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I. Všeobecne záväzné právne predpisy
V Ý N O S č. 2/2001
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo dňa 19.4.2001,
ktorým sa upravuje rozsah obmedzení dovozu a vývozu niektorých druhov tovaru

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č.
42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č.
113/1990 Zb. a podľa § 1 ods. 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.
15/1998 Z.z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Prílohy vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z.z.
o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení
vyhlášky č. 193/1998 Z.z., vyhlášky č. 311/1998 Z.z., vyhlášky č. 404/1998 Z.z., vyhlášky č.
163/1999 Z.z., vyhlášky č.396/1999 Z.z. a vyhlášky č. 487/2000 Z.z. sa menia a dopĺňajú takto:
1. V prílohe A – ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze
v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE sa položka
„1701 trstinový alebo repný cukor
a chemicky čistá sacharóza
v pevnom stave“

tona

3500

tona
tona

3500
3900

ČR

nahrádza položkou
„1701 trstinový alebo repný cukor
a chemicky čistá sacharóza
v pevnom stave

2.

ČR (od 1.1. do 31.12.2001)
všetky štáty okrem ČR
a rozvojových štátov uvedených v prílohách 3 a 4 nariadenia vlády SR
č.480/2000 Z.z.
(od 1.5. do 31.12.2001)“.

V prílohe A – ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze
v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa položka

„1701 trstinový alebo repný cukor
a chemicky čistá sacharóza
v pevnom stave“

tona

všetky štáty okrem ČR
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nahrádza položkou
„1701 trstinový alebo repný cukor
a chemicky čistá sacharóza
v pevnom stave

tona

Čl .II
Tento výnos nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2001.

Ľubomír H a r a c h v. r.
minister
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rozvojové štáty uvedené
v prílohách 3 a 4 nariadenia
vlády SR č.480/2000 Z.z.“.

V Ý N O S č. 3/2001
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo dňa 5.6.2001,
ktorým sa upravuje rozsah obmedzení dovozu a vývozu niektorých druhov tovaru

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č.
42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č.
113/1990 Zb. a podľa § 1 ods. 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.
15/1998 Z.z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb
v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Prílohy vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z.z.
o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení
vyhlášky č. 193/1998 Z.z., vyhlášky č. 311/1998 Z.z., vyhlášky č. 404/1998 Z.z., vyhlášky č.
163/1999 Z.z., vyhlášky č.396/1999 Z.z. a vyhlášky č. 487/2000 Z.z. sa menia a dopĺňajú takto:
1.

V prílohe B – ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze
v časti I – NEAUTOMATICKÉ LICENCIE sa
a) vypúšťa položka
„ živý hovädzí dobytok:
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59 „ ,

tona

4 500

všetky štáty

železné a oceľové odpady a šrot,
tona
20 000
pretavené odpady železa alebo
ocele v ingotoch „
sa ročné množstvo „20 000“ nahrádza ročným množstvom „40 000“.

okrem EÚ,
EZVO a ČR

b) v položke
„ 7204

3.

V prílohe B – ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze
v časti II – AUTOMATICKÉ LICENCIE sa vkladá nová položka

„ živý hovädzí dobytok:

tona

všetky štáty

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
5

0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59 „ .

Čl .II
Tento výnos nadobúda účinnosť dňa 5. júna 2001.

Ľubomír H a r a c h v. r.
minister
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III. Stanoviská, správy, informácie
Vzor žiadosti o výnimku podľa § 42 ods. 4 zákona č.163/2001 Z.z. o chemických
látkach a chemických prípravkoch
Podnikateľ, ktorý chce uvádzať naďalej na trh novú chemickú látku alebo existujúcu
chemickú látku alebo existujúci chemický prípravok po 1. júni 2001 do 31.decembra 2003 podľa
doterajších predpisov1) predkladá žiadosť Ministerstvu hospodárstva SR, odbor chemického a
farmaceutického priemyslu, s týmito údajmi a dokladmi:
Názov organizácie:

1)

2) Sídlo (adresa) organizácie:
3) IČO:
4) DIČ:
5) Meno zodpovednej osoby za vypracovanie príslušnej žiadosti s telefónnym číslom, faxovým
číslom a e-mailom:
6) Predpokladaný termín zabezpečenia uvádzania chemických látok na trh podľa zákona
č. 163/2001 Z.z.:
Príloha č.1: Zoznam chemických látok nachádzajúcich sa vo výrobkoch (prípravkoch),

7)

ktoré príslušné orgány štátnej správy povolili uvádzať na trh
8)

Príloha č. 2: Overené fotokópie rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy, ktoré
výrobok povolili uvádzať na trh

9) Žiadosť podpísaná štatutárnym orgánom organizácie

1

1)

Napríklad nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých
iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 285/1995 Z.z., vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 33/1999
Z.z. o prípravkoch na ochranu rastlín.
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Príloha č.1 obsahuje:
P. Názov chemickej
č. látky

CAS
Číslo

EINEC Názov výrobku
S číslo

Rozhodnutia
príslušných
orgánov
štátnej
správy, ktoré
výrobok
povolili
uvádzať na
trh

1
2

Vypracoval: Ing. Jaroslav Šoltys
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Ing. Vojtech Pánik v. r.
generálny riaditeľ sekcie
spracovateľského priemyslu

