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VÝNOS  

 č .  1/2010 z 8. apríla 2010 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky    

         č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov 

 
 
 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona  č.  584/2005 Z. z.  v  spojení  s  §  37d  ods. 3 zákona č. 523/2004  Z. z. v znení zákona 
č.  383/2008 Z. z. ustanovuje: 
 

Čl. I 
 
 Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2005 o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznámenie č. 88/2005 Z. z.) 
v znení výnosu č. 3/2005 (oznámenie č. 201/2005 Z. z.), výnosu č. 5/2005 (oznámenie č. 
440/2005 Z. z.), výnosu č. 2/2007 (oznámenie č. 473/2007 Z. z.), výnosu č. 2/2009 (oznámenie č. 
80/2009 Z. z.), výnosu č. 3/2009 (oznámenie č. 130/2009 Z. z.), výnosu č. 4/2009 (oznámenie č. 
145/2009 Z. z.) a výnosu č. 7/2009 (oznámenie č. 329/2009 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. § 5 vrátane nadpisu znie: 
 

„§ 5 
Dotácia na rozvoj cestovného ruchu 

 
(1) Dotáciu na rozvoj cestovného ruchu možno poskytnúť obci, mestu, alebo podnikateľovi²) 

na úhradu oprávnených nákladov, najviac však 500 000 eur,  vynaložených na 
a) výstavbu, zmenu stavieb a stavebné úpravy zariadení cestovného ruchu na území 

Slovenskej republiky, a to ubytovacích zariadení, stravovacích zariadení a zariadení 
slúžiacich na poskytovanie doplnkových služieb cestovného ruchu, 

b) obstaranie hnuteľného majetku určeného na poskytovanie doplnkových služieb 
cestovného ruchu, 

c) rozvoj infraštruktúry turizmu, napríklad cesty bezprostredne napojené a vedúce do 
stredísk cestovného ruchu, cyklotrasy a turistické chodníky, 

d) nákup viacúčelových mechanizmov na zabezpečovanie verejnoprospešných služieb v 
strediskách cestovného ruchu. 

 
(2) Za oprávnené náklady sa nepovažujú 
a) prevádzkové náklady podnikateľa, 
b) náklady na kúpu nehnuteľností, 
c) náklady na obstaranie motorových vozidiel, 
d) náklady na obstaranie a prevádzku hracích automatov, 
e) náklady na obstaranie a prevádzku pohostinského odbytového strediska kategórie bufet 

alebo odbytového strediska zameraného na zábavnú činnosť, 
f) náklady na budovanie a prevádzku zariadení zameraných na poskytovanie erotických 

služieb.“. 
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V § 13 sa na konci pripájajú slová:  
  
      „ a stráca účinnosť 31. decembra 2010“. 

 
Čl. II 

 
 Tento výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2010. 
 
 

Ľubomír Jahnátek  v. r. 
minister 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VÝNOS 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

č. 2 z 15. apríla 2010, 
 

ktorým sa ustanovuje Zoznam no-longer polymers, 
ktorým bolo priradené číslo Európskeho spoločenstva  

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3 zákona  
č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a zmesí na trh a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (chemický zákon) ustanovuje: 

§ 1 

Zoznam no-longer polymers, ktorým bolo pridelené číslo Európskeho spoločenstva, je 
uvedený v prílohe.  

§ 2 

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2010. 
 
 

Ľuboš Halák v. r. 
štátny tajomník 
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VÝNOS 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

 
č. 3 z 15. apríla 2010, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných požiadavkách  
na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí 

 
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 zákona číslo 67/2010 Z. z. 
o podmienkach uvedenia chemických látok a zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (chemický zákon) ustanovuje: 
§ 1 

(1) Zoznam chemických prvkov zoradených podľa atómových čísel (Z) je uvedený 
v prílohe č. 1 tabuľka A. 

