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VÝNOS

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 3. októbra 2007 č.  2/2007,

ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
z 1. marca 2005 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. ustanovuje:

Čl. I

Výnos  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  z  1.marca  2005  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.)   a 
výnosu č. 5/2005 (oznámenie č. 460/2005 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1.  § 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak je predmetom žiadosti obce alebo vyššieho územného celku dotácia na účely 
podľa odseku 5 vo výške viac ako 40 000 000 Sk, prílohou žiadosti je aj mandátna zmluva 
žiadateľa s  obchodnou spoločnosťou založenou ministerstvom, prostredníctvom ktorej  táto 
spoločnosť pre žiadateľa zabezpečí realizáciu účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje.“.

2.  V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2, § 3, 5, 6 a 
§ 7 písm. a) a b)“. 

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.

Ľubomír Jahnátek, v. r.
minister 
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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA                                         
       SLOVENSKEJ REPUBLIKY                                              

Číslo spisu: 2053/2007-1000-3400

S M E R N I C A  č. 7/2007
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 9. októbra 2007

o udeľovaní čestných odznakov ministra hospodárstva Slovenskej republiky
zamestnancom v odvetviach baní, naftového priemyslu,

hutníctva a ťažobného priemyslu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode 
s  Odborovým  zväzom  pracovníkov  baní,  geológie  a naftového  priemyslu  Slovenskej 
republiky  a  Zväzom  hutníctva,  ťažobného  priemyslu  a geológie  Slovenskej  republiky  
a Slovenskou banskou komorou ustanovuje:

Čl. 1

Pri príležitosti celoštátnych osláv Dňa baníkov, naftárov, hutníkov a geológov (ďalej 
len „Deň baníkov“),  pri  príležitosti  životných jubileí  a pri  iných výnimočných udalostiach 
môže minister hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) udeliť čestný odznak 
ministra  hospodárstva  (ďalej  len  „čestný  odznak“)  zamestnancom  v odvetviach  baníctva, 
naftového  priemyslu,  hutníctva  a  ťažobného priemyslu  (ďalej  len  „zamestnanec“), členom 
baníckych  spolkov  (ďalej  len  „spolok“)  a iným  právnickým  osobám a  fyzickým  osobám 
vrátane zahraničných za prínos pre uvedené odvetvia, a to:   

a) „Za pracovnú vernosť“,
b) „Za pracovnú obetavosť“,
c) „Vzorný záchranár“,
d) „Za zachovanie tradícií“.

Čl. 2

Na navrhnutie za kandidáta na udelenie čestného odznaku podľa čl. 1 sa ustanovujú 
tieto podmienky:

a) pre zamestnanca

1.  „Za pracovnú vernosť“  –  odpracovanie  najmenej  20 rokov v odvetví  ťažby a úpravy 
nerastov alebo výroby kovov,

2. „Za pracovnú obetavosť“ – odpracovanie najmenej 15 rokov v odvetví ťažby a úpravy 
nerastov  alebo  výroby  kovov  alebo  za  mimoriadny  pracovný  čin  alebo  významné 
zásluhy pre odvetvie,
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3. „Vzorný záchranár“ – aktívna záchranárska činnosť trvajúca 10 rokov alebo mimoriadne 
zásluhy  pri  záchrane  ľudského  života,  majetku  alebo  pri  závažných  prevádzkových 
nehodách,

 b) pre  členov  spolkov  a  Združenia  baníckych  spolkov  a cechov  Slovenska  a združení 
propagujúcich históriu baníctva, naftového priemyslu, hutníctva a ťažobného priemyslu 
v rámci rozvoja cestovného ruchu (ďalej len „združenia“),

„Za  zachovanie  tradícií“  -  členstvo  v rámci  združenia  minimálne  dva  roky  a aktívne 
podieľanie sa na udržiavaní tradícií. 

 c)  pre iné právnické osoby a fyzické osoby vrátane zahraničných 

„Za zachovanie tradícií“ - mimoriadny prínos pre propagáciu odvetví baníctva, naftového 
priemyslu, hutníctva a ťažobného priemyslu.

Čl. 3

(1) Počet návrhov na vyznamenanie  je limitovaný takto:

a) zamestnávatelia  do 700 zamestnancov      1 návrh,
b) zamestnávatelia do 1 200 zamestnancov    2 návrhy,
c) zamestnávatelia nad 1 200 zamestnancov  3 - 9 návrhov.

