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     MINISTERSTVO  HOSPODÁRSTVA 
            SLOVENSKEJ  REPUBLIKY                                                                             
                                                                              
                                                                                                               Číslo:16427/2019-3420-31115 
 

S M E R N I C A  č. 3/2019 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

 
zo dňa 24. mája 2019, 

 
ktorou sa stanovujú podmienky pre zaradenie do zoznamu technologických centier  

 
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v nadväznosti na 
povinnosť určenú ministerstvu zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z. v znení 
neskorších predpisov“) a v súlade s  opatrením č. 12 uvedeným v rámci opatrení vyžadujúcich 
zmenu právnych predpisov v Stratégii pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike 
schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 473/2018 vydáva túto smernicu: 
  
 

Čl. 1  
Predmet úpravy 

 
Táto smernica stanovuje podmienky pre zaradenie do Zoznamu technologických centier 

(ďalej len „zoznam“). Zoznam je tvorený najmä vo vzťahu k Stratégii pracovnej mobility cudzincov 
v Slovenskej republike vypracovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky. 
 
 

Čl. 2  
Postup pri tvorbe zoznamu 

  
(1) Do zoznamu bude technologické centrum zaradené na základe schválenej žiadosti. Uvedené 

sa netýka technologického centra podľa čl. 3 ods. 3. 
 

(2) Na webovom sídle ministerstva je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do 
zoznamu technologických centier, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto smernice. 
 

(3) Žiadateľ o zaradenie do zoznamu doručí žiadosť v elektronickej alebo listinnej forme 
ministerstvu. Formulár žiadosti, ktorý je zverejnený na webovom sídle ministerstva 
a obsahuje náležitosti preukazujúce splnenie podmienok pre zaradenie technologického 
centra do zoznamu, tvorí prílohu č. 2 tejto smernice. 
 

(4) Žiadateľ zodpovedá za správnosť, presnosť a hodnovernosť údajov poskytnutých v žiadosti. 
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(5) Do desiatich pracovných dní po doručení úplnej žiadosti ministerstvu bude technologické 
centrum zaradené do zoznamu. 

 
(6) Zoznam je zverejnený na webovom sídle ministerstva.  

 
 

Čl. 3  
Podmienky pre zaradenie technologického centra do zoznamu 

 
(1) Podľa § 5 písm. b) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a  o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, sa za technologické centrum považuje prevádzkareň, 
v ktorej  sa vykonáva vývoj alebo inovácia technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo 
výrobných procesov, za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty, 
pričom za vývoj a inováciu sa nepovažujú bežné alebo pravidelné úpravy výrobkov, 
výrobných liniek, výrobných postupov, služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, a to ani 
vtedy, ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenie. Výrobný proces sa nepovažuje za 
činnosť technologického centra.  
 

(2) Pre zaradenie do zoznamu musí technologické centrum okrem definície podľa ods. 1 spĺňať  
aspoň dve z prídavných podmienok: 
a) poskytovať služby v niektorom z odvetví priemyslu, poľnohospodárstva, informačno-

komunikačných technológií, dopravy alebo zdravotníctva,  
b) vykonávať výskumno-vývojovú činnosť v  niektorom z odvetví priemyslu, 

poľnohospodárstva, informačno-komunikačných technológií, dopravy 
alebo zdravotníctva,  

c) zamestnávať vysoko kvalifikovaných pracovníkov alebo s nimi spolupracovať na 
základe zmluvného vzťahu. Vysokokvalifikovaným pracovníkom je pracovník, na 
ktorého výkon sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia. Vyššou odbornou kvalifikáciou 
sa rozumie kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní alebo 
dokladom o vykonaní viac ako päťročnej odbornej praxe v príslušnej oblasti, ktorá je na 
úrovni porovnateľnej s vysokoškolským vzdelaním.  
 

(3) Do zoznamu bude automaticky zaradené technologické centrum zaradené v zozname 
technologických centier pri Európskej komisii tzv. KETs Technology Centres, ak 
technologické centrum nevyjadrí k zaradeniu písomný nesúhlas. 
 