(2) Prehľadná klasifikácia organických látok je uvedená v prílohe č. 1 tabuľka B. 
(3) Výstražné symboly a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky 

a nebezpečné zmesi sú uvedené v prílohe č. 2. 
(4) Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti 

látky a zmesi je uvedený v prílohe č. 3. 
(5) Zoznam označení na bezpečné používanie látky a zmesi je uvedený v prílohe  

č. 4. 
(6) Podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu a označovanie 

nebezpečných látok a nebezpečných zmesí sú uvedené v prílohe č. 5. 
(7) Podrobnosti o klasifikácií, balení a označovaní zmesí sú uvedené v prílohe č. 6. 
(8) Podrobnosti o technickej špecifikácii označovania a balenia nebezpečných látok 

a nebezpečných zmesí sú uvedené v prílohe č. 7. 
 

§ 2 
 Týmto výnosom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8. 

 
§ 3 

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2010 a stráca účinnosť 31. mája 2017.
  

 
Ľuboš Halák v. r. 
štátny tajomník 
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Výročná správa Inovačného fondu n. f. za rok 2009 
 
1. Úvod 
 

Výročná správa Inovačného fondu n. f. (ďalej len „fond“) za rok 2009 je vypracovaná 
v zmysle §16 bod 6 a 7 štatútu fondu.  

 
2. Prehľad činnosti fondu 

 V hodnotenom období, t. j. v roku 2009, fond vykonával činnosti stanovené Štatútom fondu 
v nasledujúcom rozsahu: 
 Pre podporu inovačných projektov  fond  poskytol v roku 2009 riešiteľom: 

a) EVPÚ – ZVS, a. s.,  Dubnica nad Váhom, na riešenie projektu „Vybudovanie 
technologickej základne pre vyšší stupeň výroby priestorových Al obrobkov, 
skeletov a nosičov manipulátorov a stabilizovaných plošín pre sofistikované 
aplikácie kontrolných a vizualizačných optoelektrických staníc“ (zmluva 1/2008)   
2. tranžu vo výške 44 811,79 EUR. 

b) PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava,  na riešenie projektu „Inovácia 
automatizovaného elektrónovo lúčového zváracieho komplexu pre priemyselné 
aplikácie“ (zmluva 2/2008) 2. tranžu vo výške 66 387,84 EUR. 

 Fond uzatvoril zmluvy s 2 úspešnými predkladateľmi projektov vo výberovom konaní 
uverejnenom v Hospodárskych novinách dňa 3. februára 2009, s termínom predloženia  
návrhov projektov do 2. marca 2009.  Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci bolo 
schválené Správnou radou fondu na jej zasadnutí dňa 26. marca 2009, na základe 
posúdenia predložených návrhov projektov a predloženej dokumentácie, doloženia dvoch 
nezávislých expertných hodnotení projektov a predneseného odporúčacieho stanoviska 
Dozornej rady fondu. 

a) Zmluva č. 1/2009, bola uzavretá dňa 17. apríla 2009  s riešiteľom VÝVOJ Martin, 
a. s.,  na riešenie projektu „Inteligentné meracie zariadenie“.  Návratná finančná 
výpomoc v požadovanej výške 301 000,- EUR bude poskytnutá v dvoch tranžiach:  

− 1. tranža (bola poskytnutá  dňa 6. mája 2009)         108 000,- EUR 
− 2. tranža (pre rok 2010)                       193 000,- EUR 

b) Zmluva  2/2009, bola uzavretá dňa 22. apríla 2009 s riešiteľom  hameln  rds,   a. 
s., Modra, na riešenie projektu „Vývoj novej technológie výroby liečiv“. Návratná 
finančná výpomoc v  požadovanej výške 350 000,- EUR bude poskytnutá v troch 
tranžiach: 
- 1. tranža (bola poskytnutá  dňa 06. mája.2009)                     200 000,- EUR 
- 2. tranža (bola poskytnutá 14. októbra 2009)                       62 000,- EUR 
- 3. tranža (pre rok 2010)                          87 000,- EUR 

 
 Monitoroval riešenia inovačných projektov podporovaných zo zdrojov fondu v roku 

2009.  
 