(2) V kalendárnom  roku  môže  združenie  navrhnúť  najviac  piatich  svojich  členov,  ktorí 
spĺňajú podmienky uvedené v čl. 2 písm. b) na udelenie čestného odznaku.

(3) Na celoštátnych oslavách sa spravidla udeľuje 30 čestných odznakov.

Čl. 4

Čestný odznak je vyhotovený z bronzu. Má tvar kruhu s priemerom 35 mm. V strede 
kruhu  je  banícka  pavéza,  na  ktorej  sú  umiestnené  prekrížené  banícke  kladivá  a hutnícke 
kliešte a nad nimi nápis „Zdar Boh“. Nad pavézou je štátny znak Slovenskej republiky. Na 
obvode kruhu sú nápisy „Slovenská republika“  a  „Čestný odznak ministra  hospodárstva“. 
Čestný odznak je zavesený uškom na stuhe 32 mm širokej a 50 mm dlhej. Súčasťou čestného 
odznaku je samostatná stužka 32 mm široká a 12 mm vysoká, napnutá na pravouhlej lište, na 
rube s pripínacou ihlicou, s bronzovým rozlišovacím prúžkom, na ktorom je umiestnený nápis 
podľa druhu čestného odznaku („Za pracovnú vernosť“ alebo „Za pracovnú obetavosť“ alebo 
„Vzorný záchranár“ alebo „Za zachovanie tradícií“). Stuha a stužka k čestnému odznaku sú 
zeleno-čierne (pre baníckych kandidátov) alebo červeno-čierne (pre hutníckych kandidátov).

Čl. 5

K čestnému odznaku sa poskytuje finančná odmena

a) „Za pracovnú vernosť“ vo výške trojnásobku minimálnej mzdy,
b) „Za pracovnú obetavosť“ vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,
c) „Vzorný záchranár“ vo výške dvojnásobku minimálnej mzdy,
d) „Za zachovanie tradícií“ sa finančná odmena neposkytuje.
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Čl. 6

Návrhy na udelenie čestného odznaku zamestnancom, členom spolku, združení, iným 
právnickým  osobám  a  fyzickým  osobám  predkladá  ministerstvu  ich  zamestnávateľ, 
Zamestnávateľský zväz po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom alebo odborovým 
zväzom  alebo  združenie  na  návrh  baníckeho  spolku  alebo  cechu  registrovaného 
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa vzoru uvedeného v prílohe k smernici do 
30. apríla kalendárneho roka v dvoch vyhotoveniach.

Čl. 7

(1) Po prerokovaní návrhov v odvetvovej rade hospodárskej a sociálnej rady v sektore  ťažby 
nerastných  surovín  predloží  sekcia  energetiky  návrhy na poradu vedenia  ministerstva; 
odvetvová  rada  hospodárskej  a sociálnej  rady  v sektore  ťažby  nerastných  surovín 
neprerokováva návrhy pre osoby uvedené v čl. 2 písm. b) a c).

(2) O udelení čestného odznaku rozhoduje minister. Minister môže mimoriadne udeliť čestný 
odznak „Za zachovanie tradícií“ osobám uvedeným v čl.  2  písm. b) a c)  aj z vlastného 
rozhodnutia.  Ak  navrhovateľ  nie  je  členom  zamestnaneckej  alebo  zamestnávateľskej 
organizácie,  ktorá  celoštátne  oslavy  organizuje,  môže  sa  s organizátormi  dohodnúť 
o ocenení ich zamestnanca na týchto oslavách alebo určí iný významný termín, na ktorom 
sa čestný odznak odovzdá.

Čl. 8

(1) Čestné  odznaky  sa  odovzdávajú  spravidla  pri  príležitosti  osláv  Dňa  baníkov;  čestný 
odznak možno odovzdať aj v inom významnom termíne. 

(2) V prípade neúčasti osôb uvedených v čl.  2 na oslavách „Dňa baníkov“ odovzdá čestný 
odznak  ministrom  splnomocnená  osoba  z radu  navrhovateľov  alebo  poverený 
zamestnanec ministerstva.

(3) Čestný odznak možno udeliť aj in memoriam.

Čl. 9

(1) Čestný odznak sa nosí iba počas najvýznamnejších osláv celoslovenského významu a pri 
zasadaní vrcholných orgánov Slovenskej banskej komory. Stužka k odznaku sa nosí na 
rovnošate pri všetkých ostatných príležitostiach. 

