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VÝNOS
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 1/2012
zo 17. februára 2012,
ktorým sa vydáva zoznam znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré môžu
byť predmetom zberateľskej činnosti
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 písm. l) zákona
č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Zoznam výrobkov obranného priemyslu, ktoré majú znehodnotený zbraňový systém
podľa osobitného predpisu 1) (ďalej len „znehodnotený výrobok obranného priemyslu“), ktoré
môžu byť predmetom zberateľskej činnosti je uvedený v prílohe.
§2
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2012.

Juraj Miškov v. r.
minister

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

1)

2

Príloha k výnosu č. 1/2012
ZOZNAM ZNEHODNOTENÝCH VÝROBKOV
OBRANNÉHO PRIEMYSLU, KTORÉ MÔŽU BYŤ
PREDMETOM ZBERATEĽSKEJ ČINNOSTI

ZM1 Zbrane s hladkým vývrtom hlavne kalibru menšieho ako 20 mm, iné zbrane a
samočinné zbrane strieľajúce dávkou kalibru 12,7 mm, ich príslušenstvo a
špeciálne konštruované súčasti:
a) pušky, karabíny, revolvery, pištole, samopaly a guľomety, okrem
1. muškiet, pušiek a karabín vyrobených pred rokom 1938,
2. replík a napodobenín muškiet, pušiek a karabín podľa originálov, ktoré boli vyrobené
pred rokom 1890,
3. revolverov, pištolí a guľometov vyrobených pred rokom 1890 a ich replík a
napodobenín.
b) zbrane s hladkým vývrtom hlavne:
1. zbrane s hladkým vývrtom hlavne špeciálne konštruované na vojenské účely,
2. ostatné zbrane s hladkým vývrtom hlavne:
2a. samočinné,
2b. samonabíjacie alebo opakovacie zbrane s pohyblivým predpažbím.
c)

zbrane používajúce beznábojnicové strelivo.

d)

tlmiče hluku výstrelu, špeciálne podpery, nabíjacie pásy, zameriavače a tlmiče
záblesku pre zbrane uvedené v ZM1 a), ZM1 b).

ZM1 sa nevzťahuje na zbrane s hladkým vývrtom hlavne, ktoré sa používajú na poľovné a
športové účely. Tieto zbrane nesmú byť špeciálne konštruované na vojenské účely alebo na
samočinnú streľbu.
ZM1 sa nevzťahuje na strelné zbrane špeciálne konštruované na cvičné strelivo a tie, ktoré nie
sú schopné streľby ktorýmkoľvek strelivom uvedeným v ZM3.
ZM1 sa nevzťahuje na zbrane, ktoré nevyužívajú strelivo so stredovým zápalom a ktoré
nemajú samočinnú streľbu.
ZM2 Zbrane s hladkým vývrtom hlavne kalibru 20 mm alebo väčším, iné zbrane alebo
výzbroj
kalibru
väčšieho
ako
12,7
mm,
vrhače,
špeciálne
konštruované súčasti a ich príslušenstvo:
a) delá, húfnice, kanóny, mínomety, protitankové zbrane, vrhače projektilov, vojenské
plameňomety, pušky, bezzáklzové pušky, zbrane s hladkým vývrtom hlavne a prístroje
na zmenšenie rozlišovacích znakov pre ne určené.
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ZM2 a) zahŕňa injektory, meracie zariadenia, skladovacie nádrže a iné špeciálne konštruované
súčasti pre používanie s kvapalnými patentnými nábojmi pre akékoľvek zariadenia
kontrolované prostredníctvom ZM2 a).
ZM2 a) sa nevzťahuje na:
1.
muškety, pušky a karabíny vyrobené pred rokom 1938,
2.
repliky a napodobeniny muškiet, pušiek a karabín podľa originálov, ktoré boli
vyrobené pred rokom 1890.
ZM2 a) sa nevzťahuje na ručné vrhače projektilov alebo odpaľovacie zariadenia špeciálne
navrhnuté a skonštruované na odpaľovanie uviaznutých projektilov bez silnej výbušnej nálože
alebo komunikačného spojenia, s dosahom najviac 500 m, dymové, plynové a pyrotechnické
vojenské vrhače alebo generátory, signálne pištole a zameriavacie zariadenia pre zbrane.
ZM3 Munícia, zapaľovače a ich špeciálne konštruované súčasti:
Munícia pre zbrane uvedené v ZM1
ZM3 sa nevzťahuje na
1a. nábojky a
1b. cvičné náboje s prevŕtanou prachovou komorou.
ZM3 sa nevzťahuje na náboje špeciálne konštruované na ktorýkoľvek z nasledujúcich účelov:
2a. signalizácia,
2b. plašenie vtákov alebo
2c. zapaľovanie plynovej žiary na ropných vrtoch.

ZM4 Zariadenia súvisiace s príslušenstvom bômb, torpéd, rakiet, riadených striel a
iných výbušných zariadení.

ZM5 Riadenie a kontrola paľby a súvisiace výstražné a signalizačné zariadenia a
systémy; testovacie a zoskupujúce zariadenia a prostriedky obrany, špeciálne
konštruované na vojenské účely a ich špeciálne konštruované súčasti a
príslušenstvo:
a) optické zameriavače zbraní, zameriavače strelných zbraní a riadiace systémy pre
zbrane.
b) systémy na zameranie, určenie vzdialenosti, sledovanie a zobrazenie cieľa.
ZM6 Terénne pozemné vozidlá a ich súčasti:
a) terénne vozidlá a ich súčasti, špeciálne konštruované alebo modifikované na vojenské
účely.
ZM6 a) zahŕňa:
a. terénne vozidlá vrátane ich prívesov.
b. tanky a iné vojenské obrnené vozidlá a vojenské vozidlá vybavené lafetami pre zbrane
alebo zariadeniami na kladenie mín alebo na odpálenie streliva, ktoré sú uvedené v ZM4,
4

c. pancierované vozidlá,
d. obojživelné vozidlá a vozidlá pre brodenie sa v hlbokej vode,
e. vyslobodzovacie vozidlá a vozidlá vyrobené špeciálne na ťahanie alebo prepravu munície
alebo zbraňových systémov a príslušné zariadenia určené na manipuláciu s nákladmi.
Modifikácia terénneho vozidla na vojenské účely uvedená v ZM6 a) zahŕňa konštrukčné,
elektrické alebo mechanické zmeny obsahujúce jednu alebo viacero súčastí osobitne
konštruovaných na vojenské účely. Takéto súčasti zahŕňajú:
a. plášte pneumatík, ktoré sú špeciálne určené ako odolné proti strelám alebo schopné chodu
v prípade sfúknutia,
b. systém na kontrolu a riadenie tlaku v pneumatikách, obsluhovaný zvnútra pohybujúceho sa
vozidla,
c. pancierovú ochranu dôležitých častí,
d. špeciálne výstuže alebo lafety na zbrane,
e. zatemnenie osvetlenia.
b) vozidlá s pohonom všetkých kolies schopné využitia aj v teréne, ktoré boli vyrobené
alebo upravené pomocou materiálov na zabezpečenie balistickej ochrany na úrovni III
alebo lepšej.
ZM6 sa nevzťahuje na civilné automobily ani na nákladné vozidlá určené alebo modifikované
pre prepravu peňazí a iných cenností, ktoré sú pancierované alebo vybavené balistickou
ochranou.
ZM9 Vojenské plavidlá - hladinové alebo podvodné, špeciálne námorné zariadenia,
príslušenstvo, súčasti a iné hladinové plavidlá:
a) plavidlá a súčasti:
1.

