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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
     SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                    Pavol Rusko
            podpredseda vlády SR
         minister hospodárstva SR

Bratislava 19. augusta 2004
Číslo:  2251/2004-001-200

Smernica č. 7/2004 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
o baníckych uniformách, ich nosení a funkčnom označení

zamestnancov štátnej banskej správy

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ustanovuje:

Čl. I

(1) Banícka uniforma (ďalej  len „uniforma“) je z látky čiernej farby a pozostáva z nohavíc 
alebo  sukne,  zo  saka  a pokrývky  hlavy.  Súčasťou  uniformy  sú  topánky  čiernej  farby 
a ponožky čiernej farby, biela košeľa a banícka viazanka.

(2) Nohavice majú rovný strih a po stranách majú všitý úzky lampas zelenej farby. Sukňa je 
rovného strihu.

(3) Sako má strih kytle;  jeho golier  je zo zamatu čiernej  farby, opatrený na každej strane 
jedným baníckym kladivkom (ďalej len „kladivko“) žltej farby, na hornej časti rukávov je 
po oboch stranách našitá výložka, orámovaná obrubou čiernej farby, v strede predelená 
pásikom  alebo  dvomi  pásikmi  látky  zelenej  farby,  opatrená  funkčným  označením, 
stavovským označením a v dolnej časti zlatými strapcami.

(4) Pokrývka hlavy má tvar lodičky, na ľavej strane má našité kladivká žltej farby.
(5) Banícka viazanka je z látky tmavozelenej farby, klasického tvaru a v strede medzi dvomi 

šikmými pruhmi čiernej farby sú umiestnené kladivká žltej farby.
(6) Vzor uniformy, vzor baníckej viazanky a vzor funkčných označení je uvedený v prílohe 

č. 1.

Čl. II

(1) Uniformu môžu nosiť zamestnanci štátnej banskej správy,1) pričom na Ministerstve 
hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sú to tieto funkcie:

1. minister hospodárstva,
2. štátny tajomník

a títo zamestnanci: 

1) § 38 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších 
predpisov.
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3. vedúci služobného úradu,
4. predstavený útvaru vo funkcii generálneho riaditeľa sekcie, ktorý má organizačným 
    poriadkom určenú oblasť ťažobného priemyslu,
5. ostatní zamestnanci útvaru podľa bodu 4, ktorí majú podľa opisu činnosti štátno-
    zamestnaneckého miesta úlohy v oblasti ťažobného priemyslu a sú vo funkcii 
    hlavný radca, štátny radca a hlavný štátny radca,
6. predstavený legislatívneho útvaru a ostatní zamestnanci tohto útvaru, ktorí sa 
    podieľajú na tvorbe právnych predpisov v oblasti ťažobného priemyslu a sú vo 
    funkcii hlavný štátny radca
7. predstavený osobného úradu

(2) Uniforma sa nosí zásadne pri príležitostiach, na ktorých je dôstojné reprezentovať 
banícke povolanie najmä pri

a) oslavách Dňa baníkov, geológov a naftárov,
b) významných štátnych a odborových podujatiach,
c) udeľovaní štátnych, rezortných a iných vyznamenaní,
d) slávnostných schôdzach, zhromaždeniach a konferenciách,
e) významných životných jubileách.

Čl. III

(1) Funkčné označenie je v tvare kruhu so žltým okrajom, v ktorom sú umiestnené 
kladivká žltej farby pre zamestnancov Hlavného banského úradu alebo obvodných banských 
úradov vo funkciách

a) predseda Hlavného banského úradu 4 kruhy
b) vedúci oddelenia Hlavného banského úradu alebo predseda obvodného banského úradu 3 

kruhy
c) vedúci oddelenia obvodného banského úradu alebo ústredný banský inšpektor 2 kruhy
d) obvodný banský inšpektor 1 kruh

(2) Spodná časť výložky pre skupiny zamestnancov uvedených v odseku 1 sa označuje 
podľa článku I ods. 3  stavovským označením, ktorým je ŠBS žltej farby.

(3) Funkčné označenie kladivká žltej farby v ratolesti medzi dvoma pásikmi zelenej 
farby pre zamestnancov podľa článku 2 ods. 1  body 1 až 7 vo funkciách

a) minister  hospodárstva  4  kladivká,  nad  ktorými  je  umiestnený  štátny  znak  žltej  farby 
o rozmere 2,5 x 4 cm,

b) štátny tajomník alebo vedúci služobného úradu 4 kladivká,
c) predstavený  útvaru,  ktorý  má  organizačným  poriadkom  určenú  v pôsobnosti  oblasť 

ťažobného  priemyslu  vo  funkcii  generálny  riaditeľ,  predstavený  legislatívneho  útvaru 
alebo  predstavený  osobného  úradu  a predstavený  útvaru,  ktorý  má  organizačným 
poriadkom určenú pôsobnosť v oblasti ťažobného priemyslu vo funkcii riaditeľ odboru  3 
kladivká,  generálny  riaditeľ  nad funkčným označením má umiestnené  1 kladivko žltej 
farby bez ratolesti,

d) zamestnanci  útvaru,  ktorí  majú  organizačným  poriadkom  určenú  pôsobnosť  v oblasti 
ťažobného priemyslu ako aj zamestnanci legislatívneho útvaru 2 kladivká,
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e) zamestnanci  útvarov  uvedených  v písmene  d),  ktorí  vykonávali  zamestnanie 
v organizáciách  ťažobného  priemyslu  pred  nástupom  do  zamestnania  na  ministerstve 
môžu okrem označenia uvedeného v písmene d) použiť ako prídavné označenie, označenie 
podľa  pôvodného  vykonávania  zamestnania  u predchádzajúceho  zamestnávateľa  a sú 
umiestnené pod oficiálnym označením.

(4) Spodná časť výložky pre skupiny zamestnancov uvedených v odseku 3 sa označuje 
podľa článku I ods. 3 stavovským označením, ktorým je MH SR žltej farby.

Čl. IV

(1) Na ľavej strane saka uniformy sa môžu nosiť
a) štátne vyznamenania,
b) rezortné vyznamenania.

(2) Na pravej strane saka uniformy sa môžu nosiť vyznamenania
a) za pracovnú a celospoločenskú angažovanosť,
b) spolkové a stavovské vyznamenania.

(3) Nositeľ uniformy je povinný pri jej nosení správať a chovať sa tak, aby nedošlo 
k jej zneváženiu, k zneváženiu udelených a prepožičaných vyznamenaní a k zneváženiu 
baníckeho stavu.

Čl. V

(1)  Na  nadobudnutie  uniformy  sa  môže  poskytnúť  peňažný  príspevok  do  50% 
nadobúdacej ceny uniformy u zamestnancov v čl. II bod 4 až 7 u funkcie uvedenej v bode 1 
a 2 a zamestnanca uvedeného v bode 3 sa uhrádza 100% ceny uniformy.

(2) Peňažný príspevok na nadobudnutie uniformy do 50% nadobúdacej ceny uniformy 
sa môže poskytnúť aj zamestnancom uvedeným v článku III ods. 1.

(3)  Peňažný príspevok  podľa  odseku 1  sa  poskytuje  na  základe  písomnej  žiadosti 
nadobúdateľa  po  písomnom  odôvodnení  žiadosti  o peňažný  príspevok  príslušným 
predstaveným  a po  schválení  poradou  vedenia  Ministerstva  hospodárstva  SR  a peňažný 
príspevok podľa odseku 2 po schválení vedením Hlavného banského úradu.

Čl. VI

Uniforma ušitá a nadobudnutá pred nadobudnutím platnosti  tejto  smernice sa môže 
naďalej používať podľa tejto smernice s prípadnou zmenou funkčného označenia.

Čl. VII

(1)  Táto  smernica  po nadobudnutí  jej  platnosti  je  záväzná  pre pracovníkov štátnej 
banskej správy.1)
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(2)  Organizácie  vykonávajúce  banskú  činnosť,2) organizácie  vykonávajúce  činnosť 
banským  spôsobom,3) vysokoškolskí  pedagógovia  alebo  stredoškolskí  pedagógovia  so 
štúdijným zameraním na oblasť ťažobného priemyslu, asociácia zamestnávateľských zväzov 
a združení, odborový  zväz  pracovníkov  baní,  geológie  a  naftového  priemyslu  Slovenskej 

2) § 2 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
3) § 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
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republiky, registrované banícke spolky, primátori a starostovia baníckych miest a obcí, si na 
základe tejto smernice môžu upraviť vlastnými rozhodnutiami nosenie a funkčné označenie 
baníckych uniforiem.