(2) Vyznamenania  sú  umiestnené  1  cm  nad  stredom  horného  okraja  chlopne  ľavého 
náprsného vrecka.  Viac  vyznamenaní  v  rade,  najviac  štyri,  sa  nosia  umiestnené  tesne 
vedľa seba. Stužky všetkých radov a vyznamenaní, vrátane tých, ktoré sa nosia na pravej 
strane pŕs, sa nosia len na ľavej strane.

(3) Čestný odznak udelený právnickej osobe nemôže nosiť fyzická osoba.
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Čl. 10

(1) Právo držať udelený čestný odznak stráca jeho držiteľ, ak

a) vyjdú dodatočne najavo skutočnosti svedčiace o tom, že nespĺňa podmienky čl. 2 na 
jeho udelenie alebo

b) bol  právoplatne  odsúdený  za  úmyselný  trestný  čin  na  nepodmienečný  trest  odňatia 
slobody na čas dlhší ako jeden rok, alebo

c) opakovane sa dopustil zavrhnutiahodného konania v súvislosti s jeho zamestnaneckým 
pomerom.

(2) Ak  držiteľ  čestného  odznaku  zomrie,  čestný  odznak  sa  ponecháva  na  pamiatku  jeho 
rodine.

(3) V prípade  straty  alebo  odcudzenia  čestného  odznaku môže osoba,  ktorej  bol  udelený, 
požiadať na vlastné náklady ministerstvo o vydanie jeho duplikátu.

Čl. 11

(1) Finančnú odmenu poskytovanú k čestnému odznaku uhrádza zamestnávateľ zamestnanca, 
ktorému je čestný odznak udelený alebo ten, kto navrhol udelenie čestného odznaku in 
memoriam. 

(2) Náklady na  vyhotovenie  čestných odznakov uhrádza  ministerstvo.  Evidenciu  čestných 
odznakov,  ich  prípravu  a odovzdanie,  zabezpečuje  odbor  energetickej  politiky 
ministerstva.

Čl. 12

Udelenie  čestného  odznaku  podľa  tejto  smernice  nevylučuje  udelenie  iných 
vyznamenaní.

Čl. 13

Zrušuje  sa  smernica  č.  4/2004  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
o udeľovaní  čestných  odznakov  ministra  hospodárstva  Slovenskej  republiky 
zamestnancom  v odvetviach  baní,  naftového  priemyslu,  hutníctva  a ťažobného 
priemyslu z 23. marca 2004.

Čl. 14

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.

Ľubomír Jahnátek, v. r.
minister
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Príloha k smernici  č. 7/2007 MH SR 

VZOR

Návrh na udelenie čestného odznaku ministra

Názov zamestnávateľa alebo názov baníckeho spolku, alebo združenia spolu s registračným 
číslom MV SR pod ktorým je združenie alebo spolok registrovaný, ktorý návrh predkladá:

Názov navrhovaného vyznamenania:

Priezvisko, meno, tituly navrhnutého kandidáta a u právnických osôb ich identifikačné znaky:

Dátum narodenia:

Národnosť:

Štátna príslušnosť:

Stručný životopis:

Charakteristika – zdôvodnenie návrhu:

Dátum a podpis navrhovateľa:
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Inovačný fond   n. f. 
Mierová 19,  827 15   Bratislava, 

S p r á v a

o činnosti a hospodárení Inovačného fondu  n. f.  za rok 2006

Vypracovala : Ing. Alena Janatová
                         správca  Inovačného fondu  n. f. 

Bratislava,  marec 2007
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1.1. Úvod

Správa o činnosti a hospodárení Inovačného fondu n. f. (ďalej len fond) za rok 2006 je 
vypracovaná  v zmysle  §17 bod 6 a  7  štatútu  fondu.  Správa bude zverejnená  vo Vestníku 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej  len ministerstva) a na www stránke 
ministerstva.