2.

plavidlá - hladinové alebo podvodné špeciálne navrhnuté a skonštruované alebo
modifikované na vojenské účely, bez ohľadu na aktuálny stav opravy alebo
prevádzkové podmienky a obsahujúce alebo neobsahujúce nosné zbraňové systémy
alebo opancierovanie, trupy lodí alebo ich časti pre takéto plavidlá a súčasti špeciálne
navrhnuté na vojenské účely,
iné hladinové plavidlá ako plavidlá uvedené v ZM9 a) 1, ktoré majú na plavidlo
pripevnené alebo doň zabudované:
2a. automatické zbrane kalibru 12,7 mm alebo viac uvedené v ZM1 alebo zbrane
uvedené v ZM 2, ZM4 alebo ZM9 alebo osadenia či montážne miesta pre tieto
zbrane, pričom osadenie sa vzťahuje na uchytenie zbrane alebo zosilnenie
konštrukcie na účely inštalácie zbraní,
2b. zameriavacie zariadenia uvedené v ZM2.

ZM10 Lietadlá, prostriedky ľahšie ako vzduch, bezpilotné prostriedky, letecké motory a
zariadenia lietadiel, súvisiace zariadenia a súčasti, špeciálne navrhnuté a
skonštruované alebo upravené na vojenské účely:
a) bojové lietadlá a pre ne špeciálne navrhnuté a skonštruované súčasti.
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b) ostatné lietadlá a prostriedky ľahšie ako vzduch špeciálne navrhnuté alebo
modifikované na vojenské účely, vrátane vojenského prieskumu, útoku, vojenského
výcviku, prepravy a vysadzovania jednotiek alebo vojenského materiálu, logistickej
podpory a ich špeciálne navrhnuté súčasti.
c) bezpilotné prostriedky a súvisiace zariadenia, špeciálne navrhnuté alebo
modifikované na vojenské účely a ich špeciálne navrhnuté súčasti:
1. bezpilotné prostriedky vrátane diaľkovo ovládaných leteckých prostriedkov a samostatné
programovateľné prostriedky a prostriedky ľahšie ako vzduch,
2. pridružené odpaľovacie zariadenia a zariadenia pozemnej podpory,
3. súvisiace zariadenia na velenie a riadenie.
d) letecké motory špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely a ich
špeciálne navrhnuté súčasti.
e) palubné zariadenia, vrátane palubných zariadení pre doplňovanie paliva lietadiel
uvedených v ZM10 a) alebo ZM10 b) alebo letecké motory uvedené v ZM10 d) a ich
špeciálne navrhnuté súčasti.
f) tlakové palivové alebo prečerpávacie zariadenie, tlakové zariadenie pre plnenie paliva
špeciálne navrhnuté na prevádzku v obmedzenom priestore a pozemné zariadenia
špeciálne vyvinuté pre lietadlá uvedených v ZM10 a) alebo ZM10 b) alebo pre letecké
motory uvedené v ZM10 d).
g) vojenské letecké ochranné prilby, ochranné masky a súčasti pre ne špeciálne
navrhnuté, pretlakové dýchacie zariadenia a čiastočne pretlakové obleky určené pre
používanie v lietadlách, anti-g obleky, konvertory kvapalného kyslíka určené pre
lietadlá a rakety, zariadenia pre núdzové opustenie posádky lietadla.
h) padáky a súvisiace zariadenia používané pre bojové posádky, pre spomalenie
zhadzovaného nákladu z lietadiel a ich špeciálne navrhnuté súčasti:
1. padáky na:
1a. vysadzovanie jednotiek zvláštneho určenia,
1b. vysadzovanie výsadkárov.
2. nákladné padáky.
3. padákové klzáky, ťahové padáky, brzdiace padáky na stabilizáciu a ovládanie polohy
padajúcich telies.
4. brzdiace padáky na použitie so systémami vystreľovacích sedadiel a na reguláciu otvárania
a postupnosti napĺňania núdzových padákov.
5. vratné padáky pre riadené rakety, bezpilotné prostriedky alebo vesmírne nosiče.
6. približovacie padáky a brzdiace padáky pre skrátenie pristátia.
7. iné vojenské padáky.
8. zariadenie špeciálne navrhnuté pre parašutistov vo veľkých výškach.
i) automatické pilotné systémy pre náklady zhadzované padákom; zariadenia špeciálne
navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely pre riadené otváracie zoskoky v
ľubovoľnej výške, vrátane kyslíkových zariadení.
ZM10 b) sa nevzťahuje na lietadlá alebo ich varianty špeciálne skonštruované na vojenské
použitie, ktoré majú všetky tieto charakteristiky:

6

1. sú konfigurované na vojenské účely a nie sú vybavené zariadeniami alebo príslušenstvom,
ktoré je špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely a
2. sú certifikované na civilné použitie príslušným orgánom pre civilné letectvo v členskom
štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát") alebo v členskom štáte Wassenaarského
usporiadania.
ZM10 d) sa nevzťahuje na:
1. letecké motory určené alebo modifikované na vojenské účely, ktoré boli certifikované
prostredníctvom príslušného orgánu pre civilné letectvo v členskom štáte alebo v členskom
štáte Wassenaarského usporiadania na používanie v civilných lietadlách, alebo ich špeciálne
navrhnuté súčasti,
2. piestové motory alebo ich špeciálne navrhnuté súčasti s výnimkou tých, ktoré sú špeciálne
navrhnuté pre bezpilotné prostriedky.
ZM10 b) a ZM10 d) sa v súvislosti so špeciálne navrhnutými súčasťami a súvisiacimi
zariadeniami pre nevojenské lietadlá alebo letecké motory modifikované na vojenské účely
vzťahujú len na tie vojenské súčasti a na zariadenia súvisiace s vojenskými zariadeniami,
ktoré sú vyžadované na modifikáciu na vojenské účely.
ZM16 Výkovky, odliatky a iné nedokončené výrobky, ktorých používanie je možné
identifikovať vo výrobku špecifikovanom na základe zloženia materiálu,
geometrie alebo funkcie a ktoré sú špeciálne navrhnuté pre akékoľvek výrobky
špecifikované prostredníctvom ZM1 až ZM4, ZM6, ZM9 a ZM10.
ZM17 Rozličné zariadenia, materiály a knižnice a ich špeciálne určené súčasti:
a) samostatné potápacie prístroje a prístroje na plávanie pod vodou:
1. prístroje s uzatvoreným alebo polouzatvoreným obvodom špeciálne navrhnuté na
vojenské použitie,
2. špeciálne navrhnuté súčasti na použitie v konverzii prístrojov s otvoreným obvodom
na vojenské účely,
3. výrobky špeciálne určené na vojenské použitie so samostatnou potápacou súpravou a
prístrojmi na plávanie pod hladinou.
b) stavebné zariadenia špeciálne navrhnuté na vojenské účely.
c) príslušenstvo, nátery, opláštenia a úpravy na potlačenie rozlišovacích znakov,
špeciálne navrhnuté na vojenské účely.
d) zariadenia pre terénnych technikov a špecialistov špeciálne navrhnuté na používanie
v bojových zónach.
e) poľné generátory špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely.
f) kontajnery, ktoré sú špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely.
g) trajekty, iné ako tie, ktoré sú uvedené v iných položkách tohto zoznamu, mosty a
pontóny, špeciálne navrhnuté na vojenské účely.
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h) skúšobné modely špeciálne navrhnuté na vývoj položiek, ktoré sú kontrolované
režimom ZM4, ZM6, ZM9 alebo ZM10.
i) vybavenie na ochranu pred laserom špeciálne navrhnuté na vojenské účely.
Na účely ZM17 modifikované znamenajú akékoľvek štrukturálne, elektrické, mechanické
alebo iné zmeny, na základe ktorých sú nevojenské položky s vojenským využitím
rovnocenné položke, ktorá je špeciálne navrhnutá na vojenské účely.
ZM22 Technológia:
Technológia, ktorá sa vyžaduje na:
1. projektovanie, montáž súčastí na prevádzku, údržbu a opravu kompletných zariadení
na výrobu položiek uvedených v tomto zozname, aj keď súčasti takýchto výrobných
zariadení nie sú uvedené,
2. vývoj a výrobu ručných zbraní, aj keď sa používa len na reprodukcie starožitných
ručných zbraní,
Technológia, ktorá sa vyžaduje na vývoj, výrobu alebo používanie položiek uvedených v
tomto zozname zostáva pod kontrolou, i keď sa vzťahuje na akúkoľvek položku, ktorá nie je
uvedená v tomto zozname.
ZM22 sa nevzťahuje na:
a.