Rozpracovanie priemyselnej politiky SR vo vybraných odvetviach spracovateľského
priemyslu do roku 2004
Vývoj svetového hospodárstva v období globalizácie dostáva do kvalitatívne novej situácie
nielen celkové výrobné vzťahy a ich ekonomickú nadstavbu, ale aj jednotlivé, či už
podnikateľské alebo inštitucionálne subjekty. V neposlednom rade sa vytvárajú nesporne
náročnejšie podmienky pre zabezpečenie ekonomického rastu celých krajín. Očividný presun
váhy v medzinárodnom súťažení, ktoré globalizácia prináša do oblasti tvorby a riadenia
finančných a ľudských zdrojov dostáva do inej pozície aj význam a zmeny v štruktúre i alokáciu
disponibilných hmotných zdrojov. Revolúcia v informatike a v aplikáciách high-tech i knowhow, ako sprievodné javy dynamicky napredujúcich globalizačných posunov totiž prudko
zasahujú aj celú produkčnú základňu tovarov a služieb. Ustavične sa meniace, permanentne
náročnejšie požiadavky na úlohy súvisiace s riadením a zabezpečovaním prosperity celej krajiny
evokujú stále naliehavejšiu potrebu presadenia progresívnych, technokratických riadiacich metód
a princípov. Súbežne sa rýchlo menia požiadavky na pôsobenie štátu pri podpore tvorby
podnikateľského prostredia v tuzemsku a sprostredkovane i v oblasti vonkajších ekonomických
vzťahov.
Na rozdiel od predchádzajúcich etáp vývoja svetového hospodárstva sú prebiehajúce
zásadné zmeny enormne rýchle a nahrádzajú celkovú tradičnú úroveň ekonomického myslenia i
systémových reagencií, ktoré doteraz boli univerzálne úspešným makroekonomickým návodom
na riešenie vznikajúcich ekonomických disproporcií a z toho vyplývajúcich nepriaznivých
dopadov do vnútra národných ekonomík. V tejto súvislosti treba poukázať na to, že globalizácia
je len vyústením celého radu integračných, kooperačných, ale aj interdependenčných procesov,
ktorými v priestore a čase diferencovane prebiehajú všetky súčasti svetového hospodárstva,
jednotlivých štátov, firiem, ale aj štátnu administratívu nevynímajúc.
Celý systém je „zastrešený“ hospodárskou stratégiou, od ktorej sa dlhodobo odvíjajú
všetky systémové kroky. Váha tejto stratégie je samozrejme v rôznych krajinách opäť
diferencovaná, závislá od typu a vyspelosti krajiny, dosiahnutej úrovne hospodárskeho rozvoja
atď. Je jasné, že miera ingerencie štátu v tzv. prechodových ekonomikách má dočasne podstatne
inú váhu ako napr. v EÚ, kde viacero úloh a koordináciu ich plnenia prebrali orgány tohto
spoločenstva. Avšak aj tu sa bude úloha štátu s napredujúcou reformou oslabovať. Prebiehajúce
privatizačné procesy a prestavba inštitucionálneho zázemia dostane postupne do inej pozície aj
štát. Zmena zodpovednosti si bude vyžadovať zásadnú rekonštrukciu správneho a riadiaceho
zázemia, atď..
Porušovanie nadobudnutej ekonomickej rovnováhy, tlak vyvíjaný na úspešné
presadzovanie sa na medzinárodných trhoch, neustále núti štáty, ale i podnikateľov, permanentne
a cielene sa adaptovať na zmenenú situáciu, vnútorne kooperovať a podporovať sa. Z toho
vyplýva, že aj otázky súvisiace s neustálym súperením s konkurenciou, najmä v rámci vyspelých
ekonomík, sa dostávajú na novú vzťahovú i efektívnostnú platformu.
Na druhej strane porušovanie hospodárskych proporcií sa premieta v čase a geografickom
priestore veľmi diferencovane. Veľmi dôležitú úlohu tu zohráva vonkajšie ekonomické
prostredie, prostredníctvom ktorého je možné do značnej miery eliminovať domácu hospodársku
recesiu, nepriaznivé vonkajšie dopady na ekonomiku danej krajiny a diverzifikáciou výsledkov
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svojej hospodárskej činnosti vrátane získavania alternatívnych rozvojových zdrojov udržať
poprípade i zvýšiť svoje rastové tempo a ekonomickú stabilitu. Samozrejme, takto štandartne
smerované snahy o udržanie vnútornej ekonomickej rovnováhy presadzuje stále väčší počet
krajín. Miera ich závislosti od exogénneho prostredia sa odvíja tak od ekonomického rozmeru
krajiny, veľkosti jej funkčnej otvorenosti (podielu vývozu na HDP), ako aj od úrovne ich
produkcie generovanej celkovou vyspelostnou pozíciou krajiny. Preto stanovenie opodstatnenej,
správne časovanej hospodárskej politiky, ktorá akceptuje všetky horeuvedené súvislosti, ako i jej
dôrazne presadzovanie, tvorí len nevyhnutné rámce pre rozvojové prostredie, ktorého vecnú
realizáciu zabezpečuje efektívne a racionálne sa chovanie firiem i štátnych inštitúcií, ktoré sú
v jeho rámci alokované, vrátane úrovni ich vzájomnej koexistencie.
Kvalitatívne nová situácia na medzinárodných trhoch, na ktorých sú malé krajiny ako SR
bytostne závislé, vyžaduje pripraviť zmenu celej rozvojovej stratégie. Jej podstatou už nie je
plnenie ročných plánov, podpora paušálnej hospodárskej alebo priemyselnej politiky, ale
príprava dlhodobých cieľavedomých rozvojových zámerov s využitím charakteru svojej
ekonomiky, mierou sofistikovnosti produkcie, využitím vlastných komparatívnych výhod a
udržovaním vysokej konkurencieschopnosti na úrovni najúspešnejších krajín.
Zo skúseností najvyspelejších národných ekonomík vyplýva, že ich konkurencieschopnosť
je z dlhodobého hľadiska určovaná hlavne kvalifikáciou pracovnej sily a schopnosťou
podnikateľskej sféry inovovať produkciu. Produktivita znalostí (kvalitatívny aspekt znalostí) sa
stáva určujúcim faktorom konkurenčného postavenia krajiny, odvetvia, firmy. Vplyv vedeckotechnického pokroku na ekonomický rast sa odráža aj v hospodárskej politike, kde významné
miesto zaujímajú opatrenia v priemyselnej a technologickej politike, v poslednom období aj
politiky konkurencieschopnosti.
Preto aj zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky spočíva
v nekompromisnom zvýšení kvality a technických parametrov výrobkov a v doplnení a zmene
výrobnej štruktúry o tie druhy výrob, ktoré dokážu priniesť vyššie výnosy z realizovanej
produkcie.
Z uvedeného vyplýva závislosť slovenskej ekonomiky na úspešnej vnútornej
štrukturálnej prestavbe v smere a raste efektívnosti všetkých činností. Jej nositeľom by mala byť
aj zahraničnoobchodná politika, ktorá by vytvárala väčší priestor pre uplatňovanie našej
priemyselnej produkcie na svetových trhoch a naopak hlavne dovozom riešila nielen vnútornú
monokultúrnosť, ale zároveň aj vytváranie potenciálne nových exportných pozícií.
V týchto intenciách sekcia spracovateľského priemyslu Ministerstva hospodárstva SR
vypracovala materiál "Rozpracovanie priemyselnej politiky SR vo vybraných odvetviach
spracovateľského priemyslu do roku 2004", ktorý bol prerokovaný v porade vedenia MH SR dňa
25. januára 2001. Materiál je uverejnený v celom rozsahu na internetovej stránke Ministerstva
hospodárstva SR (www.economy.gov.sk).
Materiál bol spracovaný v súlade z uznesením vlády SR č. 922/1999 prijatého ku
konkretizácií ,,Strednodobej koncepcie hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR" bod B.2.
v nadväznosti na uznesenie Národnej rady SR č. 434 z 10. septembra 1999, z ktorého mi
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vyplynula úloha predkladať príslušnému výboru Národnej rady SR na informáciu strednodobé
odvetvové koncepcie.
V predkladanom
materiáli
je
zhodnotená
pozícia
odvetví
strojárskeho,
elektrotechnického, chemického, drevospracujúceho a ľahkého priemyslu z pohľadu ich
produkčnej výkonnosti, efektívnosti a najmä so zdôraznením zhodnotenia úrovne konkurenčnej
schopnosti ich produkcie. Nadväzne na výsledky analýzy uvedených odvetví, poznania vecných
smerov rozvoja, ako aj poznania trendov ich vývoja v najbližších rokoch vo svete, sú
predikované možnosti rozvoja odvetví (variantne) do roku 2004 – v strednodobom časovom
horizonte, pri zohľadnení makroekonomického scenára uvedených v materiáli "Strednodobé
priority hospodárskej politiky SR".
Materiál bol vypracovaný v úzkej súčinnosti so Združením priemyselných zväzov SR,
Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR a príslušných odvetvových zväzov,
expertmi Slovenskej akadémie vied a odborníkmi vybraných univerzít a vysokých škôl.
Spracovaný materiál je otvorený dokument a predstavuje základ pre ďalšie analytické
a koncepčné práce súvisiace so štrukturálnou prestavbou vybraných odvetví spracovateľského
priemyslu v smere zvyšovania konkurencieschopnosti a výkonových parametrov potrebných pre
zabezpečenie ich reálneho vstupu do Európskej únie. Ďalšia aktualizácia a spresňovanie ich
vývoja sa predpokladá zabezpečovať v úzkej súčinnosti s odvetvovými zväzmi, najmä v oblasti
spresňovania vecných smerov rozvoja v nadväznosti na trendy ich vývoja vo vyspelých
ekonomikách a očakávaných nákladov spojených so zvyšovaním konkurencieschopnosti
produkcie na úroveň dosahovanú v krajinách EÚ, vrátane zdrojového zabezpečenia.
Využitie materiálu sa predpokladá najmä pri konkretizácií Priemyselnej politiky SR,
technickej politiky, respektíve ďalších materiálov spracovávaných Ministerstvom hospodárstva
SR. Okrem toho je možné materiál využiť ako jeden z podkladov na definovanie dlhodobej
stratégie pre koordinovanú hospodársku politiku oživenia a udržateľného rastu slovenskej
ekonomiky.

Vypracoval: Ing. Marta Prnová

Ing. Vojtech Pánik v. r.
generálny riaditeľ sekcie
spracovateľského priemyslu
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1. Európska únia a Slovenská republika - základné informácie
1.1 HISTÓRIA
Kým sa európsky ideál vykryštalizoval do politického pojmu a stal sa dlhodobým cieľom
členských štátov Európskeho spoločenstva, bol neznámym pojmom pre všetkých s výnimkou
filozofov a vizionárov. Predstava o Spojených štátoch európskych bola súčasťou humanistickopacifistického sna narušeného viacerými konfliktmi v Európe. Prvým dôležitým medzníkom bol
Schumanov plán.
9. mája 1950 oznámil Robert Schuman plán vytvorenia Európskeho spoločenstva pre
uhlie a oceľ (ESUO), čo viedlo k podpísaniu zmluvy v Paríži v apríli 1951. Tento plán staval na
myšlienke Jeana Monneta vybudovať jednotnú Európu. Základ položilo 6 štátov: Belgicko,
Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko.
25. marca 1957 podpísali zakladajúce štáty zmluvu z Ríma, ktorou založili Európske
hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske združenie pre jadrovú energiu (Euratom). EHS bolo
vybudované na voľnom pohybe pracovníkov, tovarov a služieb. Clá boli úplne odstránené 1. júla
1968 a spoločné politiky, najmä poľnohospodárska a obchodná sa zaviedli na konci uvedeného
desaťročia.
V 1973 sa EHS rozšírilo o Dánsko, Írsko a Veľkú Britániu. Spoločenstvu bola pridelená
zodpovednosť za sociálne, regionálne a environmentálne záležitosti.
Zavedenie európskeho menového systému v roku 1979 pomohlo stabilizovať výmenné kurzy a
podporilo členské štáty, aby pokračovali v reštriktívnej hospodárskej politike.
V 1981 sa Grécko stalo desiatym členským štátom EHS, v roku 1986 vstúpili do EHS aj
Španielsko a Portugalsko.
V roku 1986 podpísali vlády členských štátov Jednotný európsky akt, ktorý bol
parlamentom ratifikovaný. Jednotný európsky akt rozširuje a zdokonaľuje zmluvu z Ríma. V
tejto zmluve sa zaväzuje 12 členských štátov do 31. decembra 1992 vytvoriť spoločný trh s
bezhraničným pohybom osôb, tovaru a služieb.
19. júna 1990 podpísali ministri zahraničných vecí Francúzka, Nemecka a krajín
Beneluxu dohodu v Schengene (nadobudnutie platnosti v roku 1995) o odstránení colných a
pasových kontrol na vzájomných hraniciach a o voľnom pohybe občanov týchto štátov v ich
území. Postupne k dohode pristúpili Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Grécko a v roku
1995 aj Rakúsko.
V roku 1991 sa rozhodli predstavitelia vlád členských štátov EHS na zasadnutí rady v
Maastrichte založiť Európsku úniu.
V roku 1991 (16.december) sa začína písať európska história aj pre Slovenskú
republiku. Bola podpísaná Európska dohoda o pridružení medzi ČSFR a ES. Platnosť Dohoda
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nenadobudla ihneď, nakoľko po rozdelení ČSFR bolo nutné obnoviť rokovania a vznikli dve
samostatné dohody. Stalo sa tak 1.februára 1995.
Vo februári 1992 bola v Maastrichte podpísaná Zmluva o Európskej únii. Európsky
parlament získal ďalšie právomoci najmä v legislatívnej oblasti, kde sa stal rovnoprávnym
partnerom Rady EÚ. V zmluve bolo zakotvené aj ustanovenie inštitúcie ombudsmana. Zmluva o
Európskej únii vstupuje do platnosti po ratifikácii v členských štátoch 1.novembra 1993.
1. januára 1995 pristúpili do EÚ Fínsko, Rakúsko a Švédsko. Počet kandidátskych krajín
sa tak zvýšil na pätnásť.
Na summite Európskej únie v Cannes 27. júna 1995, SR predložila oficiálnu žiadosť o
prijatie za člena Európskej únie.
V roku 1997 (16.júl) - Európskej komisia zverejnila posudok k žiadostiam 10
asociovaných krajín o členstvo v EÚ, ako súčasť dokumentu Agenda 2000. Vytvorili sa dve
skupiny kandidátskych krajín. Slovensko bolo zaradené do 2. skupiny krajín. Stanovené bolo, že
SR sa bude môcť zapojiť do bezprostredných rozhovorov až na základe pravidelného hodnotenia
Európskej komisie a následného rozhodnutia Európskej rady.
Helsinský summit, ktorý sa konal 10. - 12. decembra roku 1999 kde Európska rada
prijala "deklaráciu milénia", predznamenal novú etapu v procese ďalšieho rozširovania EÚ a
rozhodlo sa začať rokovania aj tzv. druhou skupinou krajín.
Dňa 15.2.2000 sa formálne otvorili rokovania EÚ so SR "Prístupovou konferenciu o vstupe SR".
1.2 INŠTITÚCIE EÚ
1.

