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ROZHODNUTIE č. 58/2014
ministra hospodárstva Slovenskej republiky
z 18. decembra 2014
Podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností
I.
vydávam
Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky – príloha č. 1.
II.
určujem
Zoznam funkcií (pozícií) v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, pri
ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami –
príloha č. 2.
III.
ukladám
riaditeľovi odboru bezpečnosti a krízového riadenia
1. zabezpečiť zverejnenie Zoznamu utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky v najbližšom čísle Vestníka Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky, na externej webovej a internej webovej stránke Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky,
2. zverejniť Zoznam funkcií (pozícií) v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými
skutočnosťami na internej webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky.
IV.
záverečné ustanovenia
1. Zrušuje sa rozhodnutie č. 48/2008 ministra hospodárstva Slovenskej republiky zo
dňa 04. júna 2008 v znení rozhodnutia č. 17/2010 ministra hospodárstva a výstavby
Slovenskej republiky z 30. augusta 2010 a rozhodnutia č. 2/2011 ministra hospodárstva
Slovenskej republiky zo 17. januára 2011.
2. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom podpisu.
Pavol Pavlis
minister v. r.
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Príloha č. 1 k Rozhodnutiu č. 58 /2014 ministra hospodárstva Slovenskej republiky
Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Utajovaná skutočnosť

Oblasť
v zmysle §
1 písm. ...
NV SR
č. 216/2004
Z. z.

Stupeň
utajenia

Odôvodnenie
podľa
v čl. 2
tejto Prílohy

1.

Plány riadenia a dokumentácia
rezortu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

a)

T, D,V

b) až d)

2.

Plány riadenia a dokumentácia riadenia rezortu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.

a)

D, V

c) až d)

3.

Analytické, koncepčné a realizačné materiály
ochrany prvkov kritickej infraštruktúry.

a)

D, V

c) až d)

V

d)

D, V

c) až d)

D, V

c) až d)

V

d)

T, D, V

b) až d)

D, V

c) až d)

D, V

c) až d)

Por.
číslo

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

v oblasti

Databáza Krízového plánu hospodárskej mobilizácie
v elektronickej forme za rezort, ktorá obsahuje komplexné
a)
(súhrnné) údaje o mobilizačných alebo hmotných rezervách.
Údajové dokumenty hospodárskej mobilizácie na úrovni
ústredných orgánov štátnej správy v elektronickej forme alebo
tlačenej forme, ktoré obsahujú komplexné (súhrnné) údaje
a)
o mobilizačných alebo hmotných rezervách, o objektoch
osobitnej dôležitosti alebo o ďalších dôležitých objektoch za
rezort alebo Slovenskú republiku.
Prezentačné objekty agregované z databázy z Krízového
plánu hospodárskej
mobilizácie alebo údajových
dokumentov v tlačenej forme alebo elektronickej forme,
pokiaľ
obsahujú komplexné resp. čiastkové údaje
a)
o mobilizačných alebo hmotných rezervách, o objektoch
osobitnej dôležitosti alebo o ďalších dôležitých objektoch za
rezort alebo
Slovenskú republiku.
Súhrnné údaje o sortimentnej a množstvovej
skladbe
mobilizačných rezerv pre potreby obrany alebo údaje
a)
o sortimentnej a množstvovej skladbe strategických položiek
hmotných rezerv za rezort pre potreby obrany v elektronickej
alebo tlačenej forme.
Rokovania (obsah ústneho vyjadrenia) a dokumentácia
z rokovania Útvaru krízového riadenia ministerstva, pokiaľ
a)
obsahujú informácie/údaje
spadajúce
do
zoznamu
utajovaných skutočností za rezort podľa tohto zoznamu.
Bezpečnostná
dokumentácia
fyzickej
bezpečnosti
a objektovej bezpečnosti objektu ministerstva a chránených
priestorov a riadiace akty týkajúce sa ochrany utajovaných a), e), h)
skutočností, ak to ich charakter vyžaduje.
Analytické, koncepčné materiály týkajúce sa ochrany
utajovaných skutočnosti.
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a) až v)

11.

Súhrnný prehľad utajovaných skutočností evidovaných
alebo uložených v registri utajovaných skutočnosti.

Stanoviská,
pripomienky,
podklady
k utajovaným
dokumentom vlády SR, Bezpečnostnej rady SR, Národnej
12. rady SR, Ústredného krízového štábu SR, iných
ústredných a ostatných orgánov štátnej správy SR, orgánov
(výborov) NATO a EÚ.

a) až v)

D, V

c) až d)

a) až v)

T, D, V

b) až d)

a), b), c),
Príprava kontrolnej činnosti až do jej začatia, výsledný
e), g), h),
13. materiál a opatrenia z vykonanej kontroly a vyhodnotenie ich
i), k), m),
plnenia, ak to jej charakter vyžaduje.
o), p), v)
a), b), c),
e), g), h),
Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti
i), k),
14.
a s nimi súvisiaca dokumentácia.
m),o), p),
v)

T, D, V

b) až d)

T, D, V

b) až d)

15. Spolupráca rezortu MH SR s bezpečnostnými zložkami SR.

b)

T, D, V

b) až d)

Písomné podania (alebo ich časti) fyzických osôb
16. a právnických osôb, z ktorých vyšli najavo skutočnosti, ktoré
sú utajovanými skutočnosťami.

c)

T, D, V

b) až d)

Súhrnný zoznam objektov osobitnej dôležitosti v pôsobnosti
rezortu v tlačenej alebo v elektronickej forme.

e)

V

d)

e)

T, D, V

e)

V

d)

e)

V

d)

g)

D

c)

17.

Bezpečnostný projekt ochrany a dokumentácia o stave
a spôsobe zabezpečenia ochrany strategických objektov
18.
obrannej infraštruktúry v pôsobnosti rezortu v tlačenej alebo
v elektronickej forme.
Bezpečnostný projekt ochrany a dokumentácia o stave
19. a spôsobe zabezpečenia ochrany objektu1) osobitnej
dôležitosti v tlačenej alebo v elektronickej forme.
1)

20.

Súhrnný zoznam ďalších dôležitých objektov v pôsobnosti
rezortu v tlačenej alebo v elektronickej forme.