technológiu, ktorá je minimom potrebným na montáž, prevádzku, údržbu, kontrolu a
opravu tých položiek, ktoré nie sú kontrolované alebo ktorých vývoz sa povolil,
b. technológiu, ktorá je vo verejnej sfére, základným vedeckým výskumom alebo
minimom
potrebných informácií na uplatňovanie patentov,
c. technológiu na magnetickú indukciu, ktorá slúži na nepretržitý pohon vozidiel civilnej
prepravy.
Ak znehodnotené výrobky obranného priemyslu, uvedené v tomto zozname podliehajú
Zmluve o konvenčných ozbrojených silách v Európe, môžu byť predmetom zberateľskej
činnosti len vtedy, ak bol ich palný zbraňový systém znehodnotený podľa osobitného
predpisu 2).
Tento zoznam neobsahuje znehodnotené výrobky obranného priemyslu, ktoré sú
archeologickým nálezom podľa osobitného predpisu 3).

Protokol o znižovaní, časť X Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe (oznámenie Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 261/ 1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách
v Európe).
3)
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
2)
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VÝNOS
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 2/2012
zo 16. decembra 2011,
ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre jednotlivé druhy výrobkov
obranného priemyslu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 písm. e) zákona
č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ustanovuje:
§1
(1) Výrobky obranného priemyslu, pre ktoré sa vydá všeobecná transferová licencia sú
uvedené v prílohách č. 1 až 3.
(2) Výrobky obranného priemyslu, pre ktoré sa vydá globálna transferová licencia sú
uvedené v prílohe č. 4.
(3) Výrobky obranného priemyslu, pre ktoré sa vydá individuálna transferová licencia sú
uvedené v prílohe č. 5.
§2
Týmto výnosom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
§3
Tento výnos nadobúda účinnosť 30. júna 2012.

Juraj Miškov v. r.
minister
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Príloha č. 1
k výnosu č. 2/2012
príjímateľ je súčasťou ozbrojených síl členského štátu Európskej únie alebo
obstarávateľom v oblasti obrany nakupujúcim na výhradné použitie
VM číslo ozbrojenými silami členského štátu Európskej únie - § 24 ods. 2 písm. a )
The recipient is part of the armed forces of a Member State or a contracting
ML
authority in the field of defence, purchasing for the exclusive use by the armed
number forces of a Member
transfer
ML 1
iba d) - only d)
ML 2
only c), weapons sights, d) weapon sight mounts
ML 3
ML 4
ML 5
ML 6
ML 7
ML 8
ML 9
ML 10
ML 11
ML 12
ML 13
ML 14

nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
zahrnutá - Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
zahrnutá - Included
nezahrnutá - Not Included
zahrnutá - Included - okrem reaktívneho pancierovania (without reactive armour)
zahrnutá - Included

ML 15
ML 16
ML 17
ML 18
ML 19
ML 20
ML 21
ML 22
ML 23

zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
zahrnutá - Included
nezahrnutá - Not Included
zahrnutá - Included
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Príloha č. 2
k výnosu č. 2/2012

VM
číslo

prijímateľ, ktorým môže byť iba právnická osoba, je
držiteľom certifikátu v inom členskom štáte Európskej únie
- § 24 ods. 2 písm. b)

ML
The recipient is an undertaking certified in accordance with
number Article 9
transfer
ML 1
nezahrnutá - Not Included
ML 2
len náhradné diely* - spare parts*
iba VM 3 b, v rámci VM 3 b) len a, b, c, d - only b) Note 1 a, b,
ML 3
c,d
ML 4
nezahrnutá - Not Included
ML 5
nezahrnutá - Not Included
ML 6
len náhradné diely* - spare parts*
ML 7
nezahrnutá - Not Included
ML 8
nezahrnutá - Not Included
ML 9
len náhradné diely* - spare parts*
ML 10
len náhradné diely* - spare parts*
ML 11
nezahrnutá - Not Included
ML 12
nezahrnutá - Not Included
ML 13
zahrnutá - Included
ML 14
nezahrnutá - Not Included
ML 15
ML 16
ML 17
ML 18
ML 19
ML 20
ML 21
ML 22
ML 23

iba VM 15 a), b), c), d) - only section parts to a), b), c), d)
zahrnutá - Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
zahrnutá - Included
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Príloha č. 3
k výnosu č. 2/2012
sa transfer uskutočňuje na
účely predvádzania,
hodnotenia alebo výstav - § 24
ods. 2 písm.c) alebo na účely
údržby a opravy a prijímateľ
VM
je pôvodným dodávateľom
číslo
tovaru - § 24 ods. 2 písm. d)
demonstration, evaluation,
ML
exhibition, maintenance and
number repair
transfer
ML 1
zahrnutá - Included
ML 2
zahrnutá - Included
ML 3
ML 4
ML 5
ML 6
ML 7
ML 8
ML 9
ML 10
ML 11
ML 12
ML 13
ML 14

zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
nezahrnutá - Not Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included

ML 15
ML 16

zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
iba - only a), b), c), d), e), f), i),
j), k), l), m), n), o),p)
zahrnutá - Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
zahrnutá - Included
nezahrnutá - Not Included
zahrnutá - Included

ML 17
ML 18
ML 19
ML 20
ML 21
ML 22
ML 23
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Príloha č. 4
k výnosu č. 2/2012

GLOBÁLNA LICENCIA - ROZSAH

VM číslo
ML number

ML 1
ML 2
ML 3
ML 4
ML 5
ML 6
ML 7
ML 8
ML 9
ML 10
ML 11
ML 12
ML 13
ML 14
ML 15
ML 16
ML 17
ML 18
ML 19
ML 20
ML 21
ML 22
ML 23

transfer
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
zahrnutá - Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
nezahrnutá - Not Included
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Príloha č. 5
k výnosu č. 2/2012

INDIVIDUÁLNA LICENCIA - ROZSAH

VM číslo
ML
number
ML 1
ML 2
ML 3
ML 4
ML 5
ML 6
ML 7
ML 8
ML 9
ML 10
ML 11
ML 12
ML 13
ML 14
ML 15
ML 16
ML 17
ML 18
ML 19
ML 20
ML 21
ML 22
ML 23

transfer
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
zahrnutá - Included
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Príloha č. 6
k výnosu č. 2/2012
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení
podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L
146, 10.06.2009) v znení smernice Komisie 2010/80/EÚ z 22. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L
308, 24.11.2010).
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543
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 21. decembra 2011,
ktorou sa vykonávajú podrobnosti o náležitostiach písomného príkazu na určenie
subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona
č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
(1) Písomný príkaz vydaný podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu, § 9 ods. 1 písm. b)
prvého bodu, § 16 ods. 3 písm. c) prvého bodu, § 16 ods. 3 písm. d), § 16 ods. 4 písm. g)
alebo § 17 ods. 2 písm. c) prvého bodu zákona obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie
o nemožnosti podať opravný prostriedok.
a)
b)
c)
d)

(2) V písomnom príkaze výroku sa uvedie
identifikačný údaj o orgáne podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu zákona, ktorý vydal
písomný príkaz, dátum vydania písomného príkazu a jeho evidenčné číslo,
názov subjektu hospodárskej mobilizácie, jeho sídlo a identifikačné číslo organizácie,
práva a povinnosti, ktoré má subjekt hospodárskej mobilizácie plniť podľa zákona,
obdobie vykonávania opatrenia hospodárskej mobilizácie.