Čl. VIII

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

Pavol Rusko  v. r.
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Príloha č. 1 k Smernici MH SR č. 7/2004

Vzor návrhu slávnostnej baníckej uniformy, vzor baníckej viazanky a vzor funkčného 
označovania
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Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky schválený rozhodnutím podpredsedu vlády a ministra hospodárstva 

Slovenskej republiky č. 84/2004 zo dňa 28. mája 2004, ktorý nadobudol 
účinnosť 1. júna 2004

Por.
číslo Utajovaná skutočnosť

Stu-
peň
utaj
enia

Oblasť v 
zmysle § 1 

 NV SR 
č. 216/2004 

Z.z.

Odôvodnenie

1.

Medzinárodné rokovania, zmluvy, 
dohody, protokoly a ich príprava, 
vrátane  zápisov,  analytických 
materiálov,  koncepcií  alebo 
informácií,  ako   aj  inšpekčné 
správy  z oblasti  medzinárodnej 
spolupráce  ak  to  ich  charakter 
vyžaduje,  alebo  ak  sa  na  tom 
zmluvné strany dohodnú.

T p), s)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by  mohli  byť  ohrozené  záujmy  štátu  v 
medzinárodnej   a  ekonomickej  oblasti, 
zahraničnopolitické  postavenie  a bezpečnosť 
zmluvných  strán,  vzťahy  so  spriatelenými 
vládami a tým by mohla vzniknúť vážna ujma 
na záujmoch Slovenskej republiky.

2.

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.

D p), s)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by  mohlo  dôjsť  k poškodeniu  štátnych, 
verejných,  právom  chránených  záujmov 
štátneho orgánu a tým by došlo k jednoduchej 
ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

3.

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.

V p), s)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by  mohli  byť  poškodené  právom  chránené 
záujmy  právnických  osôb  a  fyzických  osôb, 
ktoré  by  mohli  byť  nevýhodné   pre  záujmy 
Slovenskej republiky.

4.

Príprava  kontroly  až  do  jej 
začatia,  výsledný  materiál  a 
opatrenia  z vykonanej  kontroly  a 
vyhodnotenie ich plnenia ak to jej 
charakter vyžaduje.

T g), h), l)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by mohli byť ohrozené utajované skutočnosti 
v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým 
by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch 
Slovenskej republiky.

5.

Príprava  kontroly  až  do  jej 
začatia,  výsledný  materiál  a 
opatrenia  z vykonanej  kontroly  a 
vyhodnotenie ich plnenia ak to jej 
charakter vyžaduje.

D g), h), l)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by  mohlo  dôjsť  k ohrozeniu  utajovaných 
skutočností   a  tým  poškodeniu  štátnych 
záujmov,  verejných  záujmov  alebo  právom 
chránených  záujmov  štátneho  orgánu,  a  tým 
k jednoduchej  ujme  na  záujmoch  Slovenskej 
republiky.
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6.

Príprava  kontroly  až  do  jej 
začatia,  výsledný  materiál  a 
opatrenia  z vykonanej  kontroly  a 
vyhodnotenie ich plnenia ak to jej 
charakter vyžaduje.

V g), h), l)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s týmito  informáciami   by  mohlo  dôjsť  k 
ohrozeniu  utajovaných  skutočností  a  tým  k 
poškodeniu  právom  chránených  záujmov 
právnických osôb  a fyzických osôb, ktoré by 
mohli byť nevýhodné  pre záujmy Slovenskej 
republiky.

7.

Údaje  obsahujúce  informácie  o 
vývoze,  preprave,  kúpe  a  predaji 
vojenského  materiálu  a  údaje  o 
sprostredkovateľskej  činnosti 
s vojenským  materiálom1)majúce 
vplyv  na  zahraničnopolitické, 
bezpečnostné  a  ekonomické 
záujmy Slovenskej republiky.

T g), h)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by  mohlo  dôjsť  k poškodeniu  zahranično-
politických,  bezpečnostných a  ekonomických 
záujmov  Slovenskej  republiky,  ako  aj 
ekonomických  záujmov  podnikateľských 
subjektov,  ktoré  uvedenú  činnosť  v  rámci 
svojich podnikateľských aktivít realizujú. 

8.

Údaje  obsahujúce  informácie  o 
vývoze,  preprave,  kúpe  a  predaji 
vojenského  materiálu  a  údaje  o 
sprostredkovateľskej  činnosti 
s vojenským  materiálom1)majúce 
vplyv  na  zahraničnopolitické, 
bezpečnostné  a  ekonomické 
záujmy Slovenskej republiky.

D g), h)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by  mohlo  dôjsť  k poškodeniu  zahranično-
politických,  bezpečnostných a  ekonomických 
záujmov  Slovenskej  republiky,  ako  aj 
ekonomických  záujmov  podnikateľských 
subjektov,  ktoré  uvedenú  činnosť  v  rámci 
svojich podnikateľských aktivít realizujú.

9.

Údaje  obsahujúce  informácie  o 
vývoze,  preprave,  kúpe  a  predaji 
vojenského  materiálu  a  údaje  o 
sprostredkovateľskej  činnosti 
s vojenským  materiálom1)majúce 
vplyv  na  zahraničnopolitické, 
bezpečnostné  a  ekonomické 
záujmy Slovenskej republiky.

V g), h)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by  mohlo  dôjsť  k poškodeniu  zahranično-
politických,  bezpečnostných a  ekonomických 
záujmov  Slovenskej  republiky,  ako  aj 
ekonomických  záujmov  podnikateľských 
subjektov,  ktoré  uvedenú  činnosť  v  rámci 
svojich podnikateľských aktivít realizujú.

10.

Údaje  obsahujúce  informácie  o 
vývoze  tovaru  a  technológií, 
podliehajúcim  medzinárodným 
kontrolným  režimom2)  majúce 
vplyv  na  zahraničnopolitické, 
bezpečnostné  a  ekonomické 
záujmy Slovenskej republiky.

T h)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by  mohlo  dôjsť  k poškodeniu  zahranično-
politických,  bezpečnostných a  ekonomických 
záujmov  Slovenskej  republiky,  ako  aj 
ekonomických  záujmov  podnikateľských 
subjektov,  ktoré  uvedenú  činnosť  v  rámci 
svojich podnikateľských aktivít realizujú.

11.

Údaje  obsahujúce  informácie  o 
vývoze  tovaru  a  technológií, 
podliehajúcim  medzinárodným 
kontrolným  režimom2)  majúce 
vplyv  na  zahraničnopolitické, 
bezpečnostné  a  ekonomické 
záujmy Slovenskej republiky.

D h)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by  mohlo  dôjsť  k poškodeniu  zahranično-
politických,  bezpečnostných a  ekonomických 
záujmov  Slovenskej  republiky,  ako  aj 
ekonomických  záujmov  podnikateľských 
subjektov,  ktoré  uvedenú  činnosť  v  rámci 
svojich podnikateľských aktivít realizujú.
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12.

Údaje  obsahujúce  informácie  o 
vývoze  tovaru  a  technológií, 
podliehajúcim  medzinárodným 
kontrolným  režimom2)  majúce 
vplyv  na  zahraničnopolitické, 
bezpečnostné  a  ekonomické 
záujmy Slovenskej republiky.

V h)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by  mohlo  dôjsť  k poškodeniu  zahranično-
politických,  bezpečnostných a  ekonomických 
záujmov  Slovenskej  republiky,  ako  aj 
ekonomických  záujmov  podnikateľských 
subjektov,  ktoré  uvedenú  činnosť  v  rámci 
svojich podnikateľských aktivít realizujú.

13.

Stanoviská  ústredných  orgánov 
štátnej  správy,  zastúpených 
v Stálej  expertnej  skupine  pre 
posudzovanie  žiadostí  na 
zahraničnoobchodnú  činnosť 
s vojenským  materiálom, 
obsahujúce  informácie  majúce 
vplyv  na  zahraničnopolitické, 
bezpečnostné  a  ekonomické 
záujmy Slovenskej republiky.