Zoznam členov Stálej expertnej skupiny pre posudzovanie
21. žiadostí o udelenie licencií na zahraničnoobchodnú činnosť
a transfer výrobkov obranného priemyslu.
Stanoviská ústredných orgánov štátnej správy a členov
zastúpených v Stálej expertnej skupine pre posudzovanie
22.
žiadostí o udelenie licencií na zahraničnoobchodnú činnosť
a transfer výrobkov obranného priemyslu.
Záznam z rokovania Stálej expertnej skupiny pre
posudzovanie
žiadostí
o udelenie
licencií
na
23.
zahraničnoobchodnú činnosť a transfer výrobkov obranného
priemyslu.
Údaje obsahujúce informácie týkajúce sa vývozu, transferu,
prepravy, kúpy a predaja výrobkov obranného priemyslu
24.
a údaje
o sprostredkovateľskej
činnosti
s výrobkami
obranného priemyslu2) .
25.

Vybrané informácie o udelených povoleniach a licenciách
súvisiacich
s obchodovaním
s výrobkami
obranného

6

g)

g)

g)

g)

D, V

D, V

V

V

b) až d)

c) až d)

c) až d)

c) až d)

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

priemyslu (druh tovaru, počet/množstvo v merných
jednotkách, cena/hodnota tohto tovaru, identifikácia krajiny
určenia zahraničného partnera a konečného užívateľa tovaru).
Zoznam zamietnutých žiadostí o udelenie povolenia na
obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v členení
podľa dôvodu zamietnutia.
Zoznam zamietnutých žiadostí o udelenie licencií súvisiacich
so zahraničnoobchodnou činnosťou a transferom výrobkov
obranného priemyslu v členení podľa dôvodu zamietnutia.
Stanoviská Úradu jadrového dozoru k zaslaným žiadostiam
o udelenie licencie na vývoz tovaru a technológií
dvojakého použitia.
Údaje obsahujúce informácie o zahraničnoobchodnej činnosti
s tovarmi podliehajúcimi medzinárodným
kontrolným
režimom3) .
Súhrnné údaje o zabezpečení fyzickej ochrany
počas
prepravy jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov
zaradených do I. kategórie.
Súhrnné
údaje
o preprave
jadrových
materiálov
a rádioaktívnych odpadov zaradených do I. kategórie
a o zabezpečení fyzickej ochrany počas prepravy jadrových
materiálov a rádioaktívnych odpadov zaradených do II.
kategórie a čiastkové údaje o zabezpečení fyzickej ochrany
počas prepravy jadrových materiálov a rádioaktívnych
odpadov do I. kategórie.
Súhrnné
údaje o preprave jadrových materiálov
a rádioaktívnych odpadov zaradených do II. a III. kategórie
a o zabezpečení fyzickej ochrany počas prepravy jadrových
materiálov a rádioaktívnych odpadov zaradených do III.
kategórie a čiastkové údaje o zabezpečení fyzickej ochrany
počas prepravy jadrových materiálov zaradených do II.
kategórie.
Súhrnné údaje o zabezpečení fyzickej ochrany jadrových
materiálov a rádioaktívnych odpadov, stavebných objektov
a technologických zariadení zaradených do I. kategórie.
Čiastková dokumentácia a správy o zabezpečení fyzickej
ochrany jadrovo-energetických zariadení
Slovenskej
republiky.

d)

g)

V

d)

g)

V

d)

h)

T, D, V

b) až d)

h)

T, D, V

b) až d)

h)

T

b)

h)

D

c)

h)

V

d)

h)

T

b)

h)

D

c)

35.

Vybrané
informácie
o systéme
fyzickej
ochrany
jadrovo-energetických zariadení Slovenskej republiky.

h)

V

d)

36.

Evidencia ministerstva súvisiaca s ochranou utajovaných
skutočností.

i)

PT, T, D,
V

a) až d)

37.

Súhrnné prehľady utajovaných skutočností evidovaných alebo
uložených v registri rezortu.

i)

V

d)

38.

Evidencia a zoznamy osôb, ktorým bolo vydané osvedčenie
o bezpečnostnej previerke.

i)

V

d)

Zmluvy, technická dokumentácia, protokoly a súhrnné údaje
39. dotýkajúce sa úloh výskumu, vývoja, výroby výzbroje
a špeciálnej techniky v rámci riešenia technického rozvoja

k)
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D, V
c) až d)

a podmienok ich uvádzania do praxe, ak to ich charakter
vyžaduje.
Bezpečnostná dokumentácia technických prostriedkov pre
40. stupeň utajenia Dôverné a Vyhradené, ak to ich charakter
vyžaduje.
41.

Súhrnné údaje
komunikácie.

42.

Súhrnné a čiastkové údaje o druhu a umiestnení prostriedkov
šifrovej ochrany informácií v rezorte.

43.

44.

o organizácií

a prevádzke

utajovanej

Prostriedky šifrovej ochrany informácií, údaje a dokumenty
týkajúce sa
šifrovej ochrany informácií, generovania,
prevádzky a hospodárenia s šifrovacími kľúčmi, metód
a zásad šifrovej ochrany informácií.
Dokumentácia prostriedkov šifrovej ochrany informácií,
pravidlá pre ich používanie a návody na obsluhu ak to ich
charakter vyžaduje.
Nosiče technických prostriedkov určené na spracúvanie
utajovaných skutočností stupňa utajenia Vyhradené
a Dôverné.
Medzinárodné rokovania, zmluvy, dohody, protokoly a ich
príprava, vrátane zápisov, analytických materiálov, koncepcií
alebo informácií z oblasti medzinárodnej spolupráce, ak to ich
charakter vyžaduje, alebo ak sa na tom zmluvné strany
dohodnú.
Dokumentácia národného orgánu SR pre zákaz chemických
zbraní (deklarácie, inšpekčné správy OPCW, a iné
písomnosti). Koncepcie a správy, špecializované databázy,
prevzaté a vlastné súhrnné údaje o zákaze chemických zbraní
v elektronickej i písomnej podobe.
Pracovné
informácie,
dokumenty
a skutočnosti
z diplomatického pôsobenia v rámci medzinárodných
stykov, ak to ich charakter vyžaduje.

m)

V

d)

m)

V

d)

m)

D, V

c) až d)

o)

T, D, V

b) až d)

o)

T, D, V

b) až d)

o)

D, V

c) až d)

p)

T, D, V

b) až d)

p)

T, D, V

b) až d)

s)

T, D, V

b) až d)

Dokumentácia týkajúca sa patentov a vynálezov v oblasti
špeciálnej výroby.

v)

D, V

c) až d)

Súhrnné údaje, správy a dokumenty o zabezpečení fyzickej
50. ochrany jadrovo-energetických zariadení
Slovenskej
republiky.

h)

T

b)

51.