(3) V odôvodnení príkazu orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na vydanie
príkazu.
§2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Juraj Miškov v. r.
minister
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552
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 21. decembra 2011
o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho
rozpočtu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 1 písm. a) zákona
č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
(1) Výdavkami na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len
„výdavky“) sú tieto výdavky subjektov hospodárskej mobilizácie podľa § 4 zákona na plnenie
opatrení hospodárskej mobilizácie v stave bezpečnosti a na účely s tým spojené:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

nákup pozemkov na umiestnenie objektov,
nákup objektov,
výstavba objektov a technické zhodnotenie objektov alebo zariadení,
činnosti súvisiace s výstavbou objektov,
nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení,
rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení,
nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení,
vývoj, udržiavanie a využívanie špecifického aplikačného programu jednotného
informačného systému hospodárskej mobilizácie,
materiál a služby,
údržba majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
služby poskytované subjektom hospodárskej mobilizácie súvisiace s plnením opatrení
hospodárskej mobilizácie okrem rozpočtových organizácií,
pracovné cesty zamestnanca hospodárskej mobilizácie,
nájomné za nájom,
poplatky za elektronické komunikačné služby,
ochrana a zabezpečenie objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov,
uchovanie výrobných schopností,
zriadenie výdajní odberných oprávnení,
poistenie majetku,
ostatné výdavky.
(2) Všetky výdavky na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu sa
subjektom hospodárskej mobilizácie uhrádzajú vrátane dane z pridanej hodnoty.
(3) Podrobnejšia špecifikácia výdavkov podľa odseku 1 je uvedená v prílohe.

(4) Výdavky podľa odseku 1 písm. p) sa uhrádzajú z rozpočtu Ministerstva obrany
Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky.
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(5) Výdavky spojené s plnením opatrení podľa § 5 písm. n) až p) zákona sa uhrádzajú
z rozpočtu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky v súlade s osobitnými
predpismi 4).
(6) Výdavkami subjektov hospodárskej mobilizácie uvedených v § 4 zákona na plnenie
opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie 5) sú výdavky na
a)
b)
c)
d)
e)

odmeňovanie za pracovnú povinnosť podľa § 27 zákona,
náhradu za vecné plnenie podľa § 28 zákona,
náhradu škody pri úraze a chorobe z povolania podľa § 29 zákona,
náhradu škody podľa § 30 zákona,
objednané služby určené na zabezpečenie úhrady výdavkov súvisiacich s riešením
krízovej situácie.
§2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 13/2008 Z. z.
o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu
v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 299/2008 Z. z., ktorou sa
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 13/2008 Z. z. o
podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu.
§3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Juraj Miškov v. r.
minister

) Zákon č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení
neskorších predpisov.
5
) Čl. 1 ods. 4 zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu.
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
v znení neskorších predpisov.
4
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Príloha
k vyhláške č. 552/2011 Z. z.
PODROBNEJŠIA ŠPECIFIKÁCIA VÝDAVKOV
1. Výdavky na nákup pozemkov na umiestnenie objektov sa vzťahujú na
a) objekty osobitnej dôležitosti alebo ďalšie dôležité objekty, 6)
b) sklady štátnych hmotných rezerv.
2. Výdavky na nákup objektov sa vzťahujú na
a) objekty osobitnej dôležitosti alebo ďalšie dôležité objekty,
b) sklady štátnych hmotných rezerv.
3. Výdavkami na výstavbu objektov a technické zhodnotenie objektov a zariadení sú
výdavky na stavebné práce súvisiace s
a) výstavbou nových objektov a zariadení,
b) rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich objektov a zariadení,
c) prístavbou a nadstavbou existujúcich objektov.
4. Výdavkami na činnosti súvisiace s výstavbou objektov sú výdavky na
a) zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov, vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby, vydanie rozhodnutia o využití územia, vydanie stavebného povolenia, vydanie
kolaudačného
rozhodnutia,
vedenie
uskutočňovaných
stavieb,
činnosť
stavbyvedúceho, stavebného dozoru a autorského dozoru,
b) projektovú činnosť,
c) prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, dokumentácie
potrebnej na vydanie územného rozhodnutia, projektu stavieb potrebného na vydanie
stavebného povolenia,
d) obstarávanie a vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej
dokumentácie, vypracovanie zadania stavby, vypracovanie dokumentácie potrebnej na
vydanie územného rozhodnutia, vypracovanie projektu potrebného na vydanie
stavebného povolenia, správne poplatky,
e) geodetické a kartografické činnosti.
5. Výdavkami na nákup a montáž prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú
súčasťou stavieb, sú výdavky na nákup a montáž
a) meracej a monitorovacej techniky,
b) vyrozumievacieho a varovacieho zariadenia,
c) spojovacej a signálnobezpečnostnej techniky,
d) energetických zariadení a náhradných zdrojov,
e) iných zariadení ako je uvedené v písmenách a) až d).
6. Výdavkami na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení sú výdavky na
rekonštrukciu a modernizáciu
a) prevádzkových zariadení,
b) výpočtovej techniky,
c) telekomunikačnej techniky,
d) iného technického vybavenia ako je uvedené v písmenách a) až c).
) § 27 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