(4) Do zoznamu budú na základe žiadosti zaradené výskumno-vývojové a technologické parky 
alebo centrá aplikovaného výskumu zriadené pri vysokých školách, univerzitách, stredných 
školách a podnikateľských subjektoch, ktoré spĺňajú podmienky podľa ods. 1 a 2. 

 
 

Čl. 4 
Aktualizácia zoznamu pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky 

 
(1) Ak technologické centrum prestane spĺňať podmienky pre zaradenie do zoznamu, požiada 

ministerstvo o vyradenie. 
 

(2) Ak ministerstvo zistí, že technologické centrum nespĺňa stanovené podmienky, vyradí ho zo 
zoznamu. 
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(3) Ministerstvo vykonáva aktualizáciu zoznamu priebežne. V termínoch stanovených zákonom 

č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov ministerstvo písomne zasiela Ministerstvu 
vnútra Slovenskej republiky zmeny, ktoré v zozname nastali.  

 
 

Čl. 5 
Účinnosť 

 
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom podpisu.  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
         
 Ing. Peter Žiga, PhD. 
 minister  v. r. 
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Príloha č. 1 k smernici č. 3/2019 

Technologické centrá  

 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu technologických centier  
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky má za cieľ zlepšovať podnikateľské 
prostredie zjednodušením a zefektívnením procesov v podnikaní,  ale i vytvárať prostredie 
podporujúce významné zvýšenie podielu výskumu a vývoja v podnikateľských subjektoch.  

 
Aplikovanie výsledkov výskumu a vývoja v hospodárstve a technologický rozvoj sú 

nevyhnutnosťou pre zvyšovanie pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti hospodárstva 
Slovenskej republiky. Úzke prepojenie akademického a súkromného sektora pri vývoji a výskume a  
zvyšovanie inteligentnej zamestnanosti sú základné predpoklady pre naplnenie tohto cieľa. 
Technologické centrá vytvárajú  priestor na dokonalé prepojenie vedecko-výskumných činností 
s praxou. 
  

Vláda Slovenskej republiky 10. októbra 2018 uznesením č. 473/2018 schválila Stratégiu 
pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike, ktorá stanovuje opatrenie, na základe ktorého 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vedie zoznam technologických centier.  

 
Do zoznamu technologických centier budú zaradené subjekty podľa nasledovných  

podmienok: 
 
1. Za technologické centrum sa podľa § 5 písm. b) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej 

pomoci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov považuje prevádzkareň, v ktorej  sa vykonáva 
vývoj alebo inovácia technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, za 
účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty, pričom za vývoj a inováciu sa 
nepovažujú bežné alebo pravidelné úpravy výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, 
služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, a to ani vtedy, ak by takéto úpravy predstavovali 
zlepšenie. Výrobný proces sa nepovažuje za činnosť technologického centra.  

 
2. Pre zaradenie do zoznamu musí technologické centrum okrem definície podľa ods. 1 spĺňať  

aspoň dve z prídavných podmienok: 
a) poskytovať služby v niektorom z odvetví priemyslu, poľnohospodárstva, informačno-

komunikačných technológií, dopravy alebo zdravotníctva,  
b) vykonávať výskumno-vývojovú činnosť v  niektorom z odvetví priemyslu, 

poľnohospodárstva, informačno-komunikačných technológií, dopravy 
alebo zdravotníctva,  

c) zamestnávať vysoko kvalifikovaných pracovníkov alebo s nimi spolupracovať na základe 
zmluvného vzťahu. Vysokokvalifikovaným pracovníkom je pracovník, na ktorého výkon 
sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia. Vyššou odbornou kvalifikáciou sa rozumie 
kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní alebo dokladom 
o vykonaní viac ako päťročnej odbornej praxe v príslušnej oblasti, ktorá je na úrovni 
porovnateľnej s vysokoškolským vzdelaním.  