 Riešil pohľadávky fondu. 

 
3. Zhodnotenie údajov ročnej účtovnej uzávierky a výroku audítora 
 Audítorskú previerku účtovnej závierky fondu vykonala audítorka Ing. Katarína Magulová, 

ktorá skonštatovala: „Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý 
obraz o finančnej situácii k 31. decembru 2009 a výsledku jej hospodárenia    za rok, ktorý sa 
skončil k  uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a slovenskými 
postupmi účtovania.“  

 
 

4. Prehľad o daroch, príspevkoch a dotáciách 
Fond  v  roku  2009  nezískal žiaden dar, príspevok ani dotáciu. 
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5. Peňažné príjmy a výdavky fondu  
HOSPODÁRENIE: 
Náklady fondu: 
Celkové zúčtované náklady za rok          4 684 EUR 
V tom: Náklady režijného charakteru         4 684 EUR 

 
Výnosy fondu: 
Zaúčtované výnosy celkom        48 944 EUR 
V tom: Prijaté bankové úroky          1 800 EUR 

 Úroky z poskytnutých finančných prostriedkov     47 144 EUR 
  

Výsledok hospodárenia pred zdanením       44 260 EUR 
Odvedená zrážková daň z úrokov               343 EUR 
Výsledok hospodárenia po zdanení       43 917 EUR 
 
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.  

 
 
     BILANCIA  

Vývoj stavu majetku a záväzkov: 
 

                                                             2008                               2009                    Koefic. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
M a j e t o k   - aktíva celkom 2 403 308 2 447 222  1.02 
================================================================ 
 V tom pohľadávky 2 003 731 1 980 912 0.99 
             Bankový účet 429 577 466 310 1.08 
================================================================ 
Z d r o j e  krytia – pasíva 2 403 308 2 447 222 1.02 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 V tom   vlastné zdroje 2 400 712 2 444 629 1.02 
                           Z toho ZI 1 726 1 726 1.00 
                           Fondy 3 152 845 3 152 845 1.00 
                           Strata min. obdobia -808 085 -753 859 0.93 
                           HV – zisk 54 226 43 917 0.81 
               Záväzky 2 596 2 593 1.00 
  
                                           
Plnenie rozpočtu na správu fondu:        Plán 2009  Skutočnosť 2009 
Príjmy – úroky 40 514 33 404 
Výdavky réžia fondu pozostávajú:                    

Materiál         1 000 160 
Služby 5 900 4 052 
mzdy – dohody  700 267 
bankové a iné poplatky, zrážková daň  1 400 547 

  
K 31. 12. 2009 mal Inovačný fond vykázaný finančný majetok na bankovom účte vo výške  
466 310 EUR. 
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Finančné prostriedky poskytnuté v roku 2009 (v zmysle zmlúv podpísaných v rokoch 2008         
a 2009) na riešenie inovačných projektov: 
− EVPÚ – ZVS, a. s., Dubnica nad Váhom (zmluva 1/2008)         44 811,79 EUR 
− PRVÁ  ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava (zmluva 2/2008)                            66 387,84 EUR 
− VÝVOJ Martin, a. s. (zmluva 1/2009)          108 000,00 EUR 
− hameln rds, a. s., Modra                                                                  262 500,00 EUR 
      Spolu                         481 699,63 EUR 
 

 
6. Celkové výdavky fondu 

V hodnotenom období fond  vynaložil z obhospodarovaných finančných zdrojov 
 na réžiu fondu                                                                                             5 026 EUR 
 na podporu projektov výskumu a vývoja              481 699 EUR 