3
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7. Výdavkami na nákup kancelárskych strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
sú vynaložené finančné prostriedky za dodané zariadenia, ktoré sú využívané na účely
krízového plánovania.
8. Výdavkami na vývoj, udržiavanie a využívanie jednotného informačného systému
hospodárskej mobilizácie sú výdavky na
a) nákup technických prostriedkov, ktorými sú:
1. počítače, prídavné zariadenia a zariadenia na ich ochranu,
2. systémy určené na prenos údajových dokumentov a ostatných informácií
a zariadenia na ich ochranu,
3. nosiče informácií,
4. bezpečnostné prvky,
5. zariadenia na internetové pripojenia,
6. iné technické zariadenia a príslušenstvo ako je uvedené v bodoch 1 až 5,
b) vývoj, udržiavanie a využívanie programových prostriedkov, vrátane odstraňovania
prevádzkových a programových chýb,
c) nákup autorských práv,
d) spracovanie a výrobu metodickej a plánovacej dokumentácie v písomnej alebo
elektronickej podobe,
e) tvorbu a udržiavanie internetovej stránky,
f) nákup iných tovarov a softvérových produktov ako je uvedené v písmenách a) až e)
využívaných na účely krízového plánovania.
9. Výdavkami na materiál a služby sú vynaložené finančné prostriedky za dodané tovary
a služby, využívané v pracovnom procese, a to tieto:
a) prevádzkový materiál k zariadeniam a k technike,
b) spotrebný materiál k zariadeniam a k technike,
c) servisný materiál k zariadeniam a k technike,
d) náhradné diely k zariadeniam a k technike,
e) iný materiál a služby využívané v pracovnom procese ako je uvedené v písmenách a)
až d), majúce vzťah k plneniu opatrení hospodárskej mobilizácie.
10. Výdavkami na údržbu majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie sú výdavky
na práce a služby vykonávané na zabezpečenie
a) bežného fungovania majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
b) pravidelnej údržby, servisu a opráv majetku určeného na účely hospodárskej
mobilizácie.
11. Výdavkami za služby poskytované subjektom hospodárskej mobilizácie súvisiacimi
s plnením opatrení hospodárskej mobilizácie sú výdavky za poskytnutú mesačnú mzdu,
náhradu mzdy zamestnanca za dovolenku, náhradu mzdy za sviatok a zákonom stanovené
povinné odvody z nej pre zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie v riadnom
zamestnaneckom pomere, ktorý túto činnosť vykonáva.
Suma výdavku za služby poskytované subjektom hospodárskej mobilizácie sa vypočíta
ako percentuálny podiel činností vykonávaných v oblasti hospodárskej mobilizácie
z poskytnutej mesačnej mzdy na základe opisu činností vykonávaných v oblasti
hospodárskej mobilizácie subjektom hospodárskej mobilizácie (ďalej len „opis činností“).
Ak je priznaná mzda vyššia ako platová tarifa najvyššej platovej triedy podľa osobitného
predpisu, 7) percentuálny podiel sa počíta zo sumy určenej touto platovou tarifou.
) § 84 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
7
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Ak je súčet priznaných mesačných miezd za rok vyšší ako 12 násobok najvyššej platovej
tarify podľa osobitného predpisu, 8) pre výpočet sa použije suma určená 12 násobkom tejto
platovej tarify.
12. Výdavky na pracovné cesty zamestnanca hospodárskej mobilizácie podľa osobitného
predpisu 9) pri vykonávaní činnosti súvisiacich s plnením opatrení hospodárskej
mobilizácie.
13. Výdavkami na nájomné sú výdavky za nájom majetku štátu, majetku územnej samosprávy
alebo právnických osôb, ktoré vznikli v dôsledku zaplatenia
a) nájomného za miestnosti pracoviska, ktoré slúžia na potreby hospodárskej
mobilizácie, prenajaté podľa osobitného predpisu, 10)
b) nájomného za prenajaté sklady,
c) nájomného za prenajaté pozemky,
d) poplatkov súvisiacich s nájmom dohodnutým podľa písm. a) a b), ktoré sú zahrnuté
v cene nájomného.
14. Výdavkami na poplatky za elektronické telekomunikačné služby sú platby za
a) prenájom telekomunikačných okruhov určených v systéme vyrozumievania pre
potreby hospodárskej mobilizácie,
b) využívanie hlasových elektronických komunikačných služieb pre potreby
hospodárskej mobilizácie,
c) dátové služby internetového pripojenia pre potreby hospodárskej mobilizácie,
d) koncové zariadenia zaradené do prednostného spojenia v období krízovej situácie.
15. Výdavkami na ochranu a zabezpečenie objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých
objektov sú výdavky na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. y)
zákona. Ide o výdavky
a) na vykonávanie pravidelných technických kontrol diaľkového dohľadového centra,
b) na vykonávanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšok systému diaľkového
dohľadového centra,
c) na vykonávanie operatívnych servisných činností pri nepredvídateľných poruchách,
d) na vykonávanie pravidelných technických kontrol integrovaného bezpečnostného
systému na objektoch osobitnej dôležitosti,
e) na vykonávanie pravidelnej odbornej prehliadky a skúšok integrovaného
bezpečnostného systému na objektoch osobitnej dôležitosti,
f) na vykonávanie operatívnych servisných činností integrovaného bezpečnostného
systému na objektoch osobitnej dôležitosti,
g) súvisiace so zabezpečením prenosu obrazu a zvuku prostredníctvom elektronických
komunikačných sietí z objektov osobitnej dôležitosti na diaľkové dohľadové centrum
a na príslušný ústredný orgán,
h) súvisiace so zabezpečením prvotnej a zdokonaľovacej prípravy, certifikácie
a recertifikácie veliteľov ochranných zmien, operátorov hlavných riadiacich systémov
a zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb ochraňujúcich objekty osobitnej
dôležitosti,
i) súvisiace s fyzickou ochranou, ktorú vykonáva súkromná bezpečnostná služba
ochraňujúca objekty osobitnej dôležitosti,

) § 84 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
9)
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
10
) Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
8

21

j) súvisiace s vypracovaním bezpečnostnej dokumentácie objektov osobitnej dôležitosti
a ďalších dôležitých objektov.
16. Výdavkami na uchovanie výrobných schopností sú výdavky na plnenie opatrenia
hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. d) zákona, ktorých štruktúra vychádza z
technicko-ekonomického rozboru Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
17. Výdavkami na zriadenie výdajní odberných oprávnení sú výdavky na vytvorenie
materiálnych, personálnych a organizačných podmienok na činnosť výdajne odberných
oprávnení podľa § 5 písm. f) zákona.
18. Výdavky na poistenie majetku sú finančné prostriedky vynaložené na poistenie majetku
štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie.
19. Ostatnými výdavkami súvisiacimi s hospodárskou mobilizáciou sú výdavky na
a) tlač a dotlač nákupných preukazov a prídelových lístkov,
b) likvidáciu majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
c) poplatky za spracovanie technickej dokumentácie, zmiernených technických
podmienok, špecifikácií súprav náhradných dielov, technologických postupov pre
vojnové opravy,
d) združené prostriedky na investície vrátane výdavkov na vyvolané investície
e) previerky, cvičenia, školenia, semináre a porady aj medzinárodného charakteru,
f) odmeny prednášateľom za prednáškovú činnosť,
g) nákup materiálu, pomôcok a publikácií k vzdelávacím činnostiam,
h) nájomné za prednáškové priestory,
i) poplatky za štúdie, expertízy, posudky a prekladateľskú činnosť,
j) ostatné tovary a služby súvisiace s výdavkami uvedenými v písmenách e) až i).
20. Výdavkami za objednané služby určené na zabezpečenie úhrady nákladov súvisiacich s
riešením krízovej situácie sú výdavky, ktoré vzniknú v dôsledku zabezpečenia realizácie
opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré sa vykonávajú podľa § 7 ods. 4 až 7 zákona.