T g), h)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohla  byť  ohrozená 
obrana,  bezpečnosť  a   záujmy  štátu  v 
 medzinárodnej  a ekonomickej oblasti  a tým 
by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch 
Slovenskej  republiky  ako  aj  ekonomickým 
záujmom  jednotlivých  žiadateľov  o  udelenie 
licencie.  Neoprávnené  zverejňovanie 
stanovísk tohoto poradného orgánu by mohlo 
mať  za  následok  vytváranie  neprimeraného 
tlaku  na  v ňom  zastúpené  štátne  orgány 
v rámci samostatného posudzovacieho procesu 
a procesu tvorby konečných stanovísk.

14.

Stanoviská  ústredných  orgánov 
štátnej  správy,  zastúpených 
v Stálej  expertnej  skupine  pre 
posudzovanie  žiadostí  na 
zahraničnoobchodnú  činnosť 
s vojenským  materiálom, 
obsahujúce  informácie  majúce 
vplyv  na  zahraničnopolitické, 
bezpečnostné  a  ekonomické 
záujmy Slovenskej republiky.

D g), h)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohlo  dôjsť 
k poškodeniu  štátnych  záujmov,  verejných 
záujmov  alebo  právom  chránených  záujmov 
štátnych  orgánov,  a tým  by  mohla  vzniknúť 
jednoduchá  ujma  na  záujmoch  Slovenskej 
republiky  ako  aj  ekonomickým  záujmom 
jednotlivých  žiadateľov  o  udelenie  licencie. 
Neoprávnené  zverejňovanie  stanovísk  tohoto 
poradného orgánu by mohlo mať za následok 
vytváranie  neprimeraného  tlaku  na  v ňom 
zastúpené štátne orgány v rámci samostatného 
posudzovacieho  procesu  a  procesu  tvorby 
konečných stanovísk.

15. Stanoviská  ústredných  orgánov 
štátnej  správy,  zastúpených 
v Stálej  expertnej  skupine  pre 
posudzovanie  žiadostí  na 
zahraničnoobchodnú  činnosť 
s vojenským  materiálom, 
obsahujúce  informácie  majúce 
vplyv  na  zahraničnopolitické, 
bezpečnostné  a  ekonomické 
záujmy Slovenskej republiky.

V g), h) Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by mohli byť poškodené záujmy právnických 
osôb  a  fyzických osôb, ktoré  by mohli  byť 
nevýhodné pre  záujmy Slovenskej republiky 
ako  aj  ekonomickým  záujmom  jednotlivých 
žiadateľov  o  udelenie  licencie.  Neoprávnené 
zverejňovanie  stanovísk  tohoto  poradného 
orgánu by mohlo mať za následok vytváranie 
neprimeraného  tlaku  na  v ňom  zastúpené 
štátne  orgány  v rámci  samostatného 
posudzovacieho  procesu  a  procesu  tvorby 
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konečných stanovísk.

16.

Stanoviská  členov  Rady  ministra 
hospodárstva  pre  problematiku 
obchodovania  s vojenským 
materiálom  k  prejednávaným 
podkladom a výsledky rokovania 
Rady.

T g), h)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohla  byť  ohrozená 
obrana,  bezpečnosť  a   záujmy  štátu  v 
 medzinárodnej  a ekonomickej oblasti  a tým 
by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch 
Slovenskej  republiky  ako  aj  ekonomickým 
záujmom  jednotlivých  žiadateľov  o  udelenie 
licencie.  Neoprávnené  zverejňovanie 
stanovísk tohoto poradného orgánu by mohlo 
mať  za  následok  vytváranie  neprimeraného 
tlaku  na  v ňom  zastúpené  štátne  orgány 
v rámci samostatného posudzovacieho procesu 
a procesu tvorby konečných stanovísk.

17.

Stanoviská  členov  Rady  ministra 
hospodárstva  pre  problematiku 
obchodovania  s vojenským 
materiálom  k  prejednávaným 
podkladom a výsledky rokovania 
Rady.

D g), h)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohlo  dôjsť 
k poškodeniu  štátnych  záujmov,  verejných 
záujmov  alebo  právom  chránených  záujmov 
štátnych  orgánov,  a tým  by  mohla  vzniknúť 
jednoduchá  ujma  na  záujmoch  Slovenskej 
republiky  ako  aj  ekonomickým  záujmom 
jednotlivých  žiadateľov  o  udelenie  licencie. 
Neoprávnené  zverejňovanie  stanovísk  tohoto 
poradného orgánu by mohlo mať za následok 
vytváranie  neprimeraného  tlaku  na  v ňom 
zastúpené štátne orgány v rámci samostatného 
posudzovacieho  procesu  a  procesu  tvorby 
konečných stanovísk.

18.

Stanoviská  členov  Rady  ministra 
hospodárstva  pre  problematiku 
obchodovania  s vojenským 
materiálom  k  prejednávaným 
podkladom a výsledky rokovania 
Rady.

V g), h)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by mohli byť poškodené záujmy právnických 
osôb  a  fyzických osôb, ktoré  by mohli  byť 
nevýhodné pre  záujmy Slovenskej republiky 
ako  aj  ekonomickým  záujmom  jednotlivých 
žiadateľov  o  udelenie  licencie.  Neoprávnené 
zverejňovanie  stanovísk  tohoto  poradného 
orgánu by mohlo mať za následok vytváranie 
neprimeraného  tlaku  na  v ňom  zastúpené 
štátne  orgány  v rámci  samostatného 
posudzovacieho  procesu  a  procesu  tvorby 
konečných stanovísk.

19. Stanoviská  Úradu  jadrového 
dozoru k zaslaným  žiadostiam o 
udelenie licencie na vývoz tovaru 
a  technológií,  podliehajúcim 
medzinárodným  kontrolným 
režimom,  obsahujúce  informácie 
majúce  vplyv  na 
zahraničnopolitické,  bezpečnostné 
a ekonomické záujmy Slovenskej 

T g), h) Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohlo  dôjsť 
k poškodeniu  štátnych  záujmov,  verejných 
záujmov  alebo  právom  chránených  záujmov 
štátnych  orgánov,  a tým  by  mohla  vzniknúť 
jednoduchá  ujma  na  záujmoch  Slovenskej 
republiky  ako  aj  ekonomickým  záujmom 
jednotlivých  žiadateľov  o  udelenie  licencie. 
Neoprávnené  zverejňovanie  stanovísk  tohoto 
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republiky.

poradného orgánu by mohlo mať za následok 
vytváranie  neprimeraného  tlaku  na  v ňom 
zastúpené štátne orgány v rámci samostatného 
posudzovacieho  procesu  a  procesu  tvorby 
konečných stanovísk.

20.

Stanoviská  Úradu  jadrového 
dozoru k zaslaným  žiadostiam o 
udelenie licencie na vývoz tovaru 
a  technológií,  podliehajúcim 
medzinárodným  kontrolným 
režimom,  obsahujúce  informácie 
majúce  vplyv  na 
zahraničnopolitické,  bezpečnostné 
a ekonomické záujmy Slovenskej 
republiky.

D g), h)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohlo  dôjsť 
k poškodeniu  štátnych  záujmov,  verejných 
záujmov  alebo  právom  chránených  záujmov 
štátnych  orgánov,  a tým  by  mohla  vzniknúť 
jednoduchá  ujma  na  záujmoch  Slovenskej 
republiky  ako  aj  ekonomickým  záujmom 
jednotlivých  žiadateľov  o  udelenie  licencie. 
Neoprávnené  zverejňovanie  stanovísk  tohoto 
poradného orgánu by mohlo mať za následok 
vytváranie  neprimeraného  tlaku  na  v ňom 
zastúpené štátne orgány v rámci samostatného 
posudzovacieho  procesu  a  procesu  tvorby 
konečných stanovísk.

21.

Stanoviská  Úradu  jadrového 
dozoru k zaslaným  žiadostiam o 
udelenie licencie na vývoz tovaru 
a  technológií,  podliehajúcim 
medzinárodným  kontrolným 
režimom,  obsahujúce  informácie 
majúce  vplyv  na 
zahraničnopolitické,  bezpečnostné 
a ekonomické záujmy Slovenskej 
republiky.

V g),h)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by mohli byť poškodené záujmy právnických 
osôb  a  fyzických osôb, ktoré  by mohli  byť 
nevýhodné pre  záujmy Slovenskej republiky 
ako  aj  ekonomickým  záujmom  jednotlivých 
žiadateľov  o  udelenie  licencie.  Neoprávnené 
zverejňovanie  stanovísk  tohoto  poradného 
orgánu by mohlo mať za následok vytváranie 
neprimeraného  tlaku  na  v ňom  zastúpené 
štátne  orgány  v rámci  samostatného 
posudzovacieho  procesu  a  procesu  tvorby 
konečných stanovísk..