Rada Európskej únie - ministri, zodpovední za oblasť, ktorá je predmetom rokovania
predsedníctvo rotuje každých 6 mesiacov
členské štáty uplatňujú zákonodarnú moc
Coreper - Výbor pre stálych zástupcov - základ diskusie

2.

Európska rada -

3.

Európsky parlament - 626 členov, volených na 5 ročné obdobie
tvorba legislatívy a kontrola výkonnej moci

4.

Európska komisia -

20 komisárov, menovaných členskými štátmi
schvaľovaní parlamentom
pozostáva z oddelení - generálnych direktoriátov (34)

5.

Súdny dvor -

15 sudcov a 9 generálnych advokátov
zábezpeka výklad a implementácia práva Spoločenstva

zasadnutie hláv štátov alebo predstaviteľov vlád, prezident EÚ,
ministri ZV a jeden člen komisie
stretnutie národných lídrov a diskusia o dôležitých otázkach
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6.

Súd prvej inštancie-

15 sudcov
právomoc, ktorá môže byť predmetom ďalšieho súd. konania

7.

Dvor audítorov -

15 členov / 6 rokov ustanovených za porady s parlamentom
kontrola riadenia finančných záležitostí

8.

Hospodársky a sociálny výbor - 222 členov, zastupujúcich rôzne dôležité kategórie

9.

Výbor pre regióny -

222 zástupcov regionálnych a miestnych úradov

1.3 STRUČNÁ INFORMÁCIA O OBSAHU NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZMLÚV EÚ VO
VZŤAHU K ASOCIOVANÝM KRAJINÁM
1.3.1 Maastrichtská zmluva, podpísaná dňa 7.2. 1992, vstúpila do platnosti 1.11.1993
Maastrichtská zmluva alebo Zmluva o Európskej únii predstavuje komplexný celok, ktorý
zahŕňa dve úzko súvisiace časti:
- Zmluvu o hospodárskej a menovej únii
- Zmluvu o politickej únii
Obe zmluvy sledujú hlavný cieľ, ku ktorému má Európske spoločenstvo smerovať:
posilnenie ekonomickej a sociálnej súdržnosti jeho členov.
Od tohto okamihu do pojmu Európska únia vchádzajú tri zložky:
-

nové Európske spoločenstvo - nahradilo predošlý názov Európske hospodárske
spoločenstvo
staré Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ
staré Európske združenie pre jadrovú energiu.
Podľa Maastrichtskej zmluvy sa buduje Európska únia na troch základných pilieroch:

1. Acquis Communautaire
2. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
3. Vnútorná bezpečnosť (policajná a justičná spolupráca, azylová politika, imigrácia a Europol)
Ciele, ktoré si stanovila Európska únia:
•
•
•
•
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podporovať vyrovnaný a trvalý ekonomický rast
presadzovať európsku identitu
posilniť ochranu práv občanov zavedením občianstva Únie
rozvinúť úzku spoluprácu v právnych a vnútorných záležitostiach

Taktiež boli stanovené konvergenčné kritéria pre vstup členských krajín do EMÚ:
Článok 109j (1) Zmluvy o Európskej únii
1. udržiavať cenovú stabilitu, čo znamená, že miera inflácie v krajine nesmie prekročiť o viac
ako o 1,5% infláciu v troch krajinách s najnižšou mierou inflácie, za posledný rok.
2. vyhýbať sa nadmernému rozpočtovému deficitu, čo znamená, že deficit HDP nesmie
prekročiť o viac ako 3 % deficit HDP minulého roka. Zároveň štátny dlh nesmie prekročiť
60% HDP roka minulého.
3. vyhnúť sa veľkým výkyvom v menových kurzoch počas posledných dvoch rokov, zároveň
menový kurz musí byť súčasťou mechanizmu menových kurzov Európskej menovej únie
taktiež po dobu 2 rokov.
4. udržiavať dlhodobú úrokovú mieru, tak aby neprekročila o viac než 2% úrokovú mieru
krajín, ktoré majú najstabilnejšie ceny.
1.3.2 Amsterdamská zmluva, schválená 17.06.1997, podpísaná 02.10.1997
Medzivládna konferencia, ktorej výsledkom bola Amsterdamská zmluva sa niesla v duchu
dosiahnutia zefektívnenia opatrení doterajších zmlúv a lepšieho naplnenia očakávaní občanov,
najmä v týchto oblastiach:
1.
2.
3.
4.

koncentrácia na občanov, zamestnanosť a práva občanov
odstránenie prekážok voľného pohybu a posilnenie bezpečnosti
posilnenie európskeho vplyvu pri riešení celosvetových záležitostí
lepšiu pripravenosť inštitúcií únie na proces ďalšieho rozšírenia únie o nových členov

Add 1 - Európska únia poskytuje svojim obyvateľom právo presťahovať sa a žiť v ktorejkoľvek
krajine únie, a zároveň v nej využívať aj rovnaké práva a privilégia (zdravotné poistenie,
sociálnu zábezpeku, dôchodkové výhody atď.). Zmluva zároveň implantovala aj Sociálny
protokol, ktorý pripisuje väčší dôraz sociálnej regulácii, sociálnej politike a vzdelávaniu.
Individuálne práva ustanovuje na práva:
• základné - sloboda, demokracia, ľudské práva a základné slobody občanov
• spotrebiteľské práva a ochrany zdravia
• právo na informácie
Nové dispozície pre občanov sú nasledovné:
• právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách, taktiež aj vo voľbách únie za štát, v
ktorom má trvalý pobyt
• právo požívať diplomatickú a konzulárnu ochranu ktoréhokoľvek členského štátu v tretej
krajine, kde krajina trvalého pôvodu nemá svoje zastúpenie
• právo spísania petície Európskemu parlamentu a právo osloviť ombudsmana
Add2 - v rámci slobody pohybu sa pätnásť krajín EÚ rozhodlo zosúladiť imigračnú a vízovú
politiku v záujme vytvorenia "územia slobody, bezpečnosti a spravodlivosti". Do piatich rokov
od vstúpenia zmluvy do platnosti sa budú prijímať rozhodnutia v rade jednomyseľnou väčšinou.
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Zmluva upevňuje aj spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu, drogám a zločinu,
kooperáciou buď priamo alebo prostredníctvom Europolu.
Add3 - v rámci tretieho bodu je dôležité
hájenie ekonomických záujmov únie. Keď doteraz bol kladený dôraz na produkty
poľnohospodárske a priemyselné, Amsterdamská zmluva otvára problematiku duševného
vlastníctva a služieb.
spoločná bezpečnostná a zahraničná politika - tá patrí naďalej do medzivládnej oblasti a
hlavnú zodpovednosť za jej uskutočňovanie nesú členské štáty. Novými prvkami sú spoločné
stratégie, funkcia Vysokého predstaviteľa EÚ pre SZBP, vytvorenie Jednotky plánovania a
včasného varovania, ako aj Konštitutívne zdržanie sa hlasovania.
krok vred pri zhode vo vnútornej bezpečnosti a obrane - spolupráca so Západoeurópskou
úniou pre vypracovávaní a uskutočňovaní rozhodnutí v bezpečnostnej a obrannej oblasti.
(členmi ZEÚ nie sú Dánsko, Rakúsko, Fínsko, Írsko a Švédsko)

•

•

•

Add4 - inštitucionálne zmeny postihlo rozšírenie právomocí Európskemu parlamentu, jeho
spolurozhodovanie s Radou, potvrdila sa autorita prezidenta komisie a upresnila jeho právomoci.
Výsledky konferencie boli v oblasti zavedenia väčšinového hlasovania v rade čiastkové. Členské
štáty museli tiež odložiť svoje rozhodnutia o maximálnom počte európskych komisárov pri
rozšírení únie a o revízii systému stanovenia počtu hlasov zástupcov členských krajín podľa
relatívneho významu v rámci rady. Systém váh hlasov bude modifikovaný pri pristúpení nových
členov.
1.3.3 Informácia o priebehu a výsledkoch Európskej rady v Nice v dňoch 7.-11.12.2000
Európska únia pozvala kandidátske krajiny zúčastniť sa v tomto roku Európskej
konferencie, ktorá sa uskutočnila tesne pred zasadnutím Európskej rady v Nice. Európska
konferencia sa konala dňa 7.12.2000. Bola venovaná aktuálnemu stavu rokovaní v rámci
Medzivládnej konferencie o inštitucionálnej reforme EÚ.
Následne od 7.12. do 11.12 2000 sa uskutočnilo zasadnutie Európskej rady. Hlavy štátov
a vlád pätnástich členských krajín našli konsenzus na jednotlivé body inštitucionálnej reformy
únie a dohodli sa na znení novej Zmluvy o EÚ.
Úspešným zavŕšením summitu v Nice bol splnený jeden z rozhodujúcich predpokladov
pre budúce rozšírenie únie o kandidátske krajiny.
Nová Zmluva o EÚ bude podpísaná najvyššími predstaviteľmi jednotlivých členských
krajín začiatkom roku 2002 a následne bude ratifikovaná národnými parlamentmi členských
krajín a Európskym parlamentom. Týmto EÚ splní svoj záväzok zo summitu v Helsinkách, a to
byť pripravená na rozšírenie počnúc 1. januárom 2003.
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Agendu summitu tvorili najmä otázky:
-

-

-

-

veľkosti a zloženia Európskej Komisie - po rozšírení EÚ o 12 členských krajín by mala
EK 27 členov, každá krajina jedného zástupcu
obmedzenia práva veta v prospech kvalifikovanej väčšiny v Rade ministrov
prerozdelenie hlasov v Rade ministrov (SRN, Francúzsko, VB, Taliansko- 29 hlasov,
Španielsko - 27, Holandsko - 13, Grécko, Belgicko, Portugalsko - 12, Švédsko, Rakúsko 10, Dánsko, Fínsko, Írsko - 7, Lux. 4) (PR - 27, Rumunsko - 14, ČR, MR - 12, Bulharsko 10, SR, Lotyšsko - 7, Litva, Slovinsko, Estónsko, Cyprus - 4, Malta - 3)
program tzv. Posilnenej spolupráce
1.3.4 Závery summitu EÚ v Göteborgu 15.-16. jún 2001

•

Prezidenti a premiéri krajín Európskej únie sa zišli v dňoch 15. – 16. 2001 júna vo švédskom
Göteborgu na európskom summite. Krajiny Európskej únie sa dohodli, že s najpokročilejšími
kandidátskymi krajinami možno uzavrieť vstupné rozhovory do konca roku 2002 a na
voľbách do Európskeho parlamentu by sa v júni 2004 zúčastnili už ako plnoprávni členovia.