22

VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 133/2012 Z. z.
z 30. marca 2012,
ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti
o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia pre inštalatérov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 1 písm. h) zákona č.
309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej
výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z. z.
ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a) rozsah odbornej prípravy,
b) rozsah skúšky,
c) podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií,
d) obsah osvedčenia pre inštalatérov (ďalej len "osvedčenie").
§2
Rozsah odbornej prípravy
(1) Odbornou prípravou inštalatérov sa rozumie získanie teoretických vedomostí a
praktických zručností na inštaláciu
a) kotlov a pecí na biomasu,
b) fotovoltických systémov a slnečných tepelných systémov,
c) plytkých geotermálnych systémov a tepelných čerpadiel.
(2) Odborná príprava inštalatérov pozostáva z praktickej časti a z teoretickej časti.
(3) Praktickou časťou odbornej prípravy sa má získať praktická zručnosť v nadväznosti na
nové technológie v oblasti využívania biomasy, slnečnej energie, geotermálnej energie alebo
tepelných čerpadiel.
(4) Rozsah odbornej prípravy inštalatérov na inštaláciu kotlov a pecí na biomasu je uvedený v
prílohe č. 1.
(5) Rozsah odbornej prípravy inštalatérov na inštaláciu fotovoltických systémov a slnečných
tepelných systémov je uvedený v prílohe č. 2.
(6) Rozsah odbornej prípravy inštalatérov na inštaláciu plytkých geotermálnych systémov a
tepelných čerpadiel je uvedený v prílohe č. 3.
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§3
Rozsah skúšky
(1) Skúška v rozsahu odbornej prípravy inštalatérov podľa § 2 ods. 4 až 6 pozostáva z
praktickej časti a z teoretickej časti.
(2) Praktická časť skúšky je zameraná na preukázanie praktických zručností inštalácie
zariadenia podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c).
(3) Teoretická časť skúšky je zameraná na preukázanie teoretických vedomostí potrebných na
inštaláciu zariadenia podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c).
§4
Zriadenie a činnosť skúšobnej komisie
(1) Na vykonanie praktickej časti skúšky a teoretickej časti skúšky sa zriaďuje minimálne
jedna skúšobná komisia (ďalej len "komisia").
(2) Komisia má minimálne päť členov a jej činnosť riadi predseda. Komisia je
uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie.
(3) Predseda komisie
a) určuje termín praktickej časti skúšky a teoretickej časti skúšky,
b) zabezpečuje zverejnenie informácií o termíne praktickej časti skúšky a teoretickej časti
skúšky na webovom sídle ministerstva,
c) zvoláva komisiu,
d) riadi priebeh skúšky,
e) zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o výsledku praktickej časti skúšky a teoretickej časti
skúšky,
f) podpisuje osvedčenie pre inštalatérov zariadení podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c).
(4) Komisia pri vykonávaní skúšky postupuje na základe rokovacieho poriadku komisie
schváleného ministerstvom.
(5) Komisia zverejňuje termín konania praktickej časti skúšky a teoretickej časti skúšky na
webovom sídle ministerstva.
(6) Uchádzač o vykonanie skúšky (ďalej len "uchádzač") sa prihlasuje písomne v stanovených
termínoch.
(7) Praktická časť skúšky pozostáva z preukázania praktických zručností inštalácie zariadenia
podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c). Priebeh praktickej časti skúšky riadi predseda komisie alebo
ním určený člen komisie, ktorý výsledok hodnotenia komisie pri preukazovaní praktických
zručností na zariadení podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c) zapíše do zápisnice.
(8) Na teoretickú časť skúšky postupuje uchádzač po úspešnom absolvovaní praktickej časti
skúšky.
(9) Teoretická časť skúšky pozostáva z písomného testu. Priebeh písomného testu v rozsahu
najmenej 30 otázok riadi predseda komisie alebo ním určený člen komisie. Uchádzač
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vyhovel, ak v písomnom teste dosiahol aspoň 70 % správnych odpovedí. Výsledok
písomného testu zapíše do zápisnice predseda komisie alebo ním určený člen komisie.
(10) Ak uchádzač úspešne vykonal praktickú časť a teoretickú časť skúšky, predseda komisie
zašle osvedčenie pre inštalatérov uchádzačovi do 15 dní po úspešnom vykonaní teoretickej
časti skúšky.
§5
Osvedčenie
Osvedčenie obsahuje
a) názov osvedčenia,
b) číslo osvedčenia,
c) meno a priezvisko osoby, ktorej sa osvedčenie vydáva,
d) miesto a dátum vydania osvedčenia,
e) dobu, na ktorú sa osvedčenie vydáva,
f) meno, priezvisko a podpis predsedu komisie.
§6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2012.

Juraj Miškov v. r.
minister
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 133/2012 Z. z.
ROZSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY NA INŠTALÁCIU KOTLOV A PECÍ NA
BIOMASU
1. V závislosti od vzdelania sa uchádzačovi zabezpečí získanie alebo potvrdenie praktických
zručností
a) v odbore inštalatér, technik energetických zariadení budov alebo v podobnom odbore so
zameraním na montáž vykurovacej a tepelnej techniky pre uchádzača so stredným odborným
vzdelaním,
b) v odbore technického zariadenia budov alebo podobného zamerania pre uchádzača
vysokoškolského štúdia prvého alebo druhého stupňa.
2. Minimálny rozsah praktickej časti odbornej prípravy zahŕňa praktické vzdelávanie v oblasti
montáže vykurovacej a tepelnej techniky, rezania rúrok a testovania netesností.
3. Teoretická časť odbornej prípravy zahŕňa
a) energetické využitie biomasy,
b) popis trhu s biomasou, dopravy a skladovania,
c) spaľovanie biomasy, produkty spaľovania, emisie a ochranu životného prostredia,
d) navrhovanie, inštaláciu a údržbu kotlov a pecí na biomasu,
e) hydraulické zapojenie,
f) meranie a riadenie,
g) protipožiarnu ochranu,
h) ekonomiku prevádzky, investičné náklady, prevádzkové náklady, dobu návratnosti
investície, možnosť získania dotácie a inej formy podpory,
i) technické predpisy z oblasti biomasy, kotlov a pecí na biomasu, 1)
j) všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti kotlov a pecí na biomasu, 2)
k) právne predpisy Európskej únie z oblasti kotlov a pecí na biomasu.

1) Napríklad STN EN 303-5 Vykurovacie kotly. Časť 5: Vykurovacie kotly na tuhé palivá dodávané ručne a
automaticky s menovitým výkonom do 300 kW, terminológia, všeobecné požiadavky, skúšanie a označovanie,
STN EN 14785 Spotrebiče na vykurovanie obytných priestorov na drevené pelety, požiadavky a skúšobné
metódy.
2) Napríklad zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných
systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z., zákon č. 309/2009 Z. z. o
podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní
výrobkov (zákon o ekodizajne).
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 133/2012 Z. z.
ROZSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH
SYSTÉMOVA SLNEČNÝCH TEPELNÝCH SYSTÉMOV
1. V závislosti od vzdelania sa uchádzačovi zabezpečí získanie alebo potvrdenie praktických
zručností
a) v odbore inštalatér, technik energetických zariadení budov alebo v podobnom odbore so
zameraním na montáž vykurovacej a tepelnej techniky alebo montáž elektrických zariadení
pre uchádzača so stredným odborným vzdelaním,
b) v odbore technického zariadenia budov alebo podobného zamerania pre uchádzača
vysokoškolského štúdia prvého alebo druhého stupňa.
2. Minimálny rozsah praktickej časti odbornej prípravy zahŕňa praktické vzdelávanie v oblasti
montáže vykurovacej a tepelnej techniky, montáže elektrických zariadení a pokrývačstva so
znalosťou základných strešných materiálov, utesňovacích metód, metód na krytie trhlín,
rezania rúrok, spájkovania rúrkových spojov, lepenia rúrkových spojov, utesňovania
tvaroviek a testovania netesností.
3. Teoretická časť odbornej prípravy zahŕňa
a) druh a vlastnosti fotovoltických systémov a slnečných tepelných systémov,
b) dostupnosť a kvalitu3) systémov a komponentov na trhu,
c) vplyv inštalácie na životné prostredie,
d) navrhovanie, inštaláciu a údržbu fotovoltických systémov a slnečných tepelných systémov,
najmä
1. identifikáciu aktívnych a pasívnych systémov a ich komponentov,
2. návrh konfigurácie systémov vrátane komponentov a ich umiestnenie so zohľadnením
začlenenia do existujúcich systémov elektroinštalácie, vykurovania alebo prípravy teplej
vody,
3. stanovenie požadovanej plochy, orientácie a sklonu fotovoltických panelov alebo slnečných
tepelných kolektorov,
4. posúdenie primeranosti inštalácie vzhľadom na potrebu energie v budove a klimatické
podmienky,
5. dimenzovanie elektrických vodičov, návrh pripojenia a istiacich prvkov,
6. výber vhodnej metódy pre inštaláciu v závislosti od druhu strechy,
7. identifikáciu rizík pri inštalácii,
e) hydraulické zapojenie slnečných tepelných systémov,
f) meranie a riadenie,
g) protipožiarnu ochranu,
h) ekonomiku prevádzky, investičné náklady, prevádzkové náklady, dobu návratnosti
investície, možnosť získania dotácie a inej formy podpory,
i) technické predpisy z oblasti vyhradených technických zariadení,
j) všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti fotovoltických systémov a slnečných
tepelných systémov, 4)
k) právne predpisy Európskej únie z oblasti fotovoltických systémov.