2. Prehľad činnosti fondu
V hodnotenom období, t. j. v roku 2006, fond vykonával činnosti stanovené Štatútom 

fondu v nasledujúcom rozsahu:
2.1  pre podporu inovačných projektov
  Fond  poskytol v roku 2006 riešiteľom:

a) VÝVOJ Martin, a. s., Martin  druhú tranžu na riešenie projektu výskumno-vývojovej 
časti projektu „Inovácia technológie aplikovaného konštrukčného strojárskeho vývoja 
podľa ISO 9001:2000“ vo výške 1 800 000,- Sk

b) ELTECO,  a.  s.,  Žilina  druhú  tranžu  na  riešenie  projektu  „Monitorovací  systém 
zálohových napájacích systémov a podporných zariadení“ vo výške  700 000,- Sk

c) VULM  a.s.,  Modra  druhú  tranžu   na  riešenie  výskumno-vývojovej  časti  projektu 
„Vývoj  liekovej  formy  liečiva  s kardiovaskulárnym  účinkom a aplikačných  foriem 
podporných  prípravkov  a výživových  doplnkov  na  báze  liečivých  rastlín  a iných 
dostupných  prírodných  zdrojov  s  ich  následným  zavedením  do  výroby“  vo výške 
1 000 000,- Sk

d) EVPÚ a.  s.,  Nová Dubnica druhú tranžu na riešenie  projektu „Analýza najnovších 
metód zvýšenia energetického zužitkovania komunálneho odpadu a návrh realizácie 
pilotnej technológie pre overenie v podmienkach SR“ vo výške 3 000 000,- Sk

 Fond  uzatvoril  zmluvy  s úspešnými  predkladateľmi  projektov  vo  výberovom  konaní 
uverejnenom  v Hospodárskych  novinách  dňa  25.  05.  2006  na  predkladanie  návrhov 
projektov  v termíne  do 20.  06.  2006.   Poskytnutie  návratnej  finančnej  výpomoci  bolo 
schválené Správnou radou fondu na jej zasadnutí dňa 28. júla 2006, na základe posúdenia 
predložených  návrhov  projektov  a predloženej  dokumentácie,  doloženia  dvoch 
nezávislých  expertných  hodnotení  projektov  a  predneseného odporúčacieho  stanoviska 
Dozornej rady fondu:
1) Zmluva  č.  1/2006  uzatvorená  s riešiteľom EVPÚ a.  s.,  Nová Dubnica  na  riešenie 

projektu  „Výskum  a vývoj  komponentov  technologického  komplexu  splyňovania 
komunálneho  odpadu  /novej  metódy  zhodnocovania  TKO/“.  Poskytnutie  návratnej 
finančnej výpomoci v požadovanej výške 19 600 000,- Sk bolo schválené na zasadnutí 
Správnej rady fondu dňa 28. júla 2006 v troch tranžiach: 

− 1. tranža (poskytnutá  dňa 07.08. 2006)                     9 800 000,- Sk
- 2. tranža (pre rok 2007)                     5 880 000,- Sk
- 3. tranža (pre rok 2008)         3 920 000,- Sk

2) Zmluva  č.  2/2006  uzatvorená  s riešiteľom  Etop  Trading  a.s.,  Púchov  na  riešenie 
projektu „Využitie výsledkov vývoja nových výrobkov z odpadovej gumy – diaľničný 
program, vysokonosné kolesá pomocou nových technológií“.  Poskytnutie  návratnej 
finančnej  výpomoci  v požadovanej  výške  4  760 000,-  Sk  bolo  schválené  v dvoch 
tranžiach:

- 1. tranža  (bola poskytnutá dňa  23. 11. 2006)                      4 000 000,- Sk
- 2. tranža  (bude poskytnutá v r. 2007)                         760 000,- Sk
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 Monitoroval riešenia inovačných projektov podporovaných zo zdrojov fondu v roku 2006.

 Riešil pohľadávky fondu.  

2.2 V rámci aktivácie zdrojov na podporu ďalšej činnosti fondu
Fond bol zapísaný do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zo 
zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2005. Príjem z podielu zaplatenej 
dane bol vo výške 645,-Sk

3. Zhodnotenie údajov ročnej účtovnej uzávierky a výroku audítora
Audítorskú previerku účtovnej závierky fondu vykonala audítorka Ing. Katarína Magulová, 
ktorá skonštatovala:
„Podľa  nášho  názoru,  vyplývajúceho  z vykonaného  auditu,  účtovná  závierka  Inovačného 
fondu n. f. Mierová 19, Bratislava, zostavená k 31. 12. 2006 poskytuje verný a pravdivý obraz 
o finančnej situácii k 31. decembru 2006 a výsledkoch hospodárenia za rok, ktorý sa skončil 
k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.“

Správa nezávislého audítora k  previerke účtovnej závierky za rok 2006.