Tieto záväzky s mnohými podmienkami obsahuje uznesenie summitu EÚ v Göteborgu, ktoré
schválili šéfovia štátov a vlád „pätnástky“.
• Je to ďalší malý krok spresňujúci scenár, ktorý má pokročilým kandidátom umožniť
pristúpenie na začiatku roka 2004, a preto ho pozitívne privítali predstavitelia kandidátskych
štátov. V prijatom vyhlásení sa zdôrazňuje „nezvratnosť“ procesu rozšírenia Európskej únie.
V Göteborgu bolo vlastne po prvý raz jasne, aj keď nepriamo, povedané, že rokom rozšírenia
Únie bude rok 2004.
2. Negociácie Slovenskej republiky s Európskou úniou v rokoch 2000 a 2001
Negociácie Európskej únie so Slovenskou republikou boli oficiálne otvorené dňa 15.
februára 2000 na Medzivládnej konferencii o pristúpení v Bruseli, ktorá znamenala výraznú
kvalitatívnu zmenu vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou.
Slovenská republika tu predložila všeobecnú negociačnú pozíciu deklarujúcu základný
rámec rokovaní.
V priebehu roku 2000, počas portugalského a francúzskeho predsedníctva Slovenská
republika v rámci negociácií zaznamenala výrazný pokrok. Počas tohto obdobia bolo predbežne
uzavretých 10 negociačných kapitol:









Rybné hospodárstvo,
Štatistika,
Priemyselná politika,
Malé a stredné podnikanie,
Veda a výskum,
Vzdelávanie a školstvo,
Kultúra a audiovizuálna politika,
Ochrana spotrebiteľa a zdravia,
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Vonkajšie vzťahy,

 Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika.
Slovenská republika v priebehu francúzskeho predsedníctva (2. polrok 2000) odovzdala Únii
negociačné pozície vo všetkých ostatných kapitolách. Rokovania so Slovenskou republikou
v priebehu roku 2000 pokročili v uspokojujúcej miere a program stanovený pre portugalské a
francúzske predsedníctvo bol naplnený.
2.1

Negociácie Slovenskej republiky s EÚ počas švédskeho predsedníctva
(1. polrok 2001)

Slovenská republika maximálne využíva súčasnú, pracovne ambicióznu atmosféru a
posúva rokovania čo najďalej.
Dňa 30.3.2001 sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie Medzivládnej konferencie o
pristúpení na úrovni zástupcov ministrov zahraničných vecí. Na stretnutí Slovenská republika
predbežne uzatvorila 2 kapitoly: slobodný pohyb tovaru a hospodársku a menovú úniu a otvorila
rokovania v ďalších kapitolách: sociálna politika a zamestnanosť, právo obchodných
spoločností, regionálna politika, finančné a rozpočtové ustanovenia a životné prostredie.
Dňa 17.mája 2001 sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie Konferencie o pristúpení SR do EÚ
na úrovni zástupcov ministrov zahraničných vecí. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MZV
a hlavný vyjednávač SR Ján Figeľ. Delegáciu EÚ viedol a rokovaniu predsedal zástupca švédskeho
predsedníctva EÚ veľvyslanec Gunnar Lund.
Predsedajúci švédsky veľvyslanec v úvode konštatoval, že druhé stretnutie Konferencie o
pristúpení v 1. polroku 2001 prinieslo v prístupových rokovaniach podstatný pokrok. G. Lund
poukázal na záväzok a odhodlanie únie pokračovať v tomto procese. Taktiež zdôraznil dôležitosť
pokračovania intenzívnej prípravy samotných kandidátov. Kľúčovou prioritou je pokrok v budovaní
administratívnych a súdnych kapacít na implementáciu a presadzovanie acquis do praxe.
Predsedajúci ďalej predložil návrh na predbežné uzavretie 4 kapitol: Slobodné poskytovanie služieb,
Právo obchodných spoločností, Sociálna politika a zamestnanosť, Telekomunikácie a informačné
technológie.
Okrem týchto štyroch predbežne uzatvorených kapitol Slovensko otvorilo rokovania aj
v kapitole Energetika. V súvislosti s jadrovou energiou, zdôraznil dôležitosť cieľa dosiahnutia
vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti a environmentálnej ochrany. Taktiež vyzval slovenskú
delegáciu opätovne potvrdiť záväzok SR, týkajúci sa uzavretia 2 blokov reaktorov V1 jadrovej
elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.
Dňa 12.6.2001 sa v Bruseli uskutočnila Medzivládna konferencia na ministerskej
úrovni, ktorá otvorila rokovanie v ďalších 4 kapitolách: Slobodný pohyb osôb,
Poľnohospodárstvo, Dane, Finančná kontrola a predbežne uzavrela 1 kapitolu : Colnú úniu.
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2.2

Celkový stav rokovaní so Slovenskom v 1. polroku 2001:

K desiatim predbežne uzavretým negociačným kapitolám v roku 2001 pribudlo ďalších
sedem nasledovných negociačných kapitol:








Slobodný pohyb tovaru,
Hospodársku a menovú úniu,
Slobodné poskytovanie služieb,
Právo obchodných spoločností,
Sociálna politika a zamestnanosť,
Telekomunikácie a informačné technológie,
Colná únia.

Slovenská republika doteraz uskutočnila veľký pokrok, pričom zo strany Európskej únie je
kladne hodnotená nedávno prijatá novela ústavy a bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky.
Ďalej kladne hodnoteným faktom je že Slovenská republika po roku prístupových rokovaní
s Európskou úniou s viac ako jednou polovicou uzatvorených kapitol na čele tzv. helsinskej skupiny
kandidátskych krajín. Stratégia „dobehnutia“ sa stalo pre Slovensko realitou.
Slovenská republika zaznamenala výrazný úspech aj vzhľadom na skutočnosť, že boli
uzatvorené náročné kapitoly ako Slobodné poskytovanie služieb, kde sme po prvýkrát s EÚ
vynegociovali prechodné obdobie (garančné schémy pre investorov), resp. Slobodný pohyb
tovaru, Právo obchodných spoločností, Sociálna politika a zamestnanosť.
V súčasnosti má Slovensko 17 predbežne uzavretých kapitol z 28 otvorených, čo je
excelentný výsledok, vysoko pozitívne hodnotený zo strany Európskej únie. Ako informoval
generálny riaditeľ sekcie európskej integrácie MZV SR – p. Adamiš, do konca predsedníctva sa
môže otvoriť aj posledná neotvorená kapitola č. 24 - Spolupráca v oblasti spravodlivosti a
vnútra.
2.3

Najbližšie ciele negociačného procesu:

Ciele stanovené na začiatku prístupového procesu sa postupne stávajú realitou.
Predvstupová stratégia SR je založená na jasnom časovom pláne, v súlade s ktorým sa
predpokladá ukončenie harmonizácie acquis a dobudovanie administratívnych kapacít do konca
roku 2002. Začiatkom roka 2003 predpokladáme podpis Prístupovej zmluvy a v priebehu roka
zavŕšenie ratifikačného procesu. Interne stanovený referenčný dátum vstupu Slovenskej republiky
do Európskej únie je 1. január 2004, ktorý plne korešponduje zatiaľ s jediným termínom, ktorý EÚ
deklarovala ako dátum prvých vstupov kandidátskych krajín (závery summitu v Nice - účasť
občanov kandidátskych krajín na voľbách do EP v roku 2004).
Slovenská republika by tak mala v závere švédskeho predsedníctva otvorených všetkých
29 negociačných kapitol.
Počas nasledujúceho belgického predsedníctva by malo SR otvoriť aj 30. kapitolu o
inštitúciách, čo by znamenalo ďalšiu kvalitatívnu zmenu v negociáciách, keďže sa v kapitole
hovorí o tom, koľko, kde a akých funkcionárov bude SR zastupovať vo všetkých európskych
inštitúciách.
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Slovenská republika sa zaviazala, že nebude žiadať výnimky pri implementácii acquis
communautaire a bude požadovať len obmedzený počet prechodných období zväčša
v oblastiach, kde je nevyhnutné zlepšiť výkonnosť ekonomiky, alebo uskutočniť veľké
kapitálové investície. Slovenská republika je pripravená prijať a implementovať acquis do
1.1.2004.
Z celkového počtu 29 negociačných kapitol SR identifikovalo 6 kapitol, v ktorých
požaduje prechodné obdobia. Ide o nasledovné kapitoly:
Kapitola 3 Slobodné poskytovanie služieb – SR požaduje jedno 3-ročné prechodné obdobie na
ustanovenia článku 4 Smernice 97/9/ES o kompenzačných schémach pre investorov, týkajúcich
sa výšky garantovaných prostriedkov investorov na 20 000 EUR.
Kapitola 4 Slobodný pohyb kapitálu – SR požaduje 7-ročné prechodné obdobie (pôvodne
žiadala o 10-ročné prechodné obdobie) na zosúladenie príslušných právnych predpisov s acquis
pre nadobúdanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy v Slovenskej republike do vlastníctva občanov
a spoločností štátov patriacich do Európskeho hospodárskeho priestoru.
Kapitola 7 Poľnohospodárstvo – SR uplatňuje väčšie množstvo prechodných období
systémového i technického charakteru, nakoľko primárnym záujmom SR je udržanie produkčne
multifunkčného poľnohospodárstva európskeho typu, zabezpečujúceho celospoločensky
efektívne celoplošné obrábanie pôdneho bohatstva krajiny, ktoré vyplní viacero významných
funkcií neprodukčného charakteru.
Kapitola 10 Dane – SR žiada o 4 prechodné obdobia:
-

-

-

V oblasti dane z pridanej hodnoty SR požaduje prechodné obdobie v dĺžke 5 rokov po
vstupe pre zachovanie používania zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty pri tepelnej
energii, elektrickej energii, plyne
SR požaduje 5 ročné prechodné obdobie pre zachovanie výšky obratu pre povinnú
registráciu za platiteľa dane z pridanej hodnoty do ročného obratu 40 tis EUR
V oblasti spotrebných daní SR požaduje 5 ročné prechodné obdobie, pre uplatňovanie
minimálneho zaťaženia sadzbou spotrebnej dane pri zdaňovaní cigariet nižšej ako 57%
maximálnej predajnej (maloobchodnej) ceny cigariet
Slovenská republika požaduje prechodné obdobie do 31. decembra 2008 pre zvláštnu
úpravu zdaňovania so spotrebnou daňou pre pestovateľské pálenie ovocia.