 
3. Do zoznamu bude automaticky zaradené technologické centrum zaradené v zozname 

technologických centier pri Európskej komisii tzv. KETs Technology Centres, ak technologické 
centrum nevyjadrí k zaradeniu písomný nesúhlas. 
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4. Do zoznamu budú na základe žiadosti zaradené výskumno-vývojové a technologické parky alebo 

centrá aplikovaného výskumu zriadené pri vysokých školách, univerzitách, stredných školách 
a podnikateľských subjektoch, ktoré spĺňajú podmienky podľa ods. 1 a 2. 

 
Subjekty, ktoré majú záujem o zaradenie do zoznamu, musia⃰  doručiť kompletnú žiadosť 

elektronicky na adresu: lydia.borbuliakova@mhsr.sk alebo  v písomnej forme na adresu: 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Ing. Lýdia Borbuliaková  
Mlynské nivy 44/a 
827 15 Bratislava 212  
  

Žiadosť v elektronickej alebo v písomnej forme musí byť označená nasledovne: „Žiadosť 
o zaradenie do zoznamu technologických centier“. 

 
⃰Netýka sa subjektov podľa bodu 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:lydia.borbuliakova@mhsr.sk
https://www.mhsr.sk/uploads/files/Th12AZSR.docx
https://www.mhsr.sk/uploads/files/Th12AZSR.docx
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Príloha č. 2 k smernici č. 3/2019 

ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO ZOZNAMU TECHNOLOGICKÝCH CENTIER  
 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  
 
Názov technologického centra          
 
Sídlo technologického centra           
 
IČO technologického centra          
(ak technologické centrum má samostatnú právnu subjektivitu) 
 
 
Názov zriaďovateľa technologického centra*        
 
IČO zriaďovateľa technologického centra*        
 
Sídlo zriaďovateľa technologického centra*        
 
*vyplniť v prípade, že technologické centrum nemá samostatnú právnu subjektivitu 
 
miesto pracoviska technologického centra        
(ak je iné ako sídlo technologického centra) 
 
 
Kontakt (osoba zodpovedná za komunikáciu s MH SR)    
      
 
2. PREDMET VÝVOJA ALEBO INOVÁCIE  
Uveďte prosím stručný opis hlavných činností, vrátane rozsahu  
      
 
3. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM: 

a) poskytuje služby v niektorom z odvetví priemyslu, poľnohospodárstva, informačno-
komunikačných technológií, dopravy alebo zdravotníctva    
uveďte, prosím, v ktorom odvetví  a pre ktoré subjekty sú služby poskytované 
      

b) vykonáva výskumno-vývojovú činnosť v  niektorom z odvetví priemyslu, 
poľnohospodárstva , informačno-komunikačných technológií, dopravy alebo zdravotníctva
  
uveďte, prosím, odvetvie       

c) zamestnáva celkový počet zamestnancov s inou štátnou príslušnosťou (EÚ / tretie krajiny, 
tri najčastejšie )        
z toho s vysokoškolským vzdelaním  I./II. stupňa        

spolupracuje na základe zmluvného vzťahu (napr.  so živnostníkom)        
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4. Technologické centrum spolupracuje s univerzitami, vysokými školami,  strednými 

odbornými školami, podnikateľskými subjektmi:  áno/nie** 
Ak áno, prosím, uveďte s ktorými:          
**nehodiace sa prečiarknuť 

 
 
POTVRDENIE ÚDAJOV 

 
Potvrdzujem, že údaje poskytnuté v tomto formulári sú pravdivé, úplné a preukázateľné. Som 
si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných 
údajov. Zároveň súhlasím so zverejnením názvu a sídla technologického centra na webovom 
sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v časti Zoznam technologických 
centier.  
 
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu žiadateľa: 
      
 
podpis: 
 
 
V       dňa       
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Zoznam vydaných osvedčení na výstavbu energetického zariadenia v roku 2019 
 

Číslo 
rozhodnutia 

Dátum 
Žiadateľ Fyzická osoba / členovia 

štatutárneho orgánu Umiestnenie zariadenia Charakteristika zariadenia 
Tepelný 
výkon 
(MW) 

Elektrický 
výkon 
(MW) 

09531/2019-
4110-01244 
10. 01. 2019 

Západoslovenská 
distribučná, a.s., 
Čulenova 6, 816 

47 Bratislava, IČO 
36 361 518 

 

zastúpená členmi predseda 
predstavenstva Ing. Andrej 

Juris, podpredseda 
predstavenstva  

Mgr. Vladimír Cipciar, člen 
predstavenstva Ing. Marian 
Kapec, člen predstavenstva 

Ing. Martin Mišík, člen 
predstavenstva  

Ing. Miroslav Otočka 

V katastrálnom území 
Červeník, Hlohovec, 

Leopoldov, Madunice a 
Trakovice v pôvodnej trase 

vedenia. 