4. Prehľad o daroch, príspevkoch a dotáciách
Fond  mal v  roku  2006  príjem z podielu zaplatenej dane vo výške 645,-Sk.

5. Peňažné príjmy a výdavky fondu

HOSPODÁRENIE:
Náklady fondu:
Celkové zúčtované náklady za rok                       5 498 724,-Sk
V tom: Náklady režijného charakteru                                                                        140 924,-Sk

Odpis pohľadávok                                                    5 357 800,-Sk

Do nákladov nie sú zahrnuté súdne poplatky vo výške 150 000,-Sk, pretože sa predpokladá 
úspešnosť vo vymáhaní a tým ich úhrada dlžníkmi.
Ide o súdne poplatky voči spoločnostiam
CAD Up Internacionál Prešov  60 000,-Sk
Opal Building Prešov 50 000,-Sk -5 000,-Sk /odpis do nákladov na účet 538/
VUS Košice 45 000,-Sk

Výnosy fondu:
Zaúčtované výnosy celkom                   7 042 121,69 Sk
V tom: Prijaté bankové úroky                        48 996,00 Sk

Úroky z poskytnutých finančných prostriedkov                      634 680,69 Sk
Zúčtovanie opravných položiek                                 6 357 800,00 Sk 
Príjem z podielu zaplatenej dane      645,00 Sk

Výsledok hospodárenia – zisk                   1 543 397,69 Sk 
Náklady a výnosy  boli  rozdelené  v súlade so Štatútom fondu na hlavnú a podnikateľskú 
činnosť.

Do  hlavnej  činnosti  boli  zahrnuté  výnosy  z bankových  úrokov  a  zúčtovanie  opravných 
položiek vytvorených v minulom období.
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Náklady  hlavnej  činnosti  obsahujú   odpísanie  nevymožiteľných   pohľadávok  voči 
spoločnostiam Tatranábytok a.s., Pravenec – 2 950 000,-Sk (z roku 1996) a   OTF Nižná a.s., 
2 000 000,-Sk  (z  roku 1999)  a rozdiel  medzi  výškou splatenej  pohľadávky spoločnosťou 
Opal Building a.s. Prešov vo výške 1 000 000,- Sk a nákladmi na jej vymoženie.

Odpis   nevymožiteľnej   pohľadávky   z   titulu   úrokov  voči  OTF  Nižná  a.s.,  vo  výške 
407 800,- Sk bola zahrnutá do podnikateľskej činnosti.
Náklady režijného charakteru sa rozdelili úmerne do oboch zložiek.

Po  tomto  rozdelení  je  dosiahnutý  výsledok  hospodárenia  z   hlavnej   činnosti   vo  výške 
1 380 000,-Sk a z podnikateľskej činnosti zisk vo výške 154 000,-Sk.
   
V súlade so zákonom o dani z príjmov,  je oslobodená od dane čiastka 300 000,- Sk a k tomu 
príslušný podiel nákladov.   
Po tejto úprave nevznikol  základ dane z príjmov, teda daňová povinnosť fondu za rok 
2006 . 

BILANCIA  
                                                                 2005                         2006                 Koef.   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M a j e t o k   - aktíva celkom                 68 376                      70 001                  102,4 
==================================================================
 V tom pohľadávky                                 29 294                       44 902                  153.3      
             Bankový účet                             39 082                       25 099                    64.2
==================================================================
Z d r o j e  krytia – pasíva                       68 376                       70 001                  102.4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 V tom   vlastné zdroje                            68 339                       69 938                  102.3
                           Z toho ZI                             52                              52
                                  fondy                     94 983                       94 983                
                           strata min. obd.           -26 696                     - 26 631               
                            HV –zisk                                                          1 534   
               Záväzky                                             7                               63               
               ostatné pasíva                                  30                               
 
                                                           
Plnenie rozpočtu na správu fondu:                     Plán 2006                                          Skutočnosť 2006  
Príjmy –úroky 2 000 000,-Sk                       1 534 000,-Sk
Výdavky réžia fondu pozostávajú:                   850 000,-Sk                                      140 924,-Sk

K 31.  12.  2006  mal  fond  vykázaný  finančný  majetok  na  bankovom  účte  vo  výške 
25 098 769,83 Sk.