Súhrnné údaje, správy a dokumenty o fyzickej ochrane
kategorizovaných objektov.

e)

T

b)

52.

Čiastkové správy, dokumenty a informácie o fyzickej ochrane
kategorizovaných objektov.

e)

D

c)

53.

Vybraná dokumentácia a informácie o fyzickej ochrane
kategorizovaných objektov.

e)

V

d)

45.

46.

47.

48.
49.

1) Bezpečnostný projekt ochrany podľa Smernice č. 10/2005 Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky o spôsobe ochrany a obrany objektov osobitnej dôležitosti
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a ďalších dôležitých objektov v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky.
2) Údajmi obsahujúcimi informácie o dovoze, vývoze, kúpe, predaji vojenského
materiálu a sprostredkovateľskej činnosti s vojenským materiálom sú identifikačné
údaje o dovozcovi, predajcovi, kupujúcom, predávajúcom a sprostredkovateľovi
v kombinácií s údajmi o druhu, množstve a cene vojenského materiálu a konečnom
užívateľovi vojenského materiálu. Žiadosť o udelenie úradného povolenia na niektorú
z uvedených činností, ako aj úradné povolenie, takto charakterizovanou utajovanou
skutočnosťou nie sú.
3) Údajmi obsahujúcimi informácie o vývoze tovaru a technológií, podliehajúcimi
medzinárodným kontrolným režimom sú údaje o vývozcovi v kombinácií s údajmi
o druhu, množstve a cene takéhoto tovaru a technológií a ich konečnom užívateľovi.
Žiadosť o udelenie úradného povolenia na vývoz tovaru a technológií, podliehajúcim
medzinárodným kontrolným režimom, ako aj udelené úradné povolenie, takto
charakterizovanou utajovanou skutočnosťou nie sú.
4) Súhrnné údaje obsahujúce informácie o: termíne (dátum a čas prepravy) alebo trasách
prepravy alebo grafikone (varianty trás) alebo radení vlaku alebo špecifikácii
prepravovaného materiálu
Čl. 2
Odôvodnenie označenia utajovaných skutočností príslušným stupňom utajenia
(Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 3)
Utajované skutočnosti uvedené v čl. 1 tejto prílohy sú označené stupňom utajenia
a) PRÍSNE TAJNÉ, pretože následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo byť
vážne ohrozené zachovanie ústavnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti štátu alebo
by mohli vzniknúť nenahraditeľné a vážne škody v oblasti obrany, bezpečnosti,
ekonomických záujmov, zahraničnej politiky alebo medzinárodných vzťahov, a tým
mohla vzniknúť mimoriadne vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky;
b) TAJNÉ, pretože následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo byť ohrozené
zahraničnopolitické postavenie, obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a
ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej
republiky;
c) DÔVERNÉ, pretože následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo dôjsť
k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených
záujmov štátneho orgánu, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej
republiky;
d) VYHRADENÉ, pretože následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohla zapríčiniť
poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré
by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
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ROZHODNUTIE č. 12 /2015
ministra hospodárstva Slovenskej republiky
z 1. apríla 2015
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 58/2014 ministra hospodárstva Slovenskej
republiky o ochrane utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky.
Čl. I
Rozhodnutie č. 58/2014 ministra hospodárstva Slovenskej republiky o ochrane
utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa
mení a dopĺňa takto:
1. V Prílohe č. 1 – Zoznam utajovaných skutočností sa pod poradovým číslom
24 uvedie nasledujúci text utajovanej skutočnosti:
„Údaje obsahujúce informácie týkajúce sa dovozu, vývozu, transferu, prepravy,
kúpy a predaja výrobkov obranného priemyslu a údaje o sprostredkovateľskej
činnosti s výrobkami obranného priemyslu2).”
Čl. II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom podpisu.

Pavol Pavlis
minister v. r.

10

VÝNOS
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 2/2014
z 1. decembra 2014,
ktorým sa mení výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 16. decembra
2011 č. 2/2012, ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre jednotlivé druhy
výrobkov obranného priemyslu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 písm. e) zákona č. 392/2011 Z. z.
o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2011 č. 2/2012,
ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre jednotlivé druhy výrobkov obranného
priemyslu (oznámenie č. 108/2012 Z. z.) sa mení takto:
1. Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k výnosu č. 2/2012
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VŠEOBECNÁ TRANSFEROVÁ LICENCIA - ROZSAH
VM číslo

§ 24 ods. 2 písm. b) zákona č. 392/2011 Z. z.
prijímateľ, ktorým môže byť iba právnická osoba, je držiteľom
certifikátu v inom členskom štáte Európskej únie

(ML number)
ML 1
ML 2
ML 3

zahrnutá
guľomety; len náhradné diely pre položku VM 2
len výrobky nasledujúce:
Munícia pre zbrane uvedené vo VM 1, jej časti a súčasti

ML 4

nezahrnutá

ML 5

nezahrnutá

ML 6

len náhradné diely

ML 7

nezahrnutá

ML 8

nezahrnutá

ML 9

len náhradné diely

ML 10

len náhradné diely

ML 11

nezahrnutá

ML 12

nezahrnutá

ML 13

zahrnutá

ML 14
ML 15

zahrnutá
len výrobky nasledujúce:
VM 15 Zobrazovacie alebo obranné zariadenia, špeciálne navrhnuté
na vojenské účely, a ich špeciálne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:
a) zariadenia na záznam a spracovanie obrazu;
b) kamery, fotografické zariadenia a zariadenia na spracovanie
filmov;
c) zariadenia na zjasnenie obrazu;
d) zariadenia na infračervené alebo tepelné zobrazovanie;