3) Napríklad STN EN 12975-1: 2006+A1: 2011 Tepelné solárne systémy a komponenty. Solárne kolektory.
Časť 1: Všeobecné požiadavky.
4) Napríklad zákon č. 309/2009 Z. z., zákon č. 529/2010 Z. z.
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 133/2012 Z. z.
ROZSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY NA INŠTALÁCIU PLYTKÝCH
GEOTERMÁLNYCH SYSTÉMOV
A TEPELNÝCH ČERPADIEL
1. V závislosti od vzdelania sa uchádzačovi zabezpečí získanie alebo potvrdenie praktických
zručností
a) v odbore inštalatér, technik energetických zariadení budov alebo v podobnom odbore so
zameraním na montáž vykurovacej a tepelnej techniky, montáž chladiarenských alebo
geotermálnych systémov alebo montáž elektrických zariadení pre uchádzača so stredným
odborným vzdelaním,
b) v odbore technického zariadenia budov alebo podobného zamerania pre uchádzača
vysokoškolského štúdia prvého alebo druhého stupňa.
2. Minimálny rozsah praktickej časti odbornej prípravy zahŕňa praktické vzdelávanie v oblasti
montáže vykurovacej a tepelnej techniky, montáže chladiarenských alebo geotermálnych
systémov alebo montáže elektrických zariadení, so znalosťou rezania rúrok, spájkovania
rúrkových spojov, lepenia rúrkových spojov, utesňovania tvaroviek a testovania netesností.
3. Teoretická časť odbornej prípravy zahŕňa
a) geotermálne zdroje v rôznych regiónoch, teplotu zdrojov, identifikáciu pôd a hornín z
hľadiska tepelnej vodivosti,
b) druhy a vlastnosti tepelných čerpadiel,
c) dostupnosť a kvalitu systémov a komponentov na trhu,
d) vplyv inštalácie na životné prostredie,
e) navrhovanie, inštaláciu a údržbu tepelných čerpadiel v budovách, najmä
1. komponenty a ich funkcie v rámci vykurovacieho okruhu vrátane kompresora,
expanzívneho ventilu, výparníka, kondenzátora, upínadiel a montážneho materiálu,
2. mazacie oleje, chladiace médiá,
3. prehriatie, podchladenie a chladenie pomocou tepelného čerpadla,
4. výber a kalibráciu komponentov pri bežnej inštalácii,
5. stanovenie typických hodnôt tepelnej záťaže rôznych budov,
6. stanovenie výkonu tepelného čerpadla vzhľadom na potreby tepla a chladu budovy,
7. posúdenie dodávky elektriny na prevádzku tepelného čerpadla,
8. akumuláciu tepla a chladu v budove vrátane návrhu potrebných komponentov,
f) hydraulické zapojenie tepelných čerpadiel,
g) meranie a riadenie,
h) protipožiarnu ochranu,
i) ekonomiku prevádzky, investičné náklady, prevádzkové náklady, dobu návratnosti
investície, možnosť získania dotácie a inej formy podpory,
j) technické predpisy z oblasti vyhradených technických zariadení,
k) všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti tepelných čerpadiel a plytkých geotermálnych
vrtov,
l) právne predpisy Európskej únie z oblasti tepelných čerpadiel a plytkých geotermálnych
vrtov.
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Výročná správa Inovačného fondu n. f. za rok 2011
1. Úvod
Výročná správa Inovačného fondu n. f. (ďalej len „fond“) za rok 2011 je vypracovaná
v zmysle §16 bod 6 a 7 Štatútu fondu. Správa bude zverejnená vo Vestníku Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstva“) a na web stránke ministerstva.
2. Prehľad činnosti fondu
Činnosť fondu bola zabezpečovaná a riadená Správnou radou fondu, Dozornou radou fondu
a správkyňou fondu.
V hodnotenom období, t. j. v roku 2011, fond pokračoval v činnostiach stanovených
Štatútom fondu v nasledujúcom rozsahu:
2. 1. Podpora inovačných projektov
 Pre podporu inovačných projektov (zmluvy z roku 2010) fond poskytol v roku 2011
riešiteľom:
a) PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a. s., Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, na riešenie projektu
„Inovácia technológie laserového zvárania absorpčných puzdier na uskladnenie
vyhoreného jadrového paliva“ (zmluva 1/2010) 2. tranžu pre rok 2011 vo výške
100 000,- EUR
b) EVPÚ a. s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, na riešenie projektu „Vývoj
a experimentálne overovanie efektívneho procesu splynovania orientované
na zdokonaľovanie procesu finálnej technológie splynovania a spracovania
procesného plynu“ (zmluva 2/2010) 2. tranžu pre rok 2011 vo výške 245 000,EUR


Fond uzatvoril zmluvy s úspešnými predkladateľmi projektov, ktorí sa uchádzali
o návratnú finančnú výpomoc v 2 výberových konaniach:
- dňa 18. februára 2011 bolo uverejnené v Hospodárskych novinách prvé výberové
konanie na predkladanie návrhov projektov v termíne do 11. marca 2011. Úspešný
bol jeden predkladateľ projektu. Správna rada fondu, na jej zasadnutí dňa 25. marca
2011, na základe posúdenia predložených návrhov projektov a predloženej
dokumentácie, doloženia dvoch nezávislých expertných hodnotení projektov
a predneseného stanoviska Dozornej rady Inovačného fondu schválila poskytnutie
návratnej finančnej výpomoci v požadovanej výške a s predkladateľom bola
podpísaná zmluva.
a) Zmluva č. 1/2011, bola podpísaná dňa 16. mája 2011 s riešiteľom ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice a. s., Južná trieda 95, 041 24 Košice, na
riešenie projektu „Inovácia – vývoj obzvlášť presných polohovacích systémov
pre rádioaktívne prostredie“. Návratná finančná výpomoc v požadovanej výške
99 000,- EUR bude poskytnutá v dvoch tranžiach:
- 1. tranža (bola poskytnutá dňa 23. septembra 2011)
68 000,- EUR
- 2. tranža (bude poskytnutá v roku 2012)
31 000,- EUR
-

