzi navrhovanými oblasťami špecializácie.  
 
V rámci systému monitorovania pôjde najmä o: 
 
- exaktné stanovenie počiatočnej hodnoty, cieľovej hodnoty, definície a zdroja dát pre každý ukazovateľ, 
- kontrolu výstupových ukazovateľov v RIS3, 
- prepojenie výstupových a výsledkových ukazovateľov, 
- dopracovanie procesu monitorovania z RIS3– zber primárnych údajov pre vyhodnocovanie a sledovanie 

ukazovateľov, zodpovednosť, periodicita, atď. Súčasťou mechanizmu predbežne predpokladanému už v 
nastavení monitorovania musí byť aj spôsob a nastavenie hodnotenia monitorovaných údajov a úprav 
RIS3 SK v nadväznosti na priebežné zistenia plnenia jednotlivých cieľov RIS3. 

Dopracovaniu AP RIS3 bude predchádzať 
ďalšia komunikácia s EK v januári 2016.  
 

 
 

MŠVVaŠ SR 
 

MH SR 
  

Predloženie materiálu na medzirezortné pripomienkové konanie 
Opatrenie splnené - 25. 3. 2015 – materiál 
predložený na medzirezortné pripomienkové 
konanie. 

 
Predloženie upraveného materiálu na rokovanie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie  
 

Opatrenie splnené – 4. 9. 2015 – materiál 
bol schválený Radou vlády pre vedu, 
techniku a inovácie. 

 
Predloženie materiálu na rokovanie vlády SR 
 

Dopracovaniu AP RIS3 bude predchádzať 
ďalšia komunikácia s EK v januári 2016. 
Dopracovaný AP RIS3 bude následne 
predložený na rokovanie vlády SR.   

1.2. Výskumná a inovačná 
infraštruktúra.  Existencia 
viacročného plánu na 
zostavenie rozpočtu a 
zoradenie investícií podľa 
priorít  

Bol prijatý orientačný 
viacročný plán na 
zostavenie rozpočtu a 
zoradenie investícií 
súvisiacich s prioritami EÚ 
a v prípade potreby s 
Európskym strategickým 
fórom o výskumných 
infraštruktúrach (ESFRI) 

Vypracovanie Akčného plánu implementácie RIS3 pre roky 2015 – 2016 a realizácia príslušných opatrení na 
splnenie ex-ante kondicionality 1.2.  
 
Prioritizácia investícií bude súvisieť aj s pripravovanou SK cestovnou mapou výskumnej infraštruktúry, ktorá 
bude identifikovať doterajšie národné zariadenia infraštruktúr vhodné pre zapojenie sa do ESFRI, vrátane 
kritickej analýzy (ktoré VaV centrá, kompetenčné centrá a centrá excelentnosti sú dlhodobo udržateľné, majú 
potenciál pre vylepšenie a môžu sa stať súčasťou ESFRI projektov) ako aj potenciál ďalšieho rozvoja 
v nadväznosti na oblasti špecializácie definované RIS3 . Dôležitým špecifikom bude aj možnosť prepojení 
medzi RIS3 v prioritnom priemysle a participáciou v ESFRI iniciatívach. V rámci cestovnej mapy sa vytvoria 

Dopracovaniu AP RIS3 bude predchádzať 
ďalšia komunikácia s EK v januári 2016. 
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podľa priority predpoklady, aby výskumná infraštruktúra bola riadená profesionálne a aby bola schopná poskytnúť vysokú 
pridanú hodnotu, vrátane podporných služieb pre podnikateľskú sféru. Pri ďalšom budovaní infraštruktúry na 
základe cestovnej mapy bude zamedzené  duplicitám v investíciách do podobnej infraštruktúry, ktorá je už v 
blízkom regióne, resp. lokalite. 