22.

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  návrhov  na 
schválenie  prostriedkov  šifrovej 
ochrany informácií do prevádzky, 
pravidlá  pre  ich  používanie  a 
návody na obsluhu.

T o)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohla  byť  ohrozená 
obrana,  bezpečnosť  a   záujmy  štátu  v 
 medzinárodnej  a ekonomickej oblasti  a tým 
by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch 
Slovenskej republiky.
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23.

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  návrhov  na 
schválenie  prostriedkov  šifrovej 
ochrany informácií do prevádzky, 
pravidlá  pre  ich  používanie  a 
návody na obsluhu.

D o)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohlo  dôjsť 
k poškodeniu  štátnych  záujmov,  verejných 
záujmov  alebo  právom  chránených  záujmov 
štátnych  orgánov,  a tým  by  mohla  vzniknúť 
jednoduchá  ujma  na  záujmoch  Slovenskej 
republiky.

24.

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  návrhov  na 
schválenie  prostriedkov  šifrovej 
ochrany informácií do prevádzky, 
pravidlá  pre  ich  používanie  a 
návody na obsluhu.

V o)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohlo  dôjsť 
k poškodeniu  právom  chránených  záujmov 
štátneho  orgánu,  právnickej  osoby  alebo 
fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné 
pre záujmy Slovenskej republiky.

25.
Systémová ochrana informačných 
systémov  ak  to  ich  povaha 
vyžaduje.

T m)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohla  byť  ohrozená 
obrana,  bezpečnosť  a   záujmy  štátu  v 
 medzinárodnej  a ekonomickej oblasti  a tým 
by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch 
Slovenskej republiky.

26.
Systémová ochrana informačných 
systémov  ak  to  ich  povaha 
vyžaduje.

D m)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohlo  dôjsť 
k poškodeniu  štátnych  záujmov,  verejných 
záujmov  alebo  právom  chránených  záujmov 
štátnych  orgánov,  a tým  by  mohla  vzniknúť 
jednoduchá  ujma  na  záujmoch  Slovenskej 
republiky.

27.
Systémová ochrana informačných 
systémov  ak  to  ich  povaha 
vyžaduje.

V m)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohlo  dôjsť 
k poškodeniu  právom  chránených  záujmov 
štátneho  orgánu,  právnickej  osoby  alebo 
fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné 
pre záujmy Slovenskej republiky.

28.

Bezpečnostná  dokumentácia 
technických  prostriedkov  pre 
stupeň  utajenia  Dôverné  a 
Vyhradené.

V m

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohlo  dôjsť 
k poškodeniu  právom  chránených  záujmov 
štátneho  orgánu,  právnickej  osoby  alebo 
fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné 
pre záujmy Slovenskej republiky.
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29.

Zmluvy, technická dokumentácia, 
protokoly  a  súhrnné  údaje 
dotýkajúce  sa  úloh  výskumu, 
vývoja,  výroby  výzbroje  a 
špeciálnej  techniky  v rámci 
riešenia  technického  rozvoja  a 
podmienok  ich  uvádzania  do 
praxe.

T k), l), u)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohla  byť  ohrozená 
obrana,  bezpečnosť  a   záujmy  štátu  v 
 medzinárodnej  a ekonomickej oblasti  a tým 
by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch 
Slovenskej republiky.

30

Zmluvy, technická dokumentácia, 
protokoly  a  súhrnné  údaje 
dotýkajúce  sa  úloh  výskumu, 
vývoja,  výroby  výzbroje  a 
špeciálnej  techniky  v rámci 
riešenia  technického  rozvoja  a 
podmienok  ich  uvádzania  do 
praxe.

D k), l), u)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by  mohlo  dôjsť  k poškodeniu  štátnych, 
verejných  záujmov,  právom  chránených 
záujmov  štátneho  orgánu,  a  tým  by  došlo 
k jednoduchej  ujme  na  záujmoch  Slovenskej 
republiky.

31.

Zmluvy, technická dokumentácia, 
protokoly  a  čiastkové  údaje 
dotýkajúce  sa  úloh  výskumu, 
vývoja,  výroby  výzbroje  a 
špeciálnej  techniky  v rámci 
riešenia technického rozvoja a ich 
podmienok uvádzania do praxe.

V k), l), u)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by mohli byť poškodené záujmy právnických 
osôb  a  fyzických  osôb,  ktoré  by  mohli  byť 
nevýhodné pre  záujmy Slovenskej republiky.

32.
Dokumentácia  týkajúca  sa 
patentov  a  vynálezov  v oblasti 
špeciálnej výroby.

D v)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by  mohlo  dôjsť  k poškodeniu  štátnych, 
verejných  záujmov,  právom  chránených 
záujmov  štátneho  orgánu,  a  tým  by  došlo 
k jednoduchej  ujme  na  záujmoch  Slovenskej 
republiky.

33.
Dokumentácia  týkajúca  sa 
patentov  a  vynálezov  v oblasti 
špeciálnej výroby.

V v)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by mohli byť poškodené záujmy právnických 
osôb  a  fyzických  osôb,  ktoré  by  mohli  byť 
nevýhodné pre  záujmy Slovenskej republiky.

34.

Súhrnné   a  čiastkové  údaje  o 
zabezpečení  fyzickej  ochrany 
počas  prepravy   jadrových 
materiálov  zaradených  do  I. 
kategórie.

T h)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohla  byť  ohrozená 
bezpečnosť  občanov   a   záujmy  štátu  v 
 medzinárodnej  a ekonomickej oblasti  a tým 
by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch 
Slovenskej republiky.

35.

Súhrnné   a  čiastkové  údaje  o 
preprave   jadrových  materiálov 
zaradených  do  I.  kategórie  a   o 
zabezpečení  fyzickej  ochrany 
počas  prepravy   jadrových 
materiálov  zaradených  do  II. 
kategórie.

D h)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by  mohlo  dôjsť  k ohrozeniu  občanov  a 
poškodeniu  štátnych,  verejných  záujmov, 
právom chránených záujmov štátneho orgánu, 
a  tým  by  došlo  k jednoduchej  ujme  na 
záujmoch Slovenskej republiky.

36. Súhrnné   a  čiastkové  údaje  o 
preprave   jadrových  materiálov 
zaradených  do II.  kategórie  a   o 

V h) Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by  mohlo  dôjsť  k ohrozeniu  občanov  a 
poškodeniu  záujmov  právnických  osôb  a 
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zabezpečení  fyzickej  ochrany 
počas  prepravy   jadrových 
materiálov  zaradených  do  III. 
kategórie.

fyzických osôb, ktoré by mohli byť nevýhodné 
pre  záujmy Slovenskej republiky.

37.

Dokumentácia  o  stave  a  spôsobe 
zabezpečenia  ochrany  objektu 
osobitnej  dôležitosti  alebo 
ďalšieho  dôležitého  objektu  u 
subjektu hospodárskej mobilizácie

V a), e)

Neoprávnená  manipulácia  s  ňou  by  mohla 
zapríčiniť  poškodenie  právom  chránených 
záujmov  právnickej  osoby  alebo  fyzickej 
osoby,  ktoré  by  mohlo  byť  nevýhodné  pre 
záujmy Slovenskej republiky.

38.

Súhrnný  zoznam  objektov 
osobitnej dôležitosti za rezort, ich 
dislokácia  ,  údaje  o  spôsobe 
zabezpečenia ich ochrany vrátane 
vstupných kódov a hesiel.

D a), e)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s  ňou 
by  mohlo  dôjsť  k poškodeniu  štátnych 
záujmov,  verejných  záujmov  alebo  právom 
chránených záujmov štátneho orgánu a tým k 
jednoduchej  ujme  na  záujmoch  Slovenskej 
republiky. 

39.

Súhrnný  zoznam  ďalších 
dôležitých objektov za rezort, ich 
dislokácia,  údaje  o  spôsobe 
zabezpečenia ich ochrany vrátane 
vstupných kódov a hesiel.

V a), e)

Neoprávnená  manipulácia  s  ňou  by  mohla 
zapríčiniť  poškodenie  právom  chránených 
záujmov  právnickej  osoby  alebo  fyzickej 
osoby,  ktoré  by  mohlo  byť  nevýhodné  pre 
záujmy Slovenskej republiky.