dňa 09. júna 2011 bolo uverejnené v Hospodárskych novinách druhé výberové
konanie na predkladanie návrhov projektov v termíne do 10. augusta 2011.
Predložených bolo päť projektov, z ktorých boli úspešní traja predkladatelia
projektov. Správna rada fondu, na jej zasadnutí dňa 10. októbra 2011, schválila na
základe posúdenia predložených návrhov projektov a predloženej dokumentácie,
doloženia dvoch nezávislých expertných hodnotení projektov a predneseného
odporúčacieho stanoviska Dozornej rady Inovačného fondu, poskytnutie návratnej
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finančnej výpomoci v požadovanej výške pre troch úspešných predkladateľov
projektov:
CESTNÉ A STAVEBNÉ MECHANIZMY a. s., Tisovec na riešenie projektu
„Inovácia univerzálnych dokončovacích strojov UDS a terénnych vozidiel
ScatTrac“ vo výške 200 000,- EUR
BUKÓZA INVEST spol. s. r. o., na riešenie projektu „Priemyselný výskum
výroby práškovej celulózy (mikrokryštalickej celulózy)“ vo výške 490 000,-EUR
VIPO a. s., Partizánske, na riešenie projektu „Vývoj a zhodnotenie funkčného
modelu zariadenia na navíjanie pravouhlých pätkových lán s priemerom 24 - 42
palcov (610 - 1 067mm) vo výške 493 500,- EUR.
Na základe požiadavky úspešných riešiteľov CESTNÉ A STAVEBNÉ
MECHANIZMY a. s., Tisovec a VIPO a. s., Partizánske, budú zmluvy
o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci uzatvorené v roku 2012, kedy začnú
riešitelia s riešením projektov.
b) Zmluva č. 2/2011- NFV, bola podpísaná dňa 07. novembra 2011 s riešiteľom
BUKÓZA INVEST spol. s. r. o., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, na
riešenie projektu „Priemyselný výskum výroby práškovej celulózy
(mikrokryštalickej celulózy)“. Návratná finančná výpomoc v požadovanej
výške 490 000,- EUR bude poskytnutá v troch tranžiach:
- 1. tranža (bola poskytnutá dňa 23. novembra 2011)
170 000,- EUR
- 2. tranža (bude poskytnutá v roku 2012)
150 000,- EUR
- 3. tranža (bude poskytnutá v roku 2013)
170 000,- EUR
 Fond monitoroval riešenia inovačných projektov podporovaných zo zdrojov fondu
a priebežne sledoval hospodárenie dlžníkov na základe predkladaných výkazov
(vyhodnotenie plnenia jednotlivých projektov je uvedené v (prílohe č. 1)


Správna rada riešila vymáhanie pohľadávok fondu (príloha č. 2)

3. Hospodárenie a stav majetku fondu (údaje sú v EUR)
a) H O S P O D Á R E N I E:
Náklady fondu:
Celkové zúčtované náklady za rok

7 469

Výnosy fondu:
Zaúčtované výnosy celkom
v tom: Prijaté bankové úroky
Úroky z poskytnutých finančných prostriedkov

25 622
2 466
23 156

Výsledok hospodárenia pred zdanením - zisk
Odvedená zrážková daň z úrokov
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk

18 153
469
17 684

Všetky náklady a výnosy sa viažu k hlavnej – neziskovej činnosti, ktorá nie je predmetom
dane z príjmu, okrem zrazenej dane z úrokov na bankových účtoch. Táto daň je podľa
zákona o dani z príjmu považovaná za daňovú povinnosť, nie za preddavok.
Režijné náklady zahŕňajú náklady na poskytnuté služby – účtovníctvo, audit, poštovné,
cestovné, spolu 4 393,- EUR, - mzdové náklady na dohodu o vykonaní práce pre
posudzovanie predložených projektov 671,- EUR – ostatné náklady, bankové poplatky,
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kolky, odpisy 2 405,- EUR.
V oblasti výnosov boli zaúčtované úroky prijaté na bankovom účte, vrátane úrokov
z terminovaných vkladov a úroky z poskytnutých návratných finančných výpomocí
v súlade s platnými zmluvami.
b) S T A V M A J E T K U A Z Á V Ä Z K O V:
2010
2011
Koefic.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------M a j e t o k - aktíva celkom
2 339 451
2 358 167
100,8
===============================================================
V tom pohľadávky
1 631 134
1 655 336
82,3
Bankový účet
708 317
702 831
99,2
Hmotný majetok PC
734
1231
167,7
===============================================================
Z d r o j e krytia – pasíva
2 339 451
2 358167
100.8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------V tom vlastné zdroje
2 337 728
2 335 412
99,9
Z toho ZI
1 726
1 726
100,0
Fondy
3 152 845
3 152 845
100,0
strata min. obdobia
-709 942
-816 843
115,05
HV + zisk –strata
-106 901
+17 684
Záväzky
2 457
2 755
112.1
V tom dodávatelia
357
705
197.4
Zákonné rezervy
2 100
2 050
97,6
V štruktúre majetku majú výrazný podiel pohľadávky z poskytnutých návratných
finančných výpomocí, z čoho so splatnosťou do 1 roka je 232 357,- EUR a nad 1 rok je
1 570 150,- EUR. Opravné položky k splatným pohľadávkam sú vo výške 162 650,EUR.
Z dôvodu nevymožiteľnosti boli odpísané pohľadávky a tým zrušené opravné položky
voči
spoločnostiam WAY INDUSTRY a.s a VUS Košice a.s.
Nové opravné položky neboli tvorené.
Plnenie rozpočtu na správu fondu:
Príjmy – úroky
Výdavky réžia fondu pozostávajú:
Materiál
Služby
mzdy – dohody
bankové a iné poplatky,
audit
odpisy
rezerva

Plán 2011
38 000

Skutočnosť
25 622

1 000
3 900
700
3 000
2 000
0
1 400

3
2 393
671
1 668
2 000
734
0

4. Zhodnotenie údajov ročnej účtovnej uzávierky a výroku audítora
Účtovná závierka fondu bola v zmyslu zákona overená audítorkou Ing. Katarínou
Magulovou s výrokom: „Podľa nášho stanoviska, účtovná závierka organizácie
Inovačný fond n. f. poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej situácii účtovnej
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jednotky k 31. decembru 2011 a výsledku jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil
k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve“.
Audítorská správa z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2010 (príloha č. 3).
5. Prehľad o daroch, príspevkoch a dotáciách
Fond v roku 2011 nezískal žiaden dar, príspevok ani dotáciu.
6. Zmeny v zložení orgánov fondu
Orgány fondu v roku 2011 pracovali v nasledovnom zložení:
Dozorná rada fondu:
1. Ing. Jozef Velebný, predseda
menovací dekrét 529/2009-1000, zo dňa 20. marca 2009)
2. Ing. Dušan Hurínek, člen
menovací dekrét č. 239/2010-100-MH, zo dňa 21. decembra 2010
3. Ing. Miroslav Novodomec – člen
menovací dekrét č. 2059/2009-1000 zo dňa 12. novembra 2009
Správna rada fondu:
1. Ing. Igor Chovan – predseda
menovací dekrét č. 2059/2009-1000 zo dňa 12. novembra 2009
2. Ing. Jozef Hudák, člen
menovací dekrét č.529/2009-1000, zo dňa 20. marca 2009
odvolací dekrét č. 365/2011-1000, zo dňa 22. februára 2011
Ing. Martin Hlinka, člen
menovací dekrét č. 365/2011-1000, zo dňa 22. februára 2011
3. Ing. Peter Ondrejka, člen
menovací dekrét č. 239/2010-100-MH, zo dňa 21. decembra 2010
4. Ing. Marta Bagínová, členka
menovací dekrét č. 2059/2009-1000 zo dňa 12. novembra 2009
5. PhDr. Emil Pícha, člen
menovací dekrét č.2029/2011-1000, zo dňa 15. decembra 2011
6. Mgr. Miroslava Paceltová, členka
menovací dekrét č. 239/2010-100-MH, zo dňa 21. decembra 2010
7. Ing. Igor Tomašovič, člen
menovací dekrét č. 2059/2009-1000 zo dňa 12. novembra 2009.
Správca fondu:
Ing. Alena Janatová
Na základe jednohlasného hlasovania prítomných členov Správnej rady fondu, na
zasadnutí dňa 25. októbra 2010, bola Ing. Alena Janatová zvolená za správcu Inovačného
fondu n. f. na nové trojročné funkčné obdobie.
Bratislava, február 2012
Vypracovala : Ing. Alena Janatová
správca fondu
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