 
Predloženie materiálu na medzirezortné pripomienkové konanie 

 

Opatrenie splnené - 25. 3 2015 – materiál 
predložený na medzirezortné pripomienkové 
konanie 

 
Predloženie upraveného materiálu na rokovanie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie  

Opatrenie splnené – 4. 9. 2015 – materiál 
bol schválený Radou vlády pre vedu, 
techniku a inovácie. 

 
Predloženie materiálu na rokovanie vlády SR 

 

Dopracovaniu AP RIS3 bude predchádzať 
ďalšia komunikácia s EK v januári 2016. 
Dopracovaný AP RIS3 bude následne 
predložený na rokovanie vlády SR.    
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C. Akčný plán na splnenie ex ante kondicionality 3.1   

 
Tabuľka č. 3: Aktivity, ktoré budú vykonané pre splnenie tematickej ex ante kondicionality 

 
Nesplnená alebo  

čiastočne splnená  

ex ante kondicionalita 

Nesplnené kritériá Plánované  aktivity Termín (dátum) 
Orgány zodpovedné za 

splnenie 

3.1. Vykonali sa konkrétne 
činnosti na  posilnenie 
presadzovania podnikania 
s prihliadnutím na  iniciatívu 
„Small Business Act“ (SBA). 

3. mechanizmus zavedený 
na monitorovanie realizácie  
opatrení SBA a na 
posudzovanie vplyvu na 
MSP.  

1) zákon o podpore MSP  
 
Potreba prijatia zákona o podpore MSP vyplynula z  
Analýzy stavu MSP prerokovanej Hospodárskou 
a sociálnou radou SR dňa 25.11.2013. Ide 
o historicky prvú legislatívnu normu osobitne 
zameranú na podporu MSP. Cieľom zákona je 
vytvoriť systémový rámec podpory MSP. Jedným 
z účelov zákona je zavedenie mechanizmu na 
monitorovanie realizácie opatrení Iniciatívy „Small 
Business Act“ pre Európu a na posudzovanie vplyvu 
na malé a stredné podniky. Týmto zákonom sa  
upraví test vplyvu regulácií na MSP (MSP test) a tiež 
pravidelné monitorovanie realizácie opatrení SBA.  

Predloženie návrhu zákona na medzirezortné 
pripomienkové konanie   

Materiál bol predložený na MPK 02. 09. 2015 
– 23. 09. 2015 – splnený  

MH SR 

Predloženie návrhu zákona na rokovanie vlády SR  31. 1. 2016 

Schválenie zákona Národnou radou SR  29. 2. 2016 

Mechanizmus na monitorovanie realizácie opatrení 
SBA a na posudzovanie vplyvu na MSP bude 
funkčný  

od 1. 3. 2016 

2) metodika pre aplikovanie MSP testu 
 
Spracovanie metodiky pre aplikovanie MSP testu 
súvisí s potrebou zavedenia mechanizmu na 
posudzovanie vplyvu regulácií na MSP definovanou 
v zákone o podpore MSP a zároveň v Stratégii 
rozvoja MSP. MSP test je proces komplexného 
posudzovania vplyvu pripravovaných i existujúcich 
právnych predpisov na MSP. Cieľom metodiky pre 
aplikovanie MSP testu je integrovať  pravidlá 
a postupy pre vykonávanie MSP testu do jednotnej 
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, a tým 
zabezpečiť ich uplatňovanie v legislatívnej praxi. 

Spracovanie návrhu metodiky  06. 11. 2014 - splnený 

Predloženie návrhu metodiky na medzirezortné 
pripomienkové konanie  18. 11. 2014 - splnený  

Predloženie metodiky na rokovanie vlády SR 
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/Bod 
RokovaniaDetail?idMaterial=24182   

Metodika bola schválená vládou SR dňa 
14.1.2015 - splnený 

Metodika pre aplikovanie MSP testu bude funkčná  
http://www.mhsr.sk/jednotna-metodika-iys/138426s  

od 1. 10. 2015 – splnený  

 

 

 

 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/Bod
http://www.mhsr.sk/jednotna-metodika-iys/138426s