40.
Technické  riešenia  a  ich 
zdokonalenia  v  oblasti  ochrany 
objektov osobitnej dôležitosti.

V a), e), v)

Neoprávnená  manipulácia  s  ňou  by  mohla 
zapríčiniť  poškodenie  právom  chránených 
záujmov  právnickej  osoby  alebo  fyzickej 
osoby,  ktoré  by  mohlo  byť  nevýhodné  pre 
záujmy Slovenskej republiky.

41.
Špecifická  ochrana  objektov 
osobitnej  dôležitosti  v  odvetví 
jadrových elektrární.

D a), e), h)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s  ňou 
by  mohlo  dôjsť  k  poškodeniu  štátnych 
záujmov,  verejných  záujmov  alebo  právom 
chránených záujmov štátneho orgánu a tým k 
jednoduchej  ujme  na  záujmoch  Slovenskej 
republiky.

42.

Údaje  o  sortimentnej  a 
množstevnej  skladbe 
mobilizačných  rezerv   a 
strategických  položiek  hmotných 
rezerv  za  rezort  pre  potreby 
obrany.

V a), f)

Neoprávnená  manipulácia  s  ňou  by  mohla 
zapríčiniť  poškodenie  právom  chránených 
záujmov  právnickej  osoby  alebo  fyzickej 
osoby,  ktoré  by  mohlo  byť  nevýhodné  pre 
záujmy Slovenskej republiky.

43.
Krízový  plán  Ministerstva 
hospodárstva  Slovenskej 
republiky.

D a)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s  ňou 
by  mohlo  dôjsť  k  poškodeniu  štátnych 
záujmov,  verejných  záujmov  alebo  právom 
chránených záujmov štátneho orgánu a tým k 
jednoduchej  ujme  na  záujmoch  Slovenskej 
republiky.

44.
Údajové dokumenty hospodárskej 
mobilizácie  na úrovni ústredných 
orgánov štátnej správy.

V a)

Neoprávnená  manipulácia  s ňou  by  mohla 
zapríčiniť  poškodenie  právom  chránených 
záujmov  právnickej  osoby  alebo  fyzickej 
osoby,  ktoré  by  mohlo  byť  nevýhodné  pre 
záujmy Slovenskej republiky.

17



45.

Bezpečnostná  dokumentácia 
fyzickej  bezpečnosti  a objektovej 
bezpečnosti chránených priestorov 
a   riadiace  akty  týkajúce  sa 
ochrany utajovaných skutočností.

D
a), e), g), h), 
k), l), m), o)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohlo  dôjsť 
k poškodeniu  štátnych  záujmov,  verejných 
záujmov  alebo  právom  chránených  záujmov 
štátnych  orgánov  a tým  by  mohla  vzniknúť 
jednoduchá  ujma  na  záujmoch  Slovenskej 
republiky.

46.

Bezpečnostná  dokumentácia 
fyzickej  bezpečnosti  a objektovej 
bezpečnosti chránených priestorov 
a   riadiace  akty  týkajúce  sa 
ochrany utajovaných skutočností.

V
a), e), g), h), 
k), l), m), o)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by mohli byť poškodené záujmy právnických 
a  fyzických  osôb,  ktoré  by  mohli  byť 
nevýhodné pre  záujmy Slovenskej republiky.

47.
Analytické,  koncepčné  materiály 
týkajúce  sa  ochrany  utajovaných 
skutočností

V

a), d), e), f), 
g), h), k), l), 
m), o), p), s), 

u),v) 

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by mohli byť poškodené záujmy právnických 
a  fyzických  osôb,  ktoré  by  mohli  byť 
nevýhodné pre  záujmy Slovenskej republiky.

48.

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

D a) až v)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohlo  dôjsť 
k poškodeniu  štátnych  záujmov,  verejných 
záujmov  alebo  právom  chránených  záujmov 
štátnych  orgánov  a tým  by  mohla  vzniknúť 
jednoduchá  ujma  na  záujmoch  Slovenskej 
republiky.

49.

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

PT a) až v)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohla  byť  ohrozená 
bezpečnosť  občanov   a   záujmy  štátu  v 
 medzinárodnej  a ekonomickej oblasti  a tým 
by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch 
Slovenskej republiky.

50.

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

T a) až v)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohla  byť  ohrozená 
bezpečnosť  občanov   a   záujmy  štátu  v 
 medzinárodnej  a ekonomickej oblasti  a tým 
by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch 
Slovenskej republiky.

51. Stanoviská,  pripomienky, 
súčinnostné  podklady 
k utajovaným dokumentom vlády 
SR,  Bezpečnostnej  rady  SR, 
Národnej  rady  SR,  Ústredného 
krízového  štábu  SR,  iných 

D a) až v) Následkom  neoprávnenej  manipulácie 
s uvedenými  údajmi  by  mohlo  dôjsť 
k poškodeniu  štátnych  záujmov,  verejných 
záujmov  alebo  právom  chránených  záujmov 
štátnych  orgánov  a tým  by  mohla  vzniknúť 
jednoduchá  ujma  na  záujmoch  Slovenskej 
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ústredných orgánov štátnej správy 
SR,  orgánov  (výborov)  NATO, 
EÚ a OPCW.

republiky.

52.

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

V a) až v)

Následkom  neoprávnenej  manipulácie  s nimi 
by mohli byť poškodené záujmy právnických 
a  fyzických  osôb,  ktoré  by  mohli  byť 
nevýhodné pre  záujmy Slovenskej republiky.

1) 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.
2) 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.

Kontaktná osoba: Mikuláš Moško
                             bezpečnostný odbor

                              Informácia k Iniciatíve Spoločenstva INTERREG IIIC

Komisia  Európskeho  Spoločenstva  rozhodla  dňa  28.4.2000  začať  Iniciatívu 
Spoločenstva týkajúcu sa transeurópskej spolupráce na podporu harmonického a vyváženého 
rozvoja  európskeho  priestoru  (ďalej  nazývanú  "INTERREG  III")  v  zmysle  článku  20 
nariadenia Komisie (EC) č. 1260/1999 z 21. júna 1999, ktoré určuje všeobecné ustanovenia 
pre štrukturálne fondy.

Na  INTERREG  III  vyčlenila  Európska  komisia  na  obdobie  rokov  2000-2006  4,8 
miliardy eur. Celkovým cieľom iniciatívy INTERREG III, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu 
spoluprácu  v rámci  INTERREG II,  bolo a  zostáva  to,  že  národné hranice  by nemali  byť 
bariérami pre vyrovnaný rozvoj a integráciu európskeho teritória. Izolovanosť prihraničných 
oblastí má dve charakteristické črty: na jednej strane, existencia hraníc ekonomicky, sociálne 
a  kultúrne  odrezáva  prihraničné  komunity  jednu od  druhej  a  sťažuje  koherentné  riadenie 
ekosystémov;  na  druhej  strane  sa  prihraničné  oblasti  vo  sfére  národnej  politiky  často 
zanedbávali,  čo  malo  za  následok,  že  ich  ekonomiky  sa  v  rámci  národného  okruhu  stali 
okrajovými.  Jednotný  trh  a  EMU  (Európska  menová  únia)  sú  silnými  katalyzátormi  pre 
zmenu tejto situácie.  Výzva je ešte väčšia z hľadiska rozširovania únie, ako aj nárastu jej 
vnútorných hraníc a postupné posúvanie vonkajších hraníc únie smerom na východ. 
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Financovanie   programu INTERREG sa  zameriava  hlavne  na  podporu  spoločného 
rozvoja  malých  a  stredných  podnikateľov,  vzdelávanie,  školenia  a  kultúrne  výmeny, 
zdravotníctvo,  ochranu  a  zlepšenie  životného  prostredia,  energetické  siete,  dopravu  a 
telekomunikácie.

V tomto zmysle je cieľom novej fázy programu  INTERREG III pre roky 2000-2006 
posilniť  ekonomickú  a  sociálnu  súdržnosť  v  Európskej  únii  podporením  cezhraničnej, 
nadnárodnej  a  interregionálnej  spolupráce  a  vyváženého vývoja  na  území  EÚ. Aktivita  v 
spojení s hranicami a prihraničnými oblasťami medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami 
sa tak stáva stredobodom Iniciatívy. Náležitá pozornosť sa venuje:

- vonkajším hraniciam únie, hlavne z pohľadu rozširovania;

- spolupráci venovanej najvzdialenejším regiónom únie;

- spolupráci pri mierovom procese, ktorý začal na Balkáne;

- spolupráci, týkajúcej sa okrajových regiónov.