ML 16

zahrnutá

ML 17

všetky výrobky kategórie, okrem položiek:
VM 17 f), VM 17 g), VM 17 i), VM 17 p)

ML 18

nezahrnutá

ML 19

nezahrnutá

ML 20

nezahrnutá

ML 21

nezahrnutá

ML 22

nezahrnutá
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2. Príloha č. 6 znie:
„Príloha č. 6 k výnosu č. 2/2012
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení
podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L
146, 10. 06. 2009) v znení smernice Komisie 2010/80/EÚ z 22. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L
308, 24. 11. 2010), smernice Komisie 2012/10/EÚ z 22. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 85, 24. 03.
2012), smernice Komisie 2012/47/EÚ zo 14. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 31, 31. 01. 2013)
a smernice Komisie 2014/18/EÚ z 29. januára 2014 (Ú. v. EÚ L 40, 11. 02. 2014).“.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Pavol Pavlis
minister v. r.
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Zoznam vydaných osvedčení na výstavbu energetického zariadenia v roku 2015
Číslo
rozhodnutia
Dátum

Žiadateľ

Fyzická osoba / členovia
štatutárneho orgánu

REBOD SK, a.s.,
Hlavná 483/90,
predsedníčka predstavenstva
900 29 Nová
Renáta Bódišová
Dedinka, IČO 36
865 940
HYCO, a.s.,
predseda predstavenstva
06984/2015Prievozská 4/B,
Tomáš Orešanský
4100-02377
821 09 Bratislava, podpredseda predstavenstva
22.01.2015
IČO 47 812 249
Ing. Peter Panenka
predseda predstavenstva:
Ing. Andrej Juris
Západoslovenská
podpredseda: Ing. Luboš
06607/2015- distribučná, a.s.
Majdán
4100-05325 Čulenova 6, 816
členovia predstavenstva:
03.02.2015 47 Bratislava, IČO
Ing. Jozef Voštinár
36 361 518
Ing. Marian Kapec
člen: Ing. Peter Palmaj
predseda predstavenstva:
Ing. Andrej Juris
Západoslovenská
podpredseda: Ing. Luboš
13549/2015- distribučná, a.s.
Majdán
4100-10380 Čulenova 6, 816
členovia predstavenstva:
04.03.2015 47 Bratislava, IČO
Ing. Jozef Voštinár
36 361 519
Ing. Marian Kapec
člen: Ing. Peter Palmaj
07210/20154100-58137
09.01.2015

Umiestnenie
zariadenia

Charakteristika zariadenia

Katastrálne územie
Sereď

Výstavba prípojky VTL
plynovodu, regulačnej stanice
plynu VTL/STL, vonkajšie
rozvody STL plynovodu,

Katastrálne územie
Ďubákovo a Ipeľský
Potok

Prečerpávacia vodná elektráreň

Katastrálne územie
Dežerice, Horné
Ozorovce a Malé
Chlievany

Úprava a premiestnenie
niektorých prvkov VVN
vedenia, zmena trasy vedenia
formou preložky z dôvodu
výstavby rýchlostnej
komunikácie R2 v úseku
Ruskovce – Pravotice

Katastrálne územie
obce Kráľová nad
Váhom

Výstavba novej elektrickej
stanice Kráľová nad Váhom s
vybudovaním novej rozvodne
RZ 110 kV a RZ 22 kV
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Tepelný Elektrický
výkon
výkon
(MW)
(MW)

560

Západoslovenská
13550/2015- distribučná, a.s.
4100-10343 Čulenova 6, 816
04.03.2015 47 Bratislava, IČO
36 361 520

predseda predstavenstva:
Ing. Andrej Juris
podpredseda: Ing. Luboš
Majdán
členovia predstavenstva:
Ing. Jozef Voštinár
Ing. Marian Kapec
člen: Ing. Peter Palmaj

Katastrálne územie
Andovce, Diakovce,
Galanta, Hody,
Nebojsa, Gáň,
Brakoň, Kajal,
Križovany nad
Dudváhom, Kráľov
Brod, Matúškovo,
Neded, Nové Zámky,
Palárikovo, Sereď,
Tešedíkovo,
Topoľnica, Veľká
Mača, Vlčany,
Vlčkovce, Zemné,
Šúrovce a Žihárec

Náhrada stožiarov, vedenie č.
8866/8868/8865 Križovany –
Galanta – Nové Zámky

PPC Energy, a.s.,
06098/2015Magnetová 12,
4100-10892
831 04 Bratislava,
10.03.2015
IČO 36 798 436

predseda predstavenstva
Ing. Ján Bevilaqua
člen predstavenstva Ing.
Ivan Klinka

Katastrálne územie
Bratislava

Prestavba existujúceho zdroja v
areáli PPC Energy Bratislava
a.s., na kogeneračnú jednotku

Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Javorka, sekcia energetiky MH SR
09. 04. 2015
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57,4

APLIKÁCIA ZÁKONA Č. 100/2014 Z. z., KTORÝM SA MENÍ
A DOPĹŇA ZÁKON Č. 657/2004 Z. z. O TEPELNEJ ENERGETIKE
V PRAXI V SÚVISLOSTIACH SO STAVEBNÝM ZÁKONOM
RNDr. Milan Dubnička, CSc.
Ministerstvo hospodárstva SR
Sekcia energetiky