Rekonštrukcia VVN vedenia 
2 x 110 kV č. 8310, 8770     

15262/2019-
4110-24140 
11. 04. 2019 

 

Slovenská 
elektrizačná 

prenosová sústava, 
a. s., Mlynské nivy 

59/A, 824 84 
Bratislava 26, 

IČO: 35 829 141 

zastúpená predsedom 
predstavenstva Ing. 

Miroslavom Obertom, 
a  podpredsedom 

predstavenstva Ing. 
Miroslavom Stejskalom,  

Výstavba zasahuje do 
katastrálnych území 
Trnavského kraja, 

konkrétne katastrálneho 
územia mesta Senica 

a obce Prietrž 

Trafostanica 400/110 kV 
Senica a Zaslučkovanie 400 

kV vedeniaV424 do ESt 
Senica 

    

15983/2019-
4110-26794 
26. 04. 2019 

Západoslovenská 
distribučná, a.s., 
Čulenova 6, 816 

47 Bratislava, IČO 
36 361 518 

zastúpená členmi predseda 
predstavenstva Ing. Andrej 

Juris, podpredseda 
predstavenstva  

Mgr. Vladimír Cipciar, člen 
predstavenstva Ing. Marian 
Kapec, člen predstavenstva 

Ing. Martin Mišík, člen 
predstavenstva  

Ing. Miroslav Otočka 

katastrálne územia 
Bratislava Rača - 

Bratislava Nové Mesto 
a Bratislava - Rača 

ES Žabí Majer – súbor 
energetických stavieb. Ide  

o rozšírenie, doplnenie  
a rekonštrukciu 

energetických zariadení  
v časti katastrálneho územia 
Bratislava Rača a Bratislava 

Nové Mesto. 
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16814/2019-
4110-33387 
03. 06. 2019 

Západoslovenská 
distribučná, a.s., 
Čulenova 6, 816 

47 Bratislava, IČO 
36 361 518 

zastúpená členmi predseda 
predstavenstva Ing. Andrej 

Juris, podpredseda 
predstavenstva  

Mgr. Vladimír Cipciar, člen 
predstavenstva Ing. Marian 
Kapec, člen predstavenstva 

Ing. Martin Mišík, člen 
predstavenstva  

Ing. Miroslav Otočka 

katastrálne územie Sekule 

Zmena zapojenia vedenia  
v úseku podperných bodov  
č. 131 - 130 smer Borský 
Svätý Jur a 131 – 75 smer 
Tvrdonice (ČR), v rámci 
ktorej budú vymenené 

stožiare, izolátorové závesy, 
vodiče a kombinované 

zemniace lano. 

  

16817/2019-
4110-33389 
03. 06. 2019 

Západoslovenská 
distribučná, a.s., 
Čulenova 6, 816 

47 Bratislava, IČO 
36 361 518 

zastúpená členmi predseda 
predstavenstva Ing. Andrej 

Juris, podpredseda 
predstavenstva  

Mgr. Vladimír Cipciar, člen 
predstavenstva Ing. Marian 
Kapec, člen predstavenstva 

Ing. Martin Mišík, člen 
predstavenstva  

Ing. Miroslav Otočka 

katastrálne územia 
Jablonica, Cerová, Buková 

a Smolenice 

Rekonštrukcia vedenia  
v úseku podperných bodov  

od ES Smolenice – ŽSR 
TNS Jablonica, v rámci 
ktorej budú vymenené 

stožiare, izolátorové závesy, 
vodiče a kombinované 

zemniace lano. 

  

 
Kontaktná osoba: Ing. Javorka, sekcia energetiky MH SR 
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