V nadväznosti na skúsenosti z predchádzajúcich  iniciatív INTERREG (I a II), táto 
nová fáza sa  implementuje v troch zameraniach:

-  podpora integrovaného regionálneho rozvoja medzi  susediacimi  prihraničnými  regiónmi, 
vrátane  vonkajších  hraníc  a  určitých  prímorských  hraníc  (zameranie  A  -  cezhraničná 
spolupráca);

- prispievanie k harmonizovanej územnej integrácii celej únie, ako aj členských štátov EÚ 
a susedných krajín (zameranie B -   nadnárodná spolupráca);

-  zdokonalenie  regionálneho  rozvoja  a  politiky  a  techniky  súdržnosti  prostredníctvom 
nadnárodnej/interregionálnej spolupráce (zameranie C - interregionálna spolupráca). 

Implementácia INTERREG III musí zaručiť súdržnosť a synchronizáciu s ostatnými 
finančnými nástrojmi.  Aktivity v rámci INTERREG-u sú financované z Európskeho fondu 
regionálneho  rozvoja  (ERDF),  spolufinancovanie  predkladaných  projektov  musí  byť 
zabezpečené  vlastnými  zdrojmi  predkladateľa  projektu,  resp.  zo  štátneho alebo miestneho 
rozpočtu.

Spolupráca na základe týchto princípov si vyžaduje jednoznačne spoločné štruktúry 
na  prípravu  programov,  zaangažovanie  zahrnutých  strán,  výber  aktivít,  riadenie  celku  a 
koordináciu  a  monitorovanie  implementácie  programu,  a  kde  je  to  vhodné,  spoločný 
mechanizmus  riadenia  opatrení  a  aktivít.  Partneri  si  musia  stanoviť  jasné  podmienky, 
usporiadania a zdroje na zavedenie a prevádzku štruktúr, ktorých prevádzkové náklady môžu 
byť financované z programov.

 Záväzky pre INTERREG III (pre všetky línie A, B a C) na skrátené programovacie obdobie 
2004-2006 predstavujú pre Slovenskú republiku sumu 41,47 mil. € v bežných cenách, ktoré 
boli prerozdelené pre jednotlivé zamerania nasledovne: 
  INTERREG IIIA - 33,17 mil. €  (80%)
  INTERREG IIIB - 6,22 mil. €  (15%)
  INTERREG IIIC - 2,08 mil. €  (5%)

 

V rámci INTERREG IIIC budú z tohoto uvedeného balíka financované aj dva nové 
programy INTERACT a ESPON.
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Kontaktná osoba: PhDr. Marek Hajduk
                              odbor predvstupovej pomoci a interregionálnej spolupráce

Informácia o aktuálnom stave implementácie Grantovej schémy rozvoja cestovného 
ruchu (TDGS) Finančného memoranda 2002 a 2003

Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu (TDGS) FM 2002

           Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu z Finančného memoranda 2002 je 
zameraná  na zvýšenie  kvality  a úrovne cestovného ruchu v Slovenskej  republike, zvýšenie 
konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu a   podporu 
produktov cestovného ruchu pre oblasť neziskových organizácií, miest, obcí a samospráv.

Cieľom  grantovej  schémy  je  investičná  podpora  malých  a  stredných  podnikov 
podnikajúcich v oblasti cestovného ruchu a neinvestičná podpora miestnych a regionálnych 
asociácií,  prípadne  iných  partnerských  združení  zo  súkromného  alebo  verejného  sektora 
zameraných  na  rozvoj  cestovného  ruchu.  Európska  únia  odporúča  Slovenskej  republike 
orientovať  pomoc  poskytovanú  formou  tejto  grantovej  schémy  do  regiónov  najviac 
postihnutých nezamestnanosťou.

Finančné  zabezpečenie  grantovej  schémy  5,7  mil.  EUR  sa  skladá  z finančných 
prostriedkov Phare vo výške 3,5 mil. EUR a zo štátneho rozpočtu vo výške 2,2 mil. EUR. 
Celkové finančné prostriedky sú rozdelené na projekty (komponent č. 1 a 2) vo výške 5,5 mil. 
EUR  a  na  technickú  asistenciu  vo  výške  200  tis.  EUR.  Minimálny  grant  na  investičné 
projekty je 50 000 EUR, maximálny 100 000 EUR a miera spolufinancovania konečnými 
príjemcami grantu  je 50 % z celkového objemu finančných prostriedkov schválených pre 
daný projekt. Rozpočet na tento komponent je 2,2 mil. EUR a je plne hradený z národného 
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Minimálny grant pre neziskové organizácie je 10 000 
EUR, maximálny 50 000 EUR. Miera spolufinancovania konečnými príjemcami grantu pri 
týchto projektoch bola na návrh Ministerstva hospodárstva SR znížená Zastúpením Európskej 
komisie v Slovenskej republike na 25 %.

Na základe verejnej výzvy  zo dňa 2. septembra 2003, s termínom uzávierky do 3. 
novembra 2003 bolo predložených celkom 863 žiadostí.  Do procesu technicko-finančného 
procesu hodnotenia projektov bolo zaradených celkom 360 projektov.  Hodnotiacou komisiou 
bolo schválených 37 projektov pre komponent 1 v celkovej výške 3 270 048, 73 EUR a 66 
projektov v celkovej  výške 1 993 620,14 EUR pre komponent  2.  Priemerná výška grantu 
v komponente 1 dosiahla hodnotu    88 379,7 EUR a   v  komponente 2 hodnotu  30 206,4 
EUR.

Zostatok 29 951,27  EUR z  komponentu 1 zostane nealokovaný a zdroje sa budú, po 
preverení  záujmu  úspešných  žiadateľov  o grant  kumulovať,  aby  mohli  byť  využité  pre 
neúspešných  žiadateľov  uvedených  v rezervnom  zozname.  Zostávajúca  suma  206 379,86 
EUR je k dispozícii pre novú verejnú výzvu v rámci komponentu 2, ktorá bola vyhlásená 30. 
júla 2004 s termínom uzávierky 30. septembra 2004.
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Konkrétne prínosy z implementácie grantovej schémy v oblasti priamej a nepriamej podpory 
by sa mali prejaviť pri:

- vplyve na zlepšení ponuky zariadení cestovného ruchu,
- zefektívnení marketingu,
- systematickejšom a harmonickejšom rozvoji cestovného ruchu v regiónoch,
- zlepšení fungovania združení miestneho a regionálneho cestovného ruchu ako koordinátora 
a kľúčového činiteľa rozvoja cestovného ruchu v regiónoch,
- dosiahnutí lepšej rovnováhy medzi investičnými a neinvestičnými projektmi podporovanými 
v rámci grantovej schémy,
-  silnom zastúpení  „best  practice“  produktov  v portfóliu  záverečných  výstupov  grantovej 
schémy  a dosiahnutí  kvalitatívnych  aj  kvantitatívnych  zlepšení  štandardoch  zariadení 
cestovného ruchu,
-  náraste  doplnkových  aktivít  miestnych  a  regionálnych  novovytvorených  združení 
cestovného ruchu.

Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu (TDGS) FM 2003

           Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu 2003 nadväzuje na Grantovú schému 
rozvoja cestovného ruchu schválenú v rámci Finančného memoranda Národného programu 
Phare 2002 a na Pilotnú Grantovú schému pre rozvoj cestovného ruchu, realizovanú v rámci 
Špeciálneho  prípravného  programu  Phare  pre  štrukturálnu  politiku  v  roku  1998.  Cieľom 
grantovej  schémy  je  priama  a nepriama  podpora  malých  a  stredných  podnikateľov 
podnikajúcich  v  oblasti  cestovného  ruchu a  miestnych  a  regionálnych  asociácií,  prípadne 
iných partnerských združení zo súkromného alebo verejného sektora zameraných na rozvoj 
cestovného ruchu. 

V rámci „priamej“ podpory, grant môže byť udelený malým a stredným podnikateľom 
najmä na výstavbu nových ubytovacích kapacít (okrem typu "Bed&Breakfast"); rekonštrukciu 
a skvalitnenie  existujúcich  ubytovacích  kapacít;  výstavbu  a rekonštrukciu  stravovacích 
zariadení  a im  podobných  zariadení,  ktoré  poskytujú  služby  pre  turistov  (vylúčené  sú 
zariadenia  rýchleho  občerstvenia);  aktivity  voľného  času  najmä  pre  turistov  (napr.  šport, 
rekreácia, oddych, kultúra a pod.); rozvoj turistických atrakcií a plánov návštevnosti, najmä 
tých, ktoré majú cenné kultúrno-historické dedičstvo a rozvoj kúpeľných stredísk a využitie 
prírodných termálnych prameňov na účely cestovného ruchu.