Úvod
Ako ukázala prax a požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EÚ
o energetickej efektívnosti, tepelná energetika si vyžadovala komplexné riešenie vzťahov;
dodávateľ - odberateľ –koncový odberateľ v budove – konečný spotrebiteľ, vo vzájomných
súvislostiach. Energetická politika v tepelnej energetike má za cieľ okrem iného rozvíjať
hlavne centralizovaný spôsob zásobovania teplom, ktorý má systémovo zabezpečiť efektívny
rozvoj tepelnej energetiky Slovenska. Koncepcie rozvoja tepelnej energetiky obce (ktorá je
viazaná na súlad s energetickou politikou Slovenska ), záväzné stanovisko obce k žiadosti
o výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s tepelným výkonom do 10 MW, zákon
657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov(hlavne §12-Výstavba
sústavy tepelných zariadení a §31-Obec) v súvislostiach zo zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, sú nástroje na dosiahnutie tohto cieľa.
Záväzné stanovisko obce
Podľa § 12 ods. 8 zákona o tepelnej energetike „výstavbu sústavy tepelných zariadení
s celkovým inštalovaným tepelným výkonom od 100 kW vrátane do 10 MW možno uskutočniť
len na základe záväzného stanoviska obce o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných
zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky“. V zmysle § 12 ods. 11
zákona o tepelnej energetike „ustanovenia odsekov 1 až 10 sa primerane vzťahujú aj na
zmeny a úpravy v existujúcich sústavách tepelných zariadení, pre ktoré sa vyžaduje povolenie
podľa osobitného predpisu.“
Účelom priznania právomoci obcí skúmať zámery výstavby tepelných zariadení v rámci
konania o vydanie záväzného stanoviska obce o súlade pripravovanej výstavby sústavy
tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky (ďalej len
„záväzné stanovisko obce“) nie je len regulácia podnikateľských zámerov v obci, ale vecná
regulácia v oblasti tepelnej energetiky vo všeobecnosti, a to s cieľom ochrany záujmov
odberateľov a konečných spotrebiteľov v obci. Výstavbou lokálnej kotolne spojenej
s odpojením sa od systému centralizovaného zásobovania teplom sú totiž dotknuté aj záujmy
zostávajúcich odberateľov a konečných spotrebiteľov. Rozhodujúcim má byť teda dopad
výstavby sústavy tepelných zariadení na záujmy odberateľov a konečných spotrebiteľov v
obci a nie účel budúcej prevádzky plánovanej sústavy tepelných zariadení. Konanie o vydanie
záväzného stanoviska obce je teda na mieste aj v prípade deklarácie nepodnikateľského účelu
plánovanej výstavby sústavy tepelných zariadení.
Ustanovenia § 12 ods. 1 zákona o tepelnej energetike vo svojom znení nerozlišujú či sa jedná
o výstavbu zdroja na podnikanie alebo nie. Taktiež ani umiestnenie citovaného § 12 v druhej
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časti zákona označenej „Podmienky podnikania v tepelnej energetike“ nemožno z tohto
pohľadu považovať za relevantné. Systematika zákona sa totiž nemenila od prijatia zákona
o tepelnej energetike (účinného od 1.1.2005), pričom podľa pôvodného znenia zákona sa za
podnikanie v tepelnej energetike považovala akákoľvek výroba tepla, výroba a rozvod tepla
alebo rozvod tepla bez ohľadu na účel a spôsob vykonávania týchto činností. Predmetné
ustanovenia špecifikujú potrebu osvedčenia pre výstavbu akéhokoľvek tepelného zdroja nad
10 MW. Z pohľadu vecnej regulácie bolo preto relevantné aplikovať podobnú požiadavku
aj na výstavbu sústavy tepelných zariadení a ich častí s celkovým inštalovaným
tepelným výkonom od 100 kW do 10 MW.