Kapitola 14 Energetika - SR požaduje 5 ročné prechodné obdobie, t.j. do31.12.2008:
- na implementáciu legislatívy v rámci tejto kapitoly v oblasti povinných zásob ropy
a ropných výrobkov /Smernica č. 68/414/ES doplnená Smernicou 98/93/ES/
Kapitola 22 Životné prostredie – SR požaduje viac prechodných období :
-
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v oblasti ochrany ovzdušia 7-ročné prechodné obdobie
v oblasti odpadového hospodárstva 3-ročné prechodné obdobie
v oblasti ochrany vôd 5-ročné prechodné obdobie
12-ročné prechodné obdobie pre aglomerácie väčšie ako 2000 EO
pre oblasť dodržanie emisných limitov pre niektoré znečisťujúce látky, ktorého dĺžka sa
stanoví neskôr

-

5-ročné prechodné obdobie o ochrane vôd pred znečistením spôsobenom dusičnanmi
z poľnohospodárskych zdrojov
v oblasti kontroly priemyselného znečistenia - pre existujúce zdroje 8-ročné prechodné
obdobie a prechodné obdobie na jeden rok pre nové zariadenia
7 ročné prechodné obdobie o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok z veľkých
spaľovacích zariadení do ovzdušia
7-ročné prechodné obdobie o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín z použitia
organických rozpúšťadiel v určitých činnostiach a zariadeniach

Európska komisia vo svojej hodnotiacej Správe o pripravenosti SR na členstvo v EÚ (8.
november 2000) privítala a ocenila celkový pokrok Slovenska a zároveň poukázala na nedostatky
v jednotlivých oblastiach. Slovensko zaznamenalo pokrok v harmonizácii legislatívy s acquis, a
tým posilnilo svoju schopnosť plniť povinnosti členskej krajiny EÚ. Pokrok však nebol rovnaký
vo všetkých kapitolách.
Slovensko podľa názoru Európskej komisie pokračuje v plnení politických kritérií pre
členstvo v únii, ktorých splnenie prvýkrát potvrdila hodnotiaca správa EK za rok 1999.
Slovensko ďalej pokročilo v konsolidácii demokratického systému a v zabezpečení normálneho
fungovania jeho inštitúcií.
Najvýraznejší pokrok Slovensko dosiahlo v oblasti ekonomických kritérií a po prvýkrát
bolo označené za štát s fungujúcim trhovým hospodárstvom. Čo sa týka legislatívy vnútorného
trhu, významný pokrok bol dosiahnutý vo verejnom obstarávaní, finančných službách a
slobodnom pohybe kapitálu. Významný pokrok bol taktiež dosiahnutý v oblasti štatistiky,
telekomunikáciách a audiovizuálnej politiky. V oblasti priemyselnej politiky bol dosiahnutý
výrazný pokrok, a to v dôsledku pokračujúcej privatizácie a reštrukturalizácie. Osobitnú
pozornosť treba venovať otázke európskych pravidiel štátnej pomoci. Aj keď Slovenská
republika pokročila aj v oblasti ochrany spotrebiteľa a zdravia, a to tak v súvislosti s
bezpečnostnými opatreniami, ako aj v ochrane spotrebiteľov nesúvisiacej s bezpečnosťou, je
potrebné ďalšie zladenie. Nevyhnutné je aj zabezpečenie adekvátnej koordinácie a posilnenia
tých orgánov, ktoré sú zaangažované v činnosti súvisiacej s trhovým dohľadom. V prípade
spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútra sa významný pokrok dosiahol predovšetkým v
oblasti harmonizácie vízovej politiky a azylovej legislatívy.
Podľa názoru Európskej komisie nebol dosiahnutý dostatočný pokrok v oblastiach, ako
sú právo obchodných spoločností, posilnenie nezávislosti súdnictva, zlepšovanie postavenia
Rómov, reforma verejnej správy, oblasť sociálnej politiky, životné prostredie,
poľnohospodárstvo a finančná kontrola. Limitovaný pokrok sa dosiahol v oblasti energetiky a v
oblasti regionálnej politiky a koordinácie štrukturálnych nástrojov. Slovensko musí aj naďalej
podporovať úsilie na zladenie legislatívy a posilňovať svoje administratívne kapacity v
horeuvedených odvetviach.

Vypracovali: Ing. Petra Hudecová,
Ing. Dana Miškovičová

Ing. Mirko Malik v. r.
generálny riaditeľ sekcie
Európskej integrácie
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Správa
o činnosti Inovačného fondu, n. f. (neinvestičný fond) za rok 2000
1.1. Úvod
Správa o činnosti a hospodárení Inovačného fondu n. f. (ďalej fond) hodnotí činnosť
a hospodárenie fondu a tiež stav riešenia a realizácie cieľov, stanovených v rámci
podporovaných projektov za rok 2000. Je vypracovaná v zmysle bodov 6 a 7 Štatútu fondu
schváleného dňa 28. 8. 1997 zriaďovateľom fondu, ktorým je Ministerstvo hospodárstva SR.
Znenie správy schválila Správna rada fondu na zasadaní dňa 16. 5. t.r.
2. Prehľad činnosti fondu
2.1. V rámci podpory inovačných projektov
V hodnotenom období sa fond sústredil na činnosti vyplývajúce z jeho pôsobnosti
stanovené Štatútom fondu:


Schválil vyčlenenie 25,0 mil. Sk zo zdrojov Inovačného fondu n. f. na riešenie nových
projektov výskumu a vývoja. Pre vecné zameranie projektov bola stanovená nasledovná
tematická orientácia:
- Podpora rozvoja výrobných technológií v priemysle
- Zvýšenie pridanej hodnoty výrobkových inovácií
V súčasnosti prebieha výberové konanie s nasledovnými podmienkami:
- maximálna podpora zo zdrojov Inovačného fondu n. f. je vo výške 5,0 mil. Sk na jeden
projekt,
- 50 % celkových nákladov na riešenie garantuje žiadateľ z vlastných zdrojov,
- doba splatenia finančných prostriedkov voči Inovačnému fondu n. f. je maximálne do 4
rokov od ich poskytnutia,
- úrok je stanovený vo výške 1/2 diskontnej sadzby (t.j. 4,4 %),
- na poskytnutie prostriedkov z Inovačného fondu n. f. je vyžadované ručenie vo výške
istiny,
- Inovačný fond n. f si vyhradzuje právo upraviť termín začatia financovania prijatých
projektov.



Monitoroval nábeh realizácie šiestich inovačných projektov podporovaných zo zdrojov
fondu v roku 1998-1999.



Zamietol žiadosť Vývoja a. s. Martin o poskytnutie bezúročnej prekleňovacej pôžičky,
vzhľadom na nesúlad navrhovaného postupu so Zásadami pre poskytovanie prostriedkov zo
zdrojov Inovačného fondu n. f..



Riešil aktualizáciu platobných kalendárov s riešiteľmi projektov výskumu a vývoja, ktorí
doteraz nevysporiadali svoje záväzky voči Inovačnému fondu n. f. podľa platnej zmluvy.
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2.2 V rámci aktivácie zdrojov na podporu ďalšej činnosti fondu
Proces aktivácie zdrojov pre podporu návratnej formy financovania výskumu a vývoja
prostredníctvom Inovačného fondu n. f. vychádzal z usmernenia, ktoré pre túto oblasť odporučila
vláda SR uzneseniami č. 763/1999 a 694/2000. V tomto zmysle bolo v hodnotenom období:


jednorázovo uvoľnené pre Inovačný fond n. f. 15,0 mil. Sk z hospodárskeho výsledku
Transpetrolu a. s. Bratislava, ako účelová podpora výskumu a vývoju,



zmenený postup pri uvoľňovaní finančných prostriedkov na podporu rozvojových programov
výskumu a vývoja v priemysle zo zdrojov FNM SR na základe odporúčania PEM,
rozhodnutím vlády SR č. 470/99. Tým sa presunulo uvoľnenie 30,0 mil. Sk v prospech
činnosti Inovačného fondu n. f. v roku 2000 do ďalšieho obdobia,



v rozpočte FNM SR na rok 2001 schválená tranža 50,0 mil. Sk v prospech Inovačného fondu
n. f. Ďalšia tranža vo výške 50,0 mil. Sk sa navrhuje uvoľniť v roku 2002,



v návrhu "Zákona o vede a technike" zakomponované v § 11, ods. 8 ustanovenie, ktorým sa
umožňuje realizovať účelové financovanie vedy a techniky zo štátneho rozpočtu aj
prostredníctvom Inovačného fondu n. f. (s uplatnením návratnej formy),



na úrovni MF SR, MŠ SR a MH SR dohodnutá forma poskytnutia dotácie zo štátneho
rozpočtu pre Inovačný fond n. f. prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MH SR, pre podporu
realizácie návratnej formy financovania výskumu a vývoja,



potvrdený postup o uplatnení návratnej formy financovania úloh výskumu a vývoja
podporovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu v roku 2001 a ďalších rokoch prostredníctvom
Inovačného fondu n. f.,



rozpracovaný návrh na riešenie trvalého využitia finančných prostriedkov, ktoré SPP
poskytol ako úver v prospech činnosti Inovačného fondu n. f. (50,0 mil. Sk).