V  rámci  „nepriamej“  podpory  sa  môžu  o  grant  uchádzať  miestne  a  regionálne 
združenia  cestovného  ruchu,  neziskové  organizácie  s koordinačnou  úlohou  v sektore 
cestovného  ruchu,  kde  je  podpora  zameraná  na informačné  letáky  a brožúry,  informačnú 
kampaň,  analýzu  trhu,  stratégie  a marketingové  plány,  organizovanie  seminárov,  účasť  na 
veľtrhoch cestovného ruchu, propagačné brožúry,  CD-ROM, mediálna kampaň,  špecifické 
programy rozvoja cestovného ruchu v lokalitách a regiónoch.

Celkové finančné zdroje na predmetnú grantovú schému sú vo výške 4,7 mil. EUR, 
z toho v zmysle FM 2003 finančné zdroje z  Phare vo výške 3,5  mil. EUR a zdroje štátneho 
rozpočtu vo výške 1,2 mil. EUR. Minimálna výška grantu na projekty komponentu 1 je 35 
000 EUR. Maximálna miera grantu je 100 000 EUR. Miera spolufinancovania konečnými 
príjemcami grantu je 50% z celkového objemu schválených oprávnených nákladov projektu. 
Minimálny grant na aktivity „nepriamej“ podpory je 10 000 EUR, maximálny 50 000 EUR. 
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Miera spolufinancovania  konečnými príjemcami grantu je 25% schválených oprávnených 
nákladov projektu.

V súčasnosti  sú  prepracovávané vykonávacie predpisy v zmysle schválených zmien 
v Project  Fiche,  tzn.  rozšírenie  podporovaných  aktivít  o investičné  projekty  neziskového 
charakteru,  pri  zúžení  okruhu  podporovaných  aktivít,  s cieľom  efektívnejšieho  využitia 
finančných zdrojov a  o  rozšírenie oprávnených žiadateľov o mestá, obce a samosprávy, ako 
i  v zmysle  legislatívnych  zmien  v dokumentoch  pre  implementáciu  projektov  Phare.  Pri 
spracovaní  smerníc  sú  zároveň  využívané  skúsenosti  a  poznatky  z   implementácie 
predchádzajúcej  schémy  tak,  aby  sa  maximálne  zvýšila  zrozumiteľnosť  podporných 
dokumentov a  zjednodušila administratívna náročnosť pri spracovaní projektov. Schválenie 
vykonávacích  predpisov  sa  predpokladá  na  zasadnutí  Monitorovacieho  výboru  predbežne 
v októbri, resp. novembri 2004. 

Kontaktná osoba:  Ing. Michal Laššo
                              odbor predvstupovej pomoci a interregionálnej spolupráce

Správa o činnosti a hospodárení  Inovačného fondu  n. f.  za rok 2003

1.1. Úvod

Správa o činnosti  a hospodárení  Inovačného fondu n.  f.  (ďalej  fond) za rok 2003 je 
vypracovaná v zmysle §17 bod 6 a 7 štatútu fondu. 

2. Prehľad činnosti fondu

V hodnotenom období, t. j. v roku 2003, fond vykonával činnosti stanovené Štatútom 
fondu v nasledujúcom rozsahu:

2.1 V rámci podpory inovačných projektov

Schválil pokračovanie financovania schváleným projektov výskumu a vývoja:

      so začiatkom riešenia od roku 2001 v zmysle podpísaných zmlúv pre rok 2003:
− Zavedenie nových technológií pri spracovaní liečivých rastlín do topických liekových 

foriem – VULM a. s. Modra (zmluva 2/2001)                                              1 000 tis. Sk
− Optimalizácia  riešenia  pozdĺžnej  vodotesnosti  telekomunikačných  káblov  s menším 

počtom prenosových prvkov – VUKI, a. s. Bratislava (zmluva 5/2001)      1 000 tis. Sk

so začiatkom riešenia od roku 2002 v zmysle podpísaných zmlúv pre rok 2003:
− Automatizovaný  logistický  a kontrolný  systém  finalizácie  výroby  špeciálnych 

valivých ložísk – EVPÚ, a. s. Nová Dubnica                                               7 000 tis. Sk
− Modernizácia  technológie  výroby  a inovácia  sortimentu  farebných  koncentrátov  – 

VÚCHV, a. s. Svit                                                                                         2 500 tis. Sk

Monitoroval riešenia inovačných projektov podporovaných zo zdrojov fondu v roku 2003 

Riešil pohľadávky  Inovačného fondu n. f.  
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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 Zákone č. 132 / 2002  Z. z. o vede a technike zakomponované v § 8, ods. 4 a 5 
ustanovenie,  ktorým  sa  umožňuje  realizovať  účelové  financovanie  vedy  a  techniky  zo 
štátneho rozpočtu aj prostredníctvom IF n. f. (s uplatnením návratnej formy),
- bol vypracovaný návrh pre uplatnenie návratnej formy financovania úloh výskumu a vývoja 
podporovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu v zmysle zákona č. 132 / 2002 Z. z.   o vede 
a technike,  podmieňujúcej  realizáciu  obratového  financovania  prostredníctvom  IF,  n. f. 
všeobecne  záväzným  predpisom,  ktorý  vypracuje  Ministerstvo  financií  SR  v spolupráci 
s Ministerstvom  školstva  SR  a Ministerstvom  hospodárstva  SR.  Návrh  „Vyhlášky“ 
spracovaný  MH  SR  bol  predložený  na  MF  SR  vo  februári  2002.  MF  SR  dodnes 
nevypracovalo konečné znenie vyhlášky s odôvodnením, že uplatní návrh až pri tvorbe novely 
zákona o vede a technike, ktorá sa pripravovala v 2. polroku roku 2003.

3. Zhodnotenie údajov ročnej účtovnej uzávierky a výroku auditora

Audítorskú  previerku  účtovnej  závierky  fondu  vykonala  spoločnosť  INTERAUDIT 
Group s. r. o, Bratislava, ktorá skonštatovala:
„Všetky  zistenia  sú  v zhode  s platnou  metodikou  účtovníctva.  Fond  vedie  podvojné 
účtovníctvo, ktoré je vedené v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Opatrenia 
MF  SR  č.  23 340/2002-92  zo  dňa  17.  decembra  2002,  ktorým  sa  ustanovujú  postupy 
účtovania   pre  rozpočtové  a príspevkové  organizácie  a obce,  zákona  č.  303/95  Z.  z. 
o účtovných pravidlách v znení neskorších predpisov.   

Účtovná závierka je vypracovaná vecne a číselne správne,  údaje na seba vzájomne 
nadväzujú a tvoria kompaktný celok údajov o fonde. 

 
Vzhľadom na to, že počas audítorskej previerky neboli zistené žiadne nesprávnosti, 

ktoré  by  významne  ovplyvnili  účtovnú  závierku  končiacu  31.12.2003,  audítor  odporúča 
zriaďovateľom účtovnú závierku Inovačného fondu n. f., Mierová 19, Bratislava za rok 2003 
s c h v á l i ť   b e z   v ý h r a d. 

4. Prehľad o daroch, príspevkoch a dotáciách

Inovačnému  fondu  n. f. nebol  v      roku  2003  poskytnutý  žiaden  dar,  príspevok  ani   
dotácia.
V Bratislave dňa 10. mája 2002 došlo k podpisu  Dohody o odpustení dlhu uzatvorenej podľa 
§ 574 zákona č. 40 / 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  medzi 
zmluvnými stranami:

Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava   (veriteľ) a
Inovačný fond „n. f.“, Mierová 19, Bratislava (dlžník)

kde  sa  vzdal  veriteľ  -  Slovenský  plynárenský  priemysel,  a.  s.,   svojej  pohľadávky  voči 
dlžníkovi  Inovačný  fond  „n.  f.“,  (a  teda  odpustil  dlh  dlžníka  )  na  úhradu  časti  istiny  – 
peňažnej sumy 50 000 tis. Sk. 