Záväzné stanovisko obce má dvojakú právnu povahu a to jednak povahu samostatného
rozhodnutia vydaného v správnom konaní podľa zákona o obecnom zriadení a na účely
stavebného konania tiež povahu záväzného stanoviska obce, ako dotknutého orgánu (§ 126
ods. 2 stavebného zákona). Na vydávanie stavebných povolení je oprávnený správny orgán –
stavebný úrad. V zmysle § 31 písm. c) zákona o tepelnej energetike má záväzné stanovisko
obce povahu rozhodnutia vydaného v správnom konaní, t.j. v konaní, ktoré sa spravuje
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov. Tento záver bolo doposiaľ možné vyvodiť z § 37 zákona o tepelnej energetike.
S cieľom vylúčenia pochybností však zákonodarca pristúpil priamo k doplneniu citovaného
zákonného ustanovenia § 31 písm. c) o formuláciu, že obec rozhoduje o vydaní záväzného
stanoviska obce, a to spolu s doplnením odkazu na § 27 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v rámci poznámky pod čiarou č. 20a.
Záväzné stanovisko obce má preto povahu rozhodnutia obce v správnom konaní, v rámci
ktorého je možné dôsledne posúdiť a vyhodnotiť posudzovaný zámer zo všetkých zákonných
hľadísk, garantujúc pritom rozsiahle procesné práva účastníkom konania.
V zmysle § 140a ods. 1, pís. c) stavebného zákona dotknutým orgánom je aj vlastník sietí
a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to ustanovuje osobitný
predpis (napríklad zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č.657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení
neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z .z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov a pod.).
Dodávateľ tepla, na ktorého vymedzenom území sa povoľuje výstavba sústavy tepelných
zariadení alebo zmena a úprava existujúcich sústav tepelných zariadení je dotknutým
orgánom v stavebnom konaní podľa osobitého predpisu, ktorým je zákon o tepelnej
energetike. Stanovisko, ktoré pritom takýto dodávateľ pre účely stavebného konania podáva,
má povahu tzv. záväzného stanoviska podľa stavebného zákona. Podľa § 140b ods. 2
stavebného zákona dotknutý orgán je vo svojom záväznom stanovisku povinný vždy uviesť
ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť.
V prípade odpojenia od centrálneho zdroja tepla ide o klasický proces stavebného konania.
Keďže ide o zásah do technického zariadenia dodávateľa tepla je logické, že má právo
vyjadriť sa k predmetu stavebného konania. Aj v prípade úprav v byte potrebuje stavebník
vyjadrenie suseda, ktorého sa úpravy môžu nejakým spôsobom dotknúť. O to dôležitejšie je
to pri technických zariadeniach, na ktoré sú pripojení ďalší odberatelia. V žiadnom prípade
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však dodávateľ tepla nerozhoduje o odpojení. Rozhodovacie právomoci sú v kompetencii
príslušného stavebného úradu.
V tejto súvislosti je potrebné dodať, že dodávateľ, ako dotknutý orgán, nie je oprávnený
posudzovať žiadosť o vydanie stavebného povolenia z hľadiska svojich subjektívnych
záujmov, ale výlučne len z hľadiska záujmov chránených osobitým predpisom (t.j. z hľadiska
zákona o tepelnej energetike), resp. z hľadiska verejného záujmu.
Dodávateľ ako dotknutý orgán a účastník stavebného konania
Predmetné ustanovenie § 12 ods. 10 zákona o tepelnej energetike uvádza: „Pri výstavbe
sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území je dodávateľ v konaní podľa osobitného
predpisu dotknutým orgánom, ktorého stanovisko je záväzné. Dodávateľ tepla má súčasne
postavenie účastníka konania podľa osobitného predpisu, ak sa povoľuje výstavba sústavy
tepelných zariadení alebo jej časti na vymedzenom území dodávateľa zo zdroja tepla v
centralizovanom zásobovaní teplom.“
Na základe tohto zákonného ustanovenia sa teda dodávateľ zo zdroja tepla v centralizovanom
zásobovaní teplom stáva jednak dotknutým orgánom v stavebnom konaní a tiež účastníkom
stavebného konania, a to vo vzťahu k tým stavbám sústavy tepelných zariadení, ktoré sa
povoľujú na vymedzenom území takéhoto dodávateľa. Ochranné pásmo je len časť
vymedzeného územia za účelom riešenia bezpečnosti sústavy tepelných zariadení.
a) Odôvodnenie zavedenia postavenia dodávateľa ako dotknutého orgánu
Dôvodom zavedenia predmetných oprávnení dodávateľa bola predovšetkým praktická
skúsenosť predkladateľa (MH SR) s rozhodovacou praxou stavebných úradov, ktoré vydávali
stavebné povolenia na stavbu lokálnych zdrojov tepla bez vypočutia dodávateľa, hoci
dodávateľ je v zmysle zákona zodpovedný za hospodárnosť a spoľahlivosť prevádzky
verejného rozvodu tepla (CZT) resp. za zásobovanie teplom vo všeobecnosti za primeranú
cenu. Predkladateľ mal za to, že na tieto účely nebola postačujúca všeobecná formulácia
stavebného zákona o vlastníkoch sietí a zariadení technického vybavenia územia ako
dotknutých orgánoch (§ 140a ods. 1), nakoľko v praxi spôsobovala značné aplikačné ťažkosti.
Zákon o tepelnej energetike podmieňuje súhlasom dodávateľa akýkoľvek zásah do sústavy
tepelných zariadení, ktoré dodávateľ prevádzkuje (§ 22 ods. 3) a tiež akékoľvek činnosti
a práce v ochranných pásmach tepelných zariadení (§ 36 ods. 7). Tieto oprávnenia sa pritom
v procese povoľovania stavby (a stavebných prác) môžu prejaviť len prostredníctvom
oprávnenia dodávateľa pôsobiť v stavebnom konaní ako dotknutý orgán s právom podávania
záväzných stanovísk. Svojvôľa dodávateľa je pritom vylúčená práve v dôsledku aplikácie
zásady, že záväzné stanoviská môžu dotknuté orgány podávať len v rozsahu pôsobnosti
vyplývajúcej z osobitného predpisu a že dotknuté orgány sú oprávnené vykonávať pôsobnosť
dotknutého orgánu výlučne vo verejnom záujme (rozsudok Najvyššieho súdu SR spis. zn. 8
Sžo 162/2009 zo dňa 1.9.2010).
Je preto úlohou stavebného úradu, aby posúdil každé záväzné stanovisko dodávateľa
z hľadiska dodržania rozsahu pôsobnosti dodávateľa vyplývajúcej zo zákona o tepelnej
energetike. Ak pritom zistí, že záväzné stanovisko bráni povoleniu výstavby zdroja tepla, je
povinný zahájiť konanie o riešení rozporov medzi záväznými stanoviskami podľa § 136
stavebného zákona, t.j. postúpi takéto záväzné stanovisko nadriadenému orgánu, ktorým je
ministerstvo hospodárstva SR (§ 136 ods. 3 stavebného zákona). Stavebná legislatíva teda