3. Zhodnotenie údajov ročnej účtovnej uzávierky a výroku auditora
Auditorskú previerku účtovnej závierky fondu vykonala spoločnosť INTERAUDIT
Slovakia s. r. o. Bratislava. Skonštatovala, že všetky zistenia sú v zhode s platnou metodikou
účtovníctva. Fond vedie podvojné účtovníctvo, ktoré je vedené v súlade so zákonom
o účtovníctve č. 563/1991 Zb. a Opatrením MF SR, ktorými sa ustanovuje účtovná osnova
a postupy účtovania pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (FS
11/97) č. 2730/97-sekr. a č. 3449/1997-sekr.
Účtovná závierka je vypracovaná vecne a číselne správne, údaje na seba vzájomne
nadväzujú a tvoria kompaktný celok o fonde.
Vzhľadom na to, že počas auditorskej previerky neboli zistené žiadne nesprávnosti, ktoré
by významne ovplyvnili účtovnú závierku končiacu 31. 12. 2000, odporúča auditor
zriaďovateľovi účtovnú závierku Inovačného fondu n. f., Mierová 19, Bratislava za rok 2000
s ch v á l i ť b e z v ý h r a d .
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4. Prehľad o daroch, príspevkoch a dotáciách
Za rok 2000 boli zdroje fondu rozšírené o dotáciu spoločnosti TRANSPETROL, a. s.
Bratislava vo výške 15 mil. Sk, ktoré boli zaúčtované na položku ostatné fondy.
5. Peňažné príjmy a výdavky fondu
K 31. 12. 2000 má Inovačný fond n. f. vykázaný finančný majetok na bankovom účte vo
výške 24 919 tis. Sk. Neinvestičný fond eviduje pohľadávky vo výške 67 483 tis. Sk ako
finančná výpomoc a nezaplatené úroky z finančnej výpomoci, čo je zníženie oproti roku 1999 o
5 %.
Okrem dotácie od Transpetrolu a. s. Bratislava vo výške 15,0 mil. Sk boli získané ďalšie
financie zo zaplatených úrokov z poskytnutých finančných prostriedkov vo výške 5 643 tis. Sk
od EVPÚ, a. s. Nová Dubnica, ktorému bola poskytnutá návratná finančná výpomoc v celkovej
výške 33 mil. Sk. Ďalšie dve spoločnosti, OTF-VVZ, s. r. o. Nižná s finančnou výpomocou 2
mil. Sk nezaplatila úroky vo výške 407 800 Sk a Letecké motory a. s. Považská Bystrica s
finančnou výpomocou 3,8 mil. Sk nezaplatili úroky vo výške 935 tis. Sk. Finančné prostriedky
vo výške 28 674 tis. Sk, ktoré boli rôznym subjektom poskytnuté pred transformáciou
neinvestičného fondu, sú vedené ako nezaplatené v pohľadávkach fondu. Za rok 2000 boli
znížené tieto pohľadávky o 100 tis. Sk - časť úhrady CAD Up s. r. o. Prešov.
V súčasnosti u štyroch subjektov (ZTS š. p. Dubnica nad Váhom, TN a. s. Pravenec, KZ
s. r. o. Liptovský Mikuláš, OTF-VVZ s. r. o. Nižná) je riešené vysporiadanie záväzku týchto
firiem voči IF n. f. v rámci konkurzného konania. Na ďalších päť subjektov (MYLAB s. r. o.
Prešov, CAD-Up s. r. o. Prešov, VÚS a. s. Prešov a OPAL.BUILD s. r. o. Prešov) sa pripravuje
podanie na príslušný súd. Záväzok Leteckých motorov a. s. Považská Bystrica voči IF n. f. sa
rieši mimosúdnou cestou.
Rozhodujúcou časťou nákladov neinvestičného fondu je úrok z poskytnutých finančných
prostriedkov od SPP š. p. Bratislava s úrokovou sadzbou 2,5 %, čo predstavuje čiastku 1 250 tis.
Sk, ostatné náklady tvoria poskytované služby v čiastke 53 tis. Sk, mzdové náklady 80 tis. Sk
a ostatné poplatky v čiastke 171 tis. Sk, ktoré tvoria hlavne bankové poplatky a daň z úrokov z
termínovaných úložiek.
Výnosy sú tvorené z úrokov poskytnutých finančných podpôr a termínovaných vkladov vo
výške 3 325 tis. Sk. Neinvestičný fond dosiahol zisk za rok 2000 vo výške 1 771 tis. Sk. Keďže
Inovačný fond n. f., ako nezisková organizácia, môže použiť zisk iba na účely, na ktoré bol
zriadený, nepodáva daňové priznanie.
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6. Stav majetku a záväzkov
Neinvestičný Inovačný fond n. f. nie je, okrem finančného majetku a pohľadávok
uvedených v bode 5. vlastníkom iného majetku. Jediným záväzkom fondu je pôžička voči SPP
š. p. Bratislava vo výške 51,250 mil. Sk.
7. Celkové výdavky fondu
V hodnotenom období Inovačný fond n. f. vynaložil z obhospodarovaných finančných
zdrojov:


na podporu projektom výskumu a vývoja 0.- Sk
- v roku 2000 neboli na prebiehajúce projekty poskytnuté zo zdrojov fondu žiadne finančné
prostriedky. Tieto projekty sa financovali len z vlastných zdrojov organizácií riešiacich
projekt alebo z prostriedkov Inovačného fondu n. f. nedočerpaných z roku 1999



na správu fondu 304 tis. Sk

8. Zmeny v zložení orgánov fondu
V roku 2000 nedošlo k personálnym zmenám v zložení Správnej a Dozornej rady
Inovačného fondu n. f. Uvedené orgány pracovali v nasledovnom zložení:
Správna rada IF n. f.

PhDr. Ján Oravec, CSc., predseda Správnej rady, MH SR
Ing. Vojtech Pánik, člen, MH SR
Ing. Marta Prnová, člen, MH SR
Ing. Vladimír Mračna, CSc., člen, MH SR
Ing. Peter Ondrejka, člen, MH SR
Ing. Jozef Sáraz, člen, AZZZ SR
Ing. Ján Korec, CSc., člen, TC-VVZ
Ing. Štefan Lednár, PhD., člen, ZPZ SR
JUDr. Ľudovít Paus, člen, ZPS

Dozorná rada IF n. f.

Ing. Gabriela Lacková, predseda Dozornej rady, MH SR
Ing. Jozef Buday, CSc., člen, TC VVZ

Vypracoval: Ing. Igor Chovan
Správca IF n. f.
PhDr. Ján Oravec, CSc. v. r.
generálny riaditeľ sekcie stratégie, podpory podnikania
a legislatívy
predseda Správnej rady IF n. f
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Členské štáty Organizácie pre zákaz chemických zbraní - OPCW
Zoznam členských štátov OPCW, ktoré podpísali a ratifikovali Dohovor o zákaze
chemických zbraní k 28. 2. 2001.
Zoznam členských štátov je uverejňovaný vo Vestníku MH SR v súlade so zákonom
č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento
zoznam slúži pre orientáciu podnikateľskej verejnosti, pretože podľa § 19 uvedeného zákona
možno vysoko rizikové chemické látky dovážať a vyvážať len v rámci členských štátov
Dohovoru. Zoznam je priebežne aktualizovaný.
1. Albánsko
2. Alžírsko
3. Arménsko
4. Argentína
5. Austrália
6. Azerbajdžan
7. Bahrajn
8. Bangladéš
9. Belgicko
10. Benin
11. Bielorusko
12. Bolívia
13. Bosna a Hercegovina
14. Botswana
15. Brazília
16. Brunej
17. Bulharsko
18. Burundi
19. Burkina Faso
20. Cookové ostrovy
21. Côte d'Ivoire
22. Chorvátsko
23. Cyprus
24. Česká republika
25. Čile
26. Čína
27. Dánsko
28. Dominikánska republika
29. Ekvádor
30. Eritrea
31. Estónsko
32. Etiópia
33. Federálna republika
Juhoslávia
34. Fidži
35. Filipíny
36. Fínsko
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37. Francúzsko
38. Gabon
39. Gambia
40. Ghana
41. Grécko
42. Gruzínsko
43. Guinea
44. Guinea - Bissau
45. Guyana
46. Holandsko
47. Island
48. India
49. Indonézia
50. Irán
51. Írsko
52. Jamajka
53. Japonsko
54. Jemen
55. Jordánsko
56. Južná Afrika
57. Južná Kórea
58. Kamerun
59. Kanada
60. Kazachstan
61. Keňa
62. Kiribati
63. Kolumbia
64. Kostarika
65. Kuba
66. Kuvajt
67. Laos
68. Lesotho
69. Lichtenšteinsko
70. Litva
71. Lotyšsko
72. Luxembursko
73. Macedónia

74. Maďarsko
75. Malawi
76. Malajzia
77. Maledivy
78. Mali
79. Malta
80. Mauretánia
81. Maurítius
82. Mexiko
83. Mikronézia
84. Moldavsko
85. Monako
86. Mongolsko
87. Maroko
88. Mozambik
89. Namíbia
90. Nemecko
91. Nepál
92. Nový Zéland
93. Nikaragua
94. Niger
95. Nigéria
96. Nórsko
97. Omán
98. Pakistan
99. Panama
100. Paraguaj
101. Papua Nová Guinea
102. Peru
103. Poľsko
104. Portugalsko
105. Qatar
106. Rakúsko
107. Rumunsko
108. Ruská federácia
109. Salvádor
110. San Marino

111. Saudská Arábia
112. Senegal
113. Seychely
114. Singapur
115. Slovenská republika
116. Slovinsko
117. S pojené Arabské
Emiráty
118. Spojené štáty Americké
119. Srí Lanka
120. Sudán
121. Surinam

122. Svazijsko
123. Svätá Lucia
124. Španielsko
125. Švédsko
126. Švajčiarsko
127. Tadžikistan
128. Taliansko
129. Tanzánia
130. Togo
131. Trinidad a Tobago
132. Tunisko
133. Turecko