 
7. Zmeny v zložení orgánov fondu 

Orgány fondu v roku 2009 pracovali v nasledovnom zložení: 
Dozorná rada fondu: 
1.  Ing. Jozef Velebný, predseda  
     (menovací dekrét  č.161/2006-1000, zo dňa 24. 01. 2006, 

odvolací dekrét č. 528/2009-1000 zo dňa 20. 03. 2009, 
menovací dekrét č.529/2009-1000, zo dňa 20. 03. 2009) 

 
2.  Ing. Dušan Hurínek, člen  
     (menovací dekrét  č.1140/2007-1000, zo dňa 30. 05. 2007) 
 
3.  Ing. Miroslav Novodomec – člen 
     (menovací dekrét  č.1619/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006, 

odvolací dekrét č. 2058/2009-1000 zo dňa 12. 11. 2009, 
menovací dekrét č. 2059/2009-1000 zo dňa 12. 11. 2009) 

 
Správna rada fondu: 
1. Ing. Igor Chovan – predseda 

(menovací dekrét č.1620/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006, 
odvolací dekrét č. 2058/2009-1000 zo dňa 12. 11. 2009, 
menovací dekrét č. 2059/2009-1000 zo dňa 12. 11. 2009) 
 

2. Ing. Peter Ondrejka, člen 
(menovací dekrét č.1620/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006, 
odvolací dekrét č. 528/2009-1000 zo dňa 20. 03. 2009) 
Ing. Jozef Hudák, člen 
menovací dekrét č.529/2009-1000, zo dňa 20. 03. 2009) 
 

3. Ing. Dušan Jurík, člen 
(menovací dekrét č.1620/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006, 
odvolací dekrét č. 2058/2009-1000 zo dňa 12. 11. 2009, 
menovací dekrét č. 2059/2009-1000 zo dňa 12. 11. 2009) 

 
4. Ing. Marta Bagínová, členka 

(menovací dekrét č.1620/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006, 
odvolací dekrét č. 2058/2009-1000 zo dňa 12. 11. 2009, 
menovací dekrét č. 2059/2009-1000 zo dňa 12. 11. 2009) 
 

5. PhDr. Emil Pícha, člen od 10. 12. 2008, 
     (menovací dekrét  č.2312/2008-1000, zo dňa 05. 12. 2008) 
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6. JUDr. Boris Balog, PhD., člen  
     (menovací dekrét  č.1140/2007-1000, zo dňa 30. 05. 2007, 
 odvolací dekrét č. 1077/2009-1000, zo dňa 21. mája 2009) 
 Mgr. Miloš Paška, člen  

menovací dekrét č. 1077/2009-1000, zo dňa 21. mája 2009) 
 

7. Ing. Igor Tomašovič, člen 
(menovací dekrét č.1620/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006, 
odvolací dekrét č. 2058/2009-1000 zo dňa 12. 11. 2009, 
menovací dekrét č. 2059/2009-1000 zo dňa 12. 11. 2009) 
 
Správca fondu: 
Ing. Alena Janatová 
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Vydavateľ: Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky,  Mierová 19,  827 15 Bratislava,    
tel. ústredňa 4854 1111,  fax - podateľňa 4333 7827  
Redakcia:  tajomník PhDr. Pavol Richtarčík,  právna  ochrana  JUDr. Milan Orsáry, jazyková  
korektúra Mgr. Dagmar  Hlavatá, redaktorka Viera Remayová, grafická úprava Stanislav Pálka 
Vychádza: podľa potrieb ministerstva,  3 až 5 čiastok  do roka.   
Tlač: SÚVAHA, spol. s r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 26  
Objednávky na predplatné, priamy predaj a distribúciu zabezpečuje SÚVAHA, spol. s r.o., 
tel. č. 02/ 534 14 492, tel./fax: 02/534 14 135.  Cena predplatného na rok 2010 je 30 EUR. 
Vyúčtovanie sa uskutoční na konci roka.   
Registračné číslo: MK SR 1514/1996 zo dňa 2. 8. 1998,  náklad: 150 ks 
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