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obsahuje dostatočné procesné garancie brániace svojvoľnému výkonu pôsobnosti dotknutého
orgánu. Oprávnenie dodávateľa vyjadriť sa z pozície dotknutého orgánu je však odôvodnená.
b) Odôvodnenie postavenia dodávateľa ako účastníka konania
Ako vyplýva z predmetného nálezu Ústavného súdu SR: „ústavný súd sa zaoberal otázkou, či
vôbec možno z dôvodu verejného záujmu nepriznať niekomu právo byť účastníkom konania,
v ktorom sa môže rozhodovať aj o jeho právach. S výhradou extrémnych situácií živelnej
pohromy, vojny etc., keď nie je možné uskutočniť „normálne“ konanie, a iných prípadov
vyžadujúcich skoro okamžitý zásah a konaní ( napr. stav núdze ), kde by účasť subjektu
zmarila dosiahnutie legitímneho účelu konania, na túto otázku treba odpovedať záporne.
Verejný záujem môže v konaní prevážiť nad vlastníckym právom, ale okrem extrémnych
situácií nemôže odôvodniť to, aby sa niekomu odobrala možnosť priamo presadzovať svoje
práva v konaní, v ktorom sa o nich rozhoduje“ (PL. ÚS 14/01-34).Dodávateľ zo zdroja tepla
v centralizovanom zásobovaní teplom prevádzkuje na svojom vymedzenom území verejný
rozvod tepla pozostávajúci spravidla z primárneho rozvodu, sekundárneho rozvodu,
odovzdávacích staníc a tepelných prípojok. Vo vzťahu k týmto zariadeniam disponuje
dodávateľ oprávneniami zo zákonných vecných bremien, ktoré obmedzujú vlastníka
nehnuteľnosti, v ktorej alebo na ktorej sa tieto zariadenia nachádzajú (§ 10 zákona o tepelnej
energetike). Navyše, ukončiť odber tepla z verejného rozvodu tepla nemožno z ľubovoľných
dôvodov, ale len za predpokladu splnenia podmienok skončenia odberu tepla vyplývajúcich
z ustanovenia §20 zákona o tepelnej energetike.
Rozhodovacia prax stavebných úradov vyššie uvedené zákonné oprávnenia dodávateľa často
nezohľadňovala, a to z dôvodu, že s dodávateľmi sa nejednalo ako s účastníkmi stavebného
konania. Stavebné úrady sa často obmedzovali na určenie okruhu účastníkov veľmi
reštriktívne – len s poukazom na ustanovenie § 59 stavebného zákona. Pri výstavbe zdrojov
tepla na vymedzenom území dodávateľa sú však práva, oprávnené záujmy a povinnosti
dodávateľa nepochybne dotknuté, a tak je na mieste uvedené výslovné označenie dodávateľa
za účastníka stavebného konania.
Záver
Novela zákona o tepelnej energetike účinná od 1.5.2014 prináša nasledovné zásadné zmeny
pre systémový rozvoj tepelnej energetiky Slovenska:
(a) Obce s počtom obyvateľov prevyšujúcim 2 500 obyvateľov sú povinné nielen disponovať
koncepciou, ktorej závery je potrebné zapracovať do územnoplánovacej dokumentácie, ale sú
povinné túto koncepciu tiež pravidelne (najmenej raz za 5 rokov) aktualizovať.
(b) Pred začatím stavebného konania, ktorého predmetom je povolenie výstavby (novej)
sústavy tepelných zariadení alebo zmena a úprava v existujúcej sústave tepelných zariadení
musí pred obcou prebehnúť konanie o vydanie záväzného stanoviska obce, ktoré má povahu
rozhodnutia vydaného v správnom konaní; voči rozhodnutiu obce o vydaní alebo nevydaní
záväzného stanoviska možno podať odvolanie na súd.
(c) Rozhodnutie o vydaní (nevydaní) záväzného stanoviska má zo stavebno-právneho
hľadiska tiež povahu záväzného stanoviska obce ako dotknutého orgánu, ktorého obsah je pre
stavebný úrad záväzný.
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(d) Konaniu o vydanie záväzného stanoviska obce podliehajú zámery výstavby
(nových)sústav tepelných zariadení ako aj zámery zmeny a úpravy v existujúcich sústavách
tepelných zariadení, ktorých inštalovaný tepelný výkon dosahuje aspoň 100 kW
a neprevyšuje 10 MW; nie je pritom relevantné, či sa povoľuje výstavba sústavy tepelných
zariadení, ktorá slúži na podnikateľský alebo nepodnikateľský zámer v tepelnej energetike.
(e) Účastníkom správneho konania o vydanie záväzného stanoviska obce je žiadateľ
v prípade, ak sa žiada o povolenie výstavby sústavy tepelných zariadení realizovanej na
vymedzenom území dodávateľa zo zdroja tepla v centralizovanom zásobovaní teplom,
účastníkom konania o vydanie záväzného stanoviska obce je tiež takýto dodávateľ.
(f) O vydaní záväzného stanoviska obce môže obec rozhodnúť až potom, ako na základe
kvalifikovaného posúdenia a vyhodnotenia skutočností uvedených v § 12 ods. 2 zákona
o tepelnej energetike dospeje k odôvodniteľnému záveru o opodstatnenosti výstavby sústavy
tepelných zariadení alebo zmeny a úpravy v existujúcej sústave tepelných zariadení;
skutočnosti uvedené v § 12 ods. 2 posudzuje obec obligatórne.
(g) V prípade, ak na území obce pôsobí dodávateľ prevádzkujúci tzv. účinné centralizované
zásobovanie teplom a žiadateľ o vydanie záväzného stanoviska obce žiada povoliť výstavbu
sústavy tepelných zariadení alebo zmenu a úpravu v existujúcej sústave tepelných zariadení
pri súčasnom znížení odberu tepla z účinného centralizovaného zásobovania teplom (fyzické
odpojenie nie je podmienkou), obec je navyše povinná postupovať aj podľa § 12 ods. 3
zákona o tepelnej energetike a vyžiadať si od žiadateľa písomnú správu z energetického
auditu. Ak z energetického auditu vyplynie záver, že sa tým:
(i) zhorší vplyv na životné prostredie najmä zvýšením emisií znečisťujúcich látok do
ovzdušia alebo zvýšením emisií skleníkových plynov, alebo
(ii) zhorší hospodárnosť účinného centralizovaného zásobovania teplom najmä zvýšením
strát pri výrobe a rozvode tepla, alebo
(iii)zvýšia náklady za teplo koncovým odberateľom alebo konečným spotrebiteľom,
ktorým sa dodáva teplo z účinného centralizovaného zásobovania teplom, obec
záväzné stanovisko vydať nesmie, a to bez ohľadu na závery vyhodnotenia skutočností
uvedených v § 12 ods. 2 zákona o tepelnej energetike.
(h) Od 1.5.2014 majú dodávatelia tepla, na ktorých vymedzenom území sa stavebne povoľuje
výstavba sústavy tepelných zariadení alebo zmena a úprava v existujúcej sústave tepelných
zariadení postavenie dotknutého orgánu s právom podávať záväzné stanoviská. Dodávatelia,
ktorí prevádzkujú centralizované zásobovanie teplom majú navyše postavenie účastníka
stavebného konania. Tieto skutočnosti je potrebné zohľadniť nielen v konaniach začatých po
1.5.2014, ale z dôvodu absentujúceho prechodného ustanovenia aj v konaniach, ktoré sa
začali skôr a v tomto čase prebiehajú.