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

Turkménsko
Ukrajina
Uruguaj
Uzbekistan
Vatikán
Veľká Británia a
Severné Írsko
Venezuela
Vietnam
Zambia
Zimbabwe

Ľubomír H a r a c h v. r.
minister
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D O D A T O K č. 1
k Metodike, ktorou sa určuje postup overovania
hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení.
Bod 4. Prílohy č. 1 Základné normatívy používané pri overovaní hospodárnosti
prevádzky sústav tepelných zariadení Metodiky, ktorou sa určuje postup overovania
hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení znie:
4. Príprava a dodávka teplej úžitkovej vody
Merná potreba (normatív) tepla na prípravu teplej úžitkovej vody vychádza z fyzikálnej
potreby tepla, povolených cirkulačných strát a množstva spotrebovanej vody na osobu a rok
prepočítanej na miesto prípravy. Tieto hodnoty sú maximálne a platia pre celú sústavu tepelných
zariadení vrátane rozvodov v objekte:
4.1
- na prípravu teplej úžitkovej vody v mieste spotreby:
16 a viac m3 na osobu a rok
do 16 m3
do 15 m3
do 14 m3
do 13 m3
do 12 m3
do 11 m3
do 10 m3
do 9 m3

max. 0,27 GJ/m3
max. 0,275 GJ/m3
max. 0,282 GJ/m3
max. 0,289 GJ/m3
max. 0,297 GJ/m3
max. 0,307 GJ/m3
max. 0,317 GJ/m3
max. 0,333 GJ/m3
max. 0,351 GJ/m3

- na prípravu teplej úžitkovej vody mimo objekt spotreby:
16 a viac m3 na osobu a rok
do 16 m3
do 15 m3
do 14 m3
do 13 m3
do 12 m3
do 11 m3
do 10 m3
do 9 m3

max. 0,3
GJ/m3
max. 0,307 GJ/m3
max. 0,316 GJ/m3
max. 0,326 GJ/m3
max. 0,337 GJ/m3
max. 0,35 GJ/m3
max. 0,367 GJ/m3
max. 0,386
GJ/m3
max. 0,411 GJ/m3

4.2
Ak v sústave tepelných zariadení na prípravu a dodávku teplej úžitkovej vody vznikla
nadnormatívna strata (podľa 4.1), pričom vnútorné rozvody patria priamemu odberateľovi,
merná potreba (normatív) tepla na prípravu teplej úžitkovej vody sa osobitným postupom zvýši o
pomernú časť strát tepla, ktoré vznikli na zariadení priameho odberateľa (rozvody v objekte).
TRANSFORM - nemecký poradenský program
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Nemeckým poradenským programom TRANSFORM, ktorého garantom je Spolkové
ministerstvo pre hospodársku spoluprácu (BMZ) a ďalšími zainteresovanými ministerstvami sú
Spolkové ministerstvo hospodárstva a technológií (BMWiT), Spolkové ministerstvo financií
(BMF) a Ministerstvo zahraničných vecí NSR (AA) podporuje nemecká spolková vláda
transformačný program v krajinách strednej a východnej Európy (okrem ČR, ktorá neprejavila
záujem). Cieľom projektov programu Transform je zlepšenie rámcových podmienok trhového
hospodárstva, podpora podnikateľského sektora, poradenská činnosť v oblasti štátnej a
regionálnej správy pre uľahčenie vstupu do Európskej únie. V roku 2000 bol program
TRANSFORM v Slovenskej republike orientovaný do nasledovných oblastí:
- podnikateľský sektor,
- finančný sektor/učňovské vzdelávanie,
- ďalšie vzdelávanie,
- štátna správa,
- pôdohospodárstvo.
Národným koordinátorom programu TRANSFORM je MH SR – SDOS a realizátorom
za nemeckú stranu v SR je Koordinačné stredisko hospodárskeho poradenstva pri
Veľvyslanectve Nemeckej spolkovej republiky v Bratislave.
Z celkových finančných prostriedkov vo výške 80 mil. DM, bolo na rok 2001
vyčlenených pre Slovenskú republiku 3 mil. DM. Vzhľadom na utlmovanie uvedeného programu
aj z rozpočtových dôvodov v NSR nebudú v roku 2001 realizované žiadne nové programy,
dokončené budú už prebiehajúce projekty. Z pohľadu MH SR možno spomenúť prebiehajúci
program na podporu kooperácií medzi malými a strednými nemeckými a slovenskými
podnikateľskými subjektami, kde sú partnerskými organizáciami regionálne kancelárie SOPK
Žilina, Trenčí a Trnava, Program na podporu regionálneho rozvoja s Národnou agentúrou pre
malé a stredné podnikanie, Poradenstvo firiem z oblasti obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu s
SOPK Trenčín, Poradenstvo v oblasti strojárenskeho priemyslu so zameraním na nadviazanie
kooperačných vzťahov s nemeckými firmami pod záštitou RK SOPK Prešov a Košice,
Poradenstvo na MH SR v oblasti energetiky.
Transform program predstavuje významnú pomoc vlády NSR a preto MH SR ako jeho
garant bude mu i v budúcnosti venovať náležitú pozornosť.
Uvedená čiastka pre SR sa môže zvýšiť z ďalších nadregionálnych programov, ako napr. Fond
pre štúdiá a odborných pracovníkov, Fond pre krátkodobých expertov a Servis expertov –
seniorov realizované menšie projekty. V oblasti cestovného ruchu je tiež možnosť čerpania
finančných prostriedkov z Fondu pre rozvoj turizmu, podporovaného Európskou úniou.

Vypracoval: Ing. Ivo Hanuš

Ing. Dagmar Repčeková v. r.
generálna riaditeľka sekcie
dvojstrannej obchodnej spolupráce
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Veľtrh Hannover Messe
Najvýznamnejší priemyselný veľtrh na svete Hannover Messe 2001, za účasti ruského
premiéra a najvýznamnejších predstaviteľov nemeckého hospodárstva slávnostne otvoril 22.
apríla 2001 spolkový kancelár Gerhard Schröder.
Na tohtoročnom veľtrhu sa zúčastnilo rekordných 7000 vystavovateľov, v roku 2000 to
bolo 6 798. Veľtrh navštívilo 256 429 návštevníkov. Podľa vyjadrenia zástupcov významných
priemyselných zväzov prevažoval optimizmus vo vývoji obratov a počas šiestich výstavných dní
bola prezentovaná najmodernejšia technika z oblasti strojárenstva a elektrotechnického
priemyslu. Technickým realizátorom Slovenskej expozície bola Regionálna kancelária SOPK
Trenčín. V spoločnom výstavnom stánku boli okrem MH SR, RK SOPK Trenčín, SARIO, firmy
Chemes Humenné, SEZ Dolný Kubín, ZSNP Žiar nad Hronom a Topos Továrniky.
Okrem firiem v spoločnej expozícii sa zúčastnili na veľtrhu aj ďalšie slovenské firmy, ktoré mali
samostatné stánky: Omnia – Roll Bratislava, PSL Považská Bystrica, Zlievareň SEZ Krompachy,
Spinea Košice a U.S. Steel Košice. Veľtrh navštívil aj veľvyslanec SR v NSR Ján Foltín spolu
s novým honorárnym konzulom pre spolkovú krajinu Dolné Sasko a Sasko – Anhaltsko,
viceprezident Obchodnej a priemyselnej komory Hannover Dirk Bettels.
Na základe ohlasov slovenských firiem, ktoré sa veľtrhu zúčastnili a vzhľadom na kontakty a
predovšetkým objednávky, ktoré počas veľtrhu obdržali od zahraničných partnerov, možno aj
tohtoročnú oficiálnu účasť SR na Hannover Messe považovať za úspešnú. V snahe zabezpečiť
dôstojnú reprezentáciu aj v roku 2002, treba v predstihu zabezpečiť finančné prostriedky a
rezervovať výstavnú plochu na ďalší ročník.

Vypracoval: Ing. Ivo Hanuš
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Ing. Dagmar Repčeková v. r.
generálna riaditeľka sekcie
dvojstrannej obchodnej spolupráce

Program podpory rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike č. 5
A. Cieľ programu
Cieľom Programu podpory rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike č. 5 (ďalej len
Program) je formou poskytovania nenávratných finančných príspevkov prispieť k zvýšeniu
kvality, rozsahu a k zlepšeniu štruktúry ponuky služieb cestovného ruchu v Slovenskej
republike.
B. Vyhlasovateľ programu
Program vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len MH SR)
v Obchodnom vestníku po jeho schválení vládou SR.

uverejnením

C. Vykonávateľ programu
Vykonávateľom Programu je Slovenská záručná a rozvojová banka, štátny peňažný ústav (ďalej
len SZRB), ktorá je v zmysle Zákona o štátnej pomoci poskytovateľom štátnej pomoci.
D. Príjemca štátnej pomoci
Podpora je určená pre malých a stredných podnikateľov, ktorí :
1. podnikajú v odvetví cestovného ruchu v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka
č.513/1991 Z. z. a v znení neskorších predpisov
2. sú prevádzkovateľmi podporovaného zariadenia a je predpoklad perspektívnosti ich činnosti
v predmetnom zariadení (perspektívnosť činnosti je okrem právneho vzťahu k objektu
podpory aj ekonomická perspektívnosť projektu )
3. zamestnávajú v čase podania žiadosti menej ako 50 zamestnancov (malý podnikateľ)
alebo menej ako 250 zamestnancov (stredný podnikateľ )
4. sú ekonomicky nezávislí , t.j. :
a) podiel iných podnikateľov ako malých a stredných podnikateľov na základnom imaní
alebo hlasovacích právach nie je 25 % a viac
b) podiel takých malých a stredných podnikateľov, ktorých zakladateľmi sú iní podnikatelia
ako malí a strední podnikatelia, na základnom imaní alebo hlasovacích právach nie je 25
% a viac
c) sú preukázateľné vlastnícke vzťahy v zmysle bodu a) a b)
5. ročným obratom alebo hospodárskym výsledkom neprekračujú limit stanovený
príslušnými kritériami § 10 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci, ktorý je :
1.
pre malého podnikateľa ročný obrat v prepočte najviac 7 mil. EUR alebo
ročný hospodársky výsledok v prepočte najviac 5 mil. EUR
b) pre stredného podnikateľa ročný obrat v prepočte najviac 40 mil. EUR alebo
ročný hospodársky výsledok v prepočte najviac 27 mil. EUR
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5.