V Bratislave dňa 21. októbra 2003 došlo k podpisu Dodatku č. 1 k  dohode o odpustení 
dlhu  uzatvorenej  podľa  §  574  zákona  č.  40  /  1964  Zb.  Občianskeho  zákonníka  v znení 
neskorších predpisov  medzi zmluvnými stranami:
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Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava   (veriteľ) a
Inovačný fond „n. f.“, Mierová 19, Bratislava (dlžník)

kde došlo k nasledovnej zmene: 
Článok III.

Zmena znenia Dohody

Na  základe  zhodnej  vôle  oboch  zmluvných  strán  sa  znenie  čl.  II  ods.  2  nahradzuje 
nasledovným  znením:

2. Dlžník berie na vedomie, že účelom poskytnutia prostriedkov spôsobom podľa ods. 1 tohto  
článku je pokrytie záujmu veriteľa poskytnúť v tejto forme dar- podporu, účelovo viazanú na 
financovanie vedy a vytvorenie podmienok pre vedecké programy realizované dlžníkom alebo  
pod iniciatívou dlžníka a to pre zabezpečenie výsledkov v oblasti priemyslu. Dlžník sa z tohto 
dôvodu zaväzuje  všetky  prostriedky  získané  postupom veriteľa  podľa  ods.  1  tohto  článku  
v lehote 5 rokov odo dňa podpisu tejto dohody použiť prostriedky na určený účel. Dlžník je 
povinný  informovať  veriteľa o takomto použití  finančných  prostriedkov.  Určený zástupca 
veriteľa je kedykoľvek oprávnený požadovať od dlžníka preukázanie plnenia tejto povinnosti.

5. Peňažné príjmy a výdavky fondu

K 31. 12. 2003 má Inovačný fond n. f.  vykázaný finančný majetok na bankovom účte vo 
výške 21 387 tis. Sk. Neinvestičný fond dosiahol stratu za rok 2003 vo výške 23 483 tis. Sk, 
ktorá bola spôsobená objektivizáciou hodnoty pohľadávok za poskytnuté finančné prostriedky 
minulých období.

Výnosy fondu sú tvorené:
− z úrokov z poskytnutých finančných prostriedkov                                   462 tis. Sk
− z úrokov z bankových vkladov                                                                 829 tis. Sk

Náklady fondu pozostávajú:
− mzdové náklady                                                                                           14 tis. Sk
− ostatné služby                                                                                               76 tis. Sk
− ostatné dane a poplatky                      126 tis. Sk
− opravné položky      24 580 tis. Sk
− ostatné náklady (odpis pohľadávky KSÚ)        9 420 tis. Sk

Finančné prostriedky poskytnuté v zmysle zmlúv podpísaných v roku 2002 boli poskytnuté 
v roku 2003 nasledovným spoločnostiam na riešenie inovačných projektov:

− EVPÚ, a. s. Nová Dubnica                                                      7 000 tis. Sk
− VUKI, a. s. Bratislava (zmluva 5/2001)                                  1 000 tis. Sk
− VULM a. s. Modra (zmluva 2/2001)                                                      1 000 tis. Sk
− VÚCHV, a. s. Svit                                                                                   2     500 tis. Sk  
      Spolu       11 500 tis. Sk

 
6. Stav majetku a záväzkov

Neinvestičný  Inovačný  fond,  n.  f.  nie  je,  okrem  finančného  majetku  a pohľadávok 
uvedených v bode 5., vlastníkom iného majetku. 
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7. Celkové výdavky fondu

V hodnotenom období Inovačný fond n. f. vynaložil z obhospodarovaných finančných 
zdrojov

- na správu fondu                                                                                216  tis. Sk
- na podporu projektov výskumu a vývoja                                    11 500 tis. Sk

8. Zmeny v zložení orgánov fondu

V roku 2003 došlo k nasledovným personálnym zmenám v zložení Správnej a Dozornej 
rady Inovačného fondu n. f.:

 
Na základe personálnych zmien ku ktorým došlo na Ministerstve hospodárstva SR záverom 
roka  2002,  zriaďovateľ  fondu  prehodnotil  v 1.  polroku  2003  pôsobnosť  a opodstatnenosť 
ďalšej činnosti fondu. 

Obnovenie  činnosti  bolo  zabezpečené  menovaním  novej  Dozornej  rady 
a Správnej  rady Inovačného fondu n.  f.  listom č.  1652/2002-001 zo dňa 11.  08.  2003 
v zložení:
Dozorná rada IF n. f.:

- Zuzana Skalická – RO právnych služieb a organizácie – predsedkyňa DR 
( v zmysle Štatútu IF n. f., na prvom zasadnutí Dozornej rady IF n. f. dňa 10. 09. 

2003  bola zvolená  za predsedkyňu Dozornej rady IF n. f.)
- Soňa Knísová – poradkyňa vedúcej služobného úradu
- Miroslav Novodomec – odbor stratégie tvorby podnikateľského prostredia

Správna rada IF n. f.:
- Igor Chovan, výkonný sekretár ZPVVO – predseda Správnej rady IF, n. f.
- Peter Ondrejka, GRS, člen 
- Ján Sviček, RO, člen
- Marta Baginová, RO,členka
- Marta Prnová, členka
- Mária Zelenayová, členka
- Igor Tomašovič, člen

Na zasadnutí Správnej rady Inovačného fondu n. f., dňa 10. 09. 2003, bol do funkcie 
správcu  IF  n.  f.  potvrdený  Ing.  Gabriel  Petőcz.  (Registrácia  správcu  IF  n.  f.  v zmysle 
rozhodnutia  Krajského  úradu  v Bratislave  zo  dňa  10.  10.  2003  v registri  neinvestičných 
fondov pod č. OVVS-501/49/97-NF.)

           Predloženú „Správu o činnosti a hospodárení Inovačného fondu n. f. za rok 2003“, na 
základe  odporúčania  Dozornej  rady IF  n.  f.,  schválila   Správna  rada  IF  n.  f.  na  svojom 
zasadnutí dňa  4. júna 2004.

Bratislava, máj 2004

Kontaktná osoba: Ing. Alena Janatová

Overil: Ing. Gabriel Petőcz
            správca fondu
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Zasadnutie Zmiešanej komisie pre hospodársku, vedecko-technickú, kultúrnu a 
humanitárnu spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky 

a vlády mesta Sankt-Peterburg

S cieľom realizácie Dohody o hospodárskej, vedecko-technickej, kultúrnej a 
humanitárnej spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a vládou 
mesta  Sankt-Petgerburg, sa uskutočnilo v dňoch 7. - 9. septembra 2004 v Sankt-Peterbutg 9. 
zasadnutie Zmiešanej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú, kultúrnu a 
humanitárnu spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a vládou 
mesta Sankt-Peterburg, /ďalej Zmiešaná komisia/. Slovenskú delegáciu viedol predseda 
slovenskej časti Zmiešanej komisie László Pomothy, štátny tajomník Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky. Oficiálnu časť delegácie sprevádzalo 11 podnikateľov, 
ktorí majú záujem pôsobiť, alebo už pôsobia v regióne Sankt-Peterburgu.

Okrem  výmeny  informácií  z oblasti  vzájomného  obchodu   a podpory  zakladania 
spoločných  podnikov  sa  pozornosť  sústredila  na  otázky  spojené  s podporou  malého 
a stredného  podnikania  v SR.  Peterburgská  strana  prejavila  záujem  o výmenu  skúseností 
v  tejto  oblasti.  Počas  zasadnutia  Zmiešanej  komisie  sa  uskutočnilo  stretnutie  slovenských 
podnikateľov s ruskými podnikateľmi vo výbore pre hospodárstvo vlády Sankt-Peterburgu 
a na  obchodno-priemyselnej  komore.  Uskutočnili  sa  bilaterálne  rokovania  zástupcu 
Eximbanky  s regionálnymi  bankami  k otázke  financovania  exportno-importných  operácií. 
Taktiež prebehli rokovania medzi predsedom Sankt-Peterburskej OPK a predsedom Žilinskej 
ROPK o možnostiach ďalšej spolupráce. Podnikateľské aktivity sa sústredili predovšetkým na 
oblasť strojárstva, stavebníctva a oblasť úspory energií. 

Výsledok  zasadnutia  Zmiešanej  komisie  potvrdil,  že  u slovenských  podnikateľov 
naďalej  pretrváva  záujem  o trh  RF  a taktiež  sa  opätovne  potvrdilo,  že  úzka  spolupráca 
s regionálnymi  administráciami  v RF  pomáha  odstraňovať  počiatočné  problémy  a riziká, 
ktoré vznikajú začínajúcim podnikateľom v tomto regióne.

Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Magyarics
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