20

Výročná správa Inovačného fondu n. f. za rok 2014
1. Úvod
Neinvestičný fond Inovačný fond n. f., so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava, vznikol
dňa 28. 08. 1997 a bol zaregistrovaný Krajským úradom v Bratislave pod registračným
číslom OVVS-501/49/97-NF.
Účel neinvestičného fondu:
− Podporovať trvalý rozvoj duchovných hodnôt v oblasti vedy, výskumu a vývoja, a tým
urýchliť inovačný rozvoj v SR,
− Osobitnú pozornosť venuje podpore rozvojových štúdií, stanovujúcich hlavné oblasti
využitia výsledkov vedeckých, výskumných a vývojových riešení.
Správna rada prerokovala a nadpolovičnou väčšinou schválila dňa 30. 03. 2015
predloženú „Výročnú správu Inovačného fondu za rok 2014“.
2. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období v roku 2014 s uvedením
vzťahu k účelu fondu.
Činnosť fondu bola zabezpečovaná a riadená Správnou radou fondu, Dozornou radou
fondu a správkyňou fondu.
V hodnotenom období, t. j. v roku 2014, fond pokračoval v činnostiach stanovených
Štatútom fondu v nasledujúcom rozsahu:
Pre podporu inovačných projektov fond poskytol v roku 2014 riešiteľom:
a) PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a. s., Kopčianska 14, Bratislava, na riešenie projektu „Inovácia
technológie laserového zvárania komponentov prevodoviek pre automobilový
priemysel“, (zmluva č. 1/2014 - NFV) 1. tranžu pre rok 2014 vo výške 100.000,EUR.
b) EVPÚ a.s., Trenčianska 19, Nová Dubnica, na riešenie projektu „Vývoj technológie
čistenia procesného plynu vzniknutého splynovaním komunálneho odpadu, realizácia
o poloprevádzkové overenie rozhodujúcich uzlov predmetnej technológie“, (zmluva č.
2/2014 – NFV) 1. tranžu pre rok 2014 vo výške 70.000,- EUR
3. Ročná účtovná závierka a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých
a výrok audítora k nej, ak vznikla povinnosť jej overenia audítorom
Fond vedie podvojné účtovníctvo, ktoré spolu s výrokom audítora tvorí prílohu Výročnej
správy.
4. Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu.
Fond v roku 2014 nezískal žiaden dar, príspevok ani dotáciu.
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5. Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu a prehľad výdavkov v členení podľa
jednotlivých druhov činností fondu a osobitne výšku výdavkov na správu fondu
Hospodárenie fondu
Počiatočný stav fin. prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch 286 121,14 EUR
Príjmy za rok 2014
V tom vrátené finančné výpomoci - istina
Úroky z poskytnutých finančných výpomocí
Prijaté bankové úroky

878 951,32 EUR
831 000,00 EUR
47 897,24 EUR
54,08 EUR

Výdavky za rok 2014
V tom poskytnuté finančné výpomoci

174 393,54 EUR
170 000,00 EUR

Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2014
Konečný zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2014

0 EUR
990 678,92 EUR

Konečný zostatok spolu k 31. 12. 2014

990 678,92 EUR

Náklady na správu fondu za rok 2014
v tom:
materiál,
služby,
v tom: účtovníctvo, audit
dane, poplatky

4 073,54 EUR
30,78 EUR
3 886,99 EUR
2 710,00 EUR
155,77 EUR

Náklady spolu
Výnosy spolu

4 073,54 EUR
38 138,23 EUR

Hospodársky výsledok zisk

34 064,69 EUR

6. Stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru 2014.
Majetok fondu pozostáva z pohľadávok vo výške
V tom opravné položky k pohľadávkam (ZŤS Dubnica)
Finančné prostriedky na bankovom účte vo výške
Majetok spolu

1 641 531,23 EUR
-162 650,20 EUR
990 678,92 EUR
2 469 559,95 EUR

Záväzky spolu
V tom záväzky za účtovnícke služby a audit

1 952,07 EUR
1 950,00 EUR

Základné imanie

1 726,08 EUR

Vlastné imanie

2 467 607,95 EUR

7. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom
období.
V roku 2014 nedošlo k zmenám v Štatúte Inovačného fondu n. f.
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Orgány fondu v roku 2014 pracovali v nasledovnom zložení:
Dozorná rada fondu:
1. Ing. Jozef Velebný, predseda
menovací dekrét č. 1215/2012-1000, zo dňa 30. júla 2012
2. Ing. Dušan Hurínek, člen
menovací dekrét č. 239/2010-1000-MH, zo dňa 21. decembra 2010
odvolací dekrét č. 12051/2014-1000-9891, zo dňa 27. februára 2014
Ing. Lýdia Šimorová
menovací dekrét č. 12052/2014-1000-9893 zo dňa 27. februára 2014
3. Ing. Miroslav Novodomec – člen
menovací dekrét č. 1987/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012
Správna rada fondu:
1. Ing. Igor Chovan – predseda
menovací dekrét č. 1987/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012
2. Ing. Martin Hlinka, člen
menovací dekrét č. 365/2011-1000, zo dňa 22. februára 2011
odvolací dekrét č. 12051/2014-1000-9891, zo dňa 27. februára 2014
menovací dekrét č. 12052/2014-1000-9893 zo dňa 27. februára 2014
3. PhDr. Ivan Pešout, PhD., člen
menovací dekrét č. 1215/2012-1000, zo dňa 30. júla 2012
PhDr. Ivan Pešout, PhD., odstúpil z funkcie listom zo dňa 05. 09. 2014
Ing. Peter Osvald, člen
menovací dekrét č. 2774/2014-1000-35858 zo dňa 24. septembra 2014
4. Ing. Marta Baginová, členka
menovací dekrét č. 1987/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012
5. Mgr. Michaela Kučerová, členka
menovací dekrét č. 1215/2012-1000, zo dňa 30. júla 2012
6. Mgr. Miroslava Paceltová, členka
menovací dekrét č. 1988/2013-1000 zo dňa 19. decembra 2013
7. Ing. Igor Tomašovič, člen
menovací dekrét č. 1987/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012
Správca fondu:
Ing. Alena Janatová
Na základe jednohlasného hlasovania prítomných členov Správnej rady fondu,
na zasadnutí dňa 22. novembra 2013, bola Ing. Alena Janatová zvolená za správcu
Inovačného fondu n. f. na nové trojročné funkčné obdobie v termíne do 22. novembra
2016.
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Oznámenie o vydaní SMERNICE č. 7/2014
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 11. decembra 2014 o postupoch pri
kontrole plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo SMERNICU č. 7/2014 Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky z 11. decembra 2014 o postupoch pri kontrole plnenia
úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy, ktorá upravuje postupy pri výkone vnútornej
kontroly vykonávanej ministerstvom podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. (Úloha v zmysle
ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 10/1996 Z. z.).
Do smernice je možné nahliadnuť na odbore kontroly a vládneho auditu Ministerstva
hospodárstva SR.
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Semanco, odbor kontroly a vládneho auditu

Oznámenie o vydaní SMERNICE č. 8/2014
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 11. decembra 2014 o finančnej
kontrole a vládnom audite
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo SMERNICU č.
hospodárstva Slovenskej republiky z 11. decembra 2014 o finančnej
audite, ktorá upravuje postupy pri finančnej kontrole a vládnom
ministerstvom podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Do smernice je možné nahliadnuť na odbore kontroly a vládneho
hospodárstva SR.
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Semanco, odbor kontroly a vládneho auditu
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