Forma a výška štátnej pomoci

1. a) Štátna pomoc má charakter dotácie poskytnutej formou nenávratného finančného
príspevku (ďalej len finančný príspevok) po preukázaní oprávnených nákladov
použitých v zmysle zamerania projektov stanoveného v Programe. Oprávnenými
nákladmi sa pre účely Programu rozumie cena obstarania hmotného investičného
majetku podľa definície v Zákone o účtovníctve č. 563/1991 Z. z.
b) Prijateľné sú len daňové doklady (dodávateľské faktúry a pokladničné doklady)
vystavené najviac 2 roky pred podaním žiadosti.
c) V záujme viditeľného prínosu predloženého projektu budú posudzované žiadosti,
ktoré preukážu výšku oprávnených nákladov v minimálnej výške 200 tisíc Sk.
2. a) Výška finančného príspevku môže byť najviac 25 % oprávnených nákladov.
b) Výška celkového finančného príspevku na celý objekt zariadenia (aj v prípade
poskytnutia viacerých finančných príspevkov) nesmie presiahnuť súhrnne 4 mil. Sk
v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov .
3. Výška finančného príspevku bude určená po vyhodnotení nasledovných kritérií:
a) prínos pre cestovný ruch z hľadiska rozsahu a kvality objektov a služieb cestovného
ruchu so zreteľom aj na dopyt v danej lokalite
b) vytváranie nových a udržanie existujúcich pracovných príležitostí
c) primeranosť oprávnených nákladov vzhľadom k rozsahu investície a kvalite jej
realizácie
d) iná štátna pomoc poskytnutá na predmetný projekt.
F. Zameranie projektov
Štátna pomoc je určená pre podnikateľov, ktorí výstavbou nových alebo rekonštrukciou
a modernizáciou starších objektov vytvoria na území Slovenskej republiky minimálne jednu
z nasledovných aktivít:
1. ubytovacie zariadenie alebo kemping zaradený do kategórie a triedy (v zmysle platnej
kategorizácie - viď Vyhláška MH SR č. 125/1995 Z .z. ) okrem ubytovania v súkromí;
možné je akceptovať ubytovanie v súkromí nachádzajúce sa v objekte kultúrnej pamiatky
zapísanej v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.
2. stravovacie zariadenie zaradené do kategórie a skupiny (v zmysle platnej kategorizácie),
ktoré sa nachádza priamo v objekte ubytovacieho zariadenia , alebo samostatné zariadenie
v mieste sústredeného pohybu turistov; zo štátnej pomoci je vylúčené odbytové stredisko
kategórie bufet a projekty zamerané prevažne na zábavnú funkciu (varieté, nočný bar, kasíno,
herňa a pod.),
3. doplnkové služby pri ubytovacom zariadení alebo na mieste sústredeného pohybu turistov,
ktorými sa skvalitní a zatraktívni ponuka služieb
(športovo-rekreačné a kultúrnospoločenské zariadenia, požičovne športových potrieb, úschovne batožín, bazény, sauny ,
posilovne, vodné tobogány, ihriská, detské kútiky a pod.),
4. technické a technologické vybavenie prírodných a termálnych kúpalísk ako aj kúpalísk
a plavární vo významných turistických lokalitách,
5. parková úprava, parkoviská, verejné hygienické zariadenia v objektoch a areáloch
cestovného ruchu v zmysle bodov 1, 2 , 3 alebo 4,
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6. osobné horské dopravné zariadenie, systém mechanického zasnežovania lyžiarskych tratí,
nákup mechanizmov na úpravu zjazdových a bežeckých lyžiarskych tratí, príp. doplnková
vybavenosť lyžiarskeho strediska (ski servis, hygienické zariadenia a pod.).
G. Vylúčené projekty
Štátnu pomoc nie je možné poskytnúť na:
1. prevádzkové náklady
2. kúpu nehnuteľností
3. kúpu automobilov alebo autobusov
4. kúpu a prevádzku hracích automatov
5. projekty zamerané na erotické služby
6. ubytovanie v súkromí okrem ubytovania poskytovaného v objekte kultúrnej
pamiatky
7. pohostinské odbytové stredisko kategórie bufet alebo odbytové stredisko zamerané
predovšetkým na zábavnú činnosť
8. objekt využívaný prevažne pre nekomerčný cestovný ruch.
8
H. Postup pri podaní žiadosti
l. Žiadosť o finančný príspevok žiadateľ musí podať najneskôr do 6 mesiacov
od sprevádzkovania predmetného zariadenia.
2. Formuláre žiadostí o finančný príspevok sú k dispozícii v centrále a v regionálnych
zastúpeniach SZRB.
3. Podpísaním žiadosti žiadateľ akceptuje podmienky Programu a súčasne potvrdzuje správnosť
a úplnosť uvedených údajov. Zoznam príloh je súčasťou formulárov žiadosti o príspevok
a obsahuje :
výpis z obch. registra, živnostenské oprávnenie, výpis z registra trestov,
potvrdenie daňového úradu, potvrdenia o vyrovnaní záväzkov
v
dôchodkovom,
zdravotnom, nemocenskom poistení a poistení v nezamestnanosti, prehľad o poskytnutej
štátnej pomoci, daňové doklady (dodávateľské faktúry a pokladničné doklady) na
predmetný projekt a ďalšie podklady podľa špecifík projektu. Žiadosť s prílohami zašle
žiadateľ SZRB.
4. SZRB po kompletizácii podkladov, obhliadke zariadenia, posúdení žiadosti a vypracovaní
stanoviska predloží žiadosť na rozhodnutie Komisii pre cestovný ruch.
I. Rozhodnutie a vyplatenie finančného príspevku
1. O poskytnutí a výške finančného príspevku rozhoduje Komisia pre cestovný ruch zložená zo
zástupcov MH SR, Ministerstva životného prostredia SR a SZRB. O rozhodnutí komisie
informuje SZRB písomne žiadateľa. V prípade kladného rozhodnutia SZRB vystaví Zmluvu
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v prípade záporného rozhodnutia oznámi
žiadateľovi jeho dôvod do 30 dní od rozhodnutia komisie. V prípade, že príjemcovi štátnej
pomoci už bola poskytnutá iná štátna pomoc a jej súčet s priznaným finančným príspevkom
prekračuje stanovenú výšku tzv. minimálnej pomoci v prepočte 100 tisíc EUR, na
poskytnutie finančného príspevku je potrebný súhlas Úradu pre štátnu pomoc, ktorý
vyžiada SZRB.
2. Vyplatenie finančného príspevku je možné až po akceptácii zmluvy a po uvedení
podporovaného zariadenia do prevádzky s právoplatným kolaudačným rozhodnutím
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3. a následnou fyzickou kontrolou zo strany SZRB. Podmienky pre vyplatenie zo strany
príjemcu podpory musia byť splnené najneskôr 1 rok po podaní žiadosti.
4. Finančný príspevok SZRB poukáže jednorazovo na účet príjemcu podpory.
5. V prípade porušenia podmienok Programu má príjemca podpory povinnosť vrátiť finančný
príspevok i so sankčnými úrokmi na účet SZRB. Za porušenie podmienok sa považuje
významná zmena projektu voči pôvodnému zámeru, predkladanie nepravdivých údajov a
dokumentov, ako aj porušenie stanovenej 2-ročnej doby prevádzky podporeného objektu.
J. Povinnosti príjemcu štátnej pomoci
1. Finančný príspevok je možné použiť len na investície do zariadenia cestovného ruchu alebo
na splátky istiny investičného úveru súvisiaceho so zariadením cestovného ruchu.
2. Príjemca podpory je povinný prevádzkovať podporené zariadenie minimálne v rozsahu a
zameraní pôvodného projektu najmenej počas doby dvoch rokov
od vyplatenia
finančného príspevku.
K. Záverečné ustanovenia
1. Poverení pracovníci SZRB, MH SR a Úradu pre štátnu pomoc sú oprávnení uskutočniť
verifikáciu predložených údajov a kontrolu realizácie projektu počas posudzovania žiadosti,
ako aj počas celého zmluvného vzťahu medzi SZRB a príjemcom štátnej pomoci.
2. V rámci tohto programu sa finančné príspevky poskytujú v zmysle ustanovení Zákona
o štátnej pomoci.
3. Zoznam príjemcov štátnej pomoci, predmet štátnej pomoci a výška finančného príspevku
budú zverejnené v Obchodnom vestníku.
4. Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok.
5. Tento program nadobudol platnosť schválením vládou Slovenskej republiky dňa 13.9.2000
a účinnosť dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku. Týmto dátumom končí
platnosť Programu podpory rozvoja cestovného ruchu v SR IV. Komisia pre cestovný
ruch bude po tomto dátume rozhodovať v zmysle podmienok tohto programu aj o skôr
prijatých žiadostiach.
6. Predpokladaná doba trvania programu je do 31.12.2005.

Kontaktné adresy
Slovenskej záručnej a rozvojovej banky:
Centrála

Bratislava , 814 99
Štefánikova 27
P.O.Box 154

tel. 07/57292 111, 222, 259
e-mail: info@szrb.sk
http://www.szrb.sk

Regionálne zastúpenia
Banská Bystrica, 974 01
Kuzmányho 16
P.O.Box 117
tel. 088/4123773
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Košice, 040 01
Žižkova 13
tel. 095/7298681

Nitra, 949 01
Štefánikova 13
tel. 087/6528123

Prešov, 080 01
Slovenská 15
tel. 091/7721041

Rimavská Sobota, 979 01
Ul. SNP 21
tel. 0866/5624565

Vypracoval: Ing. Vladimír Obdržálek

Žilina, 010 01
Národná 12
tel. 089/5622052

Ing. Zuzana Dúžeková v. r.
poverená generálna riaditeľka sekcie
cestovného ruchu
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