Finančné prostriedky poskytnuté v     roku 2006 v (zmysle zmlúv podpísaných v     rokoch 2005   
a     2006) na riešenie inovačných projektov:  
− VÝVOJ Martin a.s., (zmluva 2/2005)               1 800 000,- Sk
− ELTECO, a. s., Žilina (zmluva 4/2005)     700 000,- Sk
− VULM a. s. Modra (zmluva 5/2005)                                                       1 000 000,- Sk
− EVPÚ a.s., Nová Dubnica (zmluva 6/2005)   3 000 000,-Sk
− EVPÚ a.s., Nová Dubnica (zmluva 1/2006)   9 800 000,-Sk
− ETOP - TRADING, Púchov (zmluva 2/2006)                                                4     000     000,- Sk  

13



      Spolu             20 300 000,- Sk
6. Stav majetku a záväzkov

Fond nie je, okrem pohľadávok a finančného majetku vlastníkom iného majetku. 

7. Celkové výdavky fondu
V hodnotenom období fond  vynaložil z obhospodarovaných finančných zdrojov
na réžiu fondu                                                                                           140 924,- Sk
 na podporu projektov výskumu a vývoja                                            20 300 000,- Sk

8. Zmeny v zložení orgánov fondu
Orgány fondu v roku 2006 pracovali v nasledovnom zložení:

Dozorná rada fondu:
Mgr. Zuzana Skalická – predsedkyňa DR (odvolací dekrét  č.161/2006-1000, zo dňa 24. 
01. 2006)
Ing. Jozef Velebný – predseda DR (menovací dekrét  č.161/2006-1000, zo dňa 24. 01. 
2006)
Ing. Dušan Koledzai – člen DR (menovací dekrét  č.1311/2004-001, zo dňa 26. 04. 2004)
Ing. Miroslav Novodomec – člen DR  (menovací dekrét  č.1619/2006-1000, zo dňa 09. 
11. 2006)

Správna rada IF n. f.:
Ing. Igor Chovan – predseda SR (odvolací dekrét č.1619/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006), 
(menovací dekrét č.1620/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006)
Ing. Peter Ondrejka - člen (odvolací dekrét č.1619/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006)
(menovací dekrét č.1620/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006)
JUDr. Bruno Čanády, člen (odvolací dekrét č.161/2006-1000, zo dňa 24. 01. 2006)
Ing. Dušan Jurík, člen, (menovací dekrét č.1620/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006)
Ing. Marta Baginová, členka, (odvolací dekrét č.1619/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006), 
(menovací dekrét č.1620/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006)
Ing.  Marta  Prnová,  členka,  (odvolací  dekrét  č.1619/2006-1000,  zo  dňa 09.  11.  2006), 
(menovací dekrét č.1620/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006)
Mgr. Mária Zelenayová, členka, (odvolací dekrét č.1619/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006), 
(menovací dekrét č.1620/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006)
Ing.  Igor  Tomašovič,  člen,  (odvolací  dekrét  č.1619/2006-1000,  zo  dňa  09.  11.  2006), 
(menovací dekrét č.1620/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006)

Správca fondu:
Ing. Alena Janatová

Bratislava, marec  2007

Vypracovala : Ing. Alena Janatová
                        správca fondu
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Agenda lepšej regulácie v Slovenskej republike a  Akčný program znižovania 
administratívneho zaťaženia podnikania v Slovenskej republike 2007 – 2012

Lepšia regulácia je kľúčovým predpokladom pre hospodársky rast, konkurencieschopnosť 
firiem  a ich  potenciál  vytvárať  nové  pracovné  miesta.  Jeden  z hlavných  aspektov  lepšej 
regulácie  spočíva  v  znižovaní  administratívneho  zaťaženia,  ktoré  musia  podnikateľské 
subjekty znášať. 

Európska  rada  na  zasadnutí  v Bruseli  (8. – 9. marca 2007)  predstavila  Akčný  plán 
Európskej  komisie  pre  znižovanie  administratívneho  zaťaženia  (ako  adekvátny  nástroj 
politiky zameranej na posilnenie konkurencieschopnosti a podporu trvalo udržateľného rastu 
a rastu zamestnanosti)  s cieľom znížiť  administratívne zaťaženie  v Európskej únii  do roku 
2012 o 25 %. Zároveň vyzvala členské štáty, aby si do roku 2008 stanovili vlastné ambiciózne 
národné  ciele  a pripojili  sa  tak  k systematickému  úsiliu  o elimináciu  neodôvodnených 
administratívnych nákladov, ktoré postihujú podnikateľské subjekty.

Materiál  „Agenda  lepšej  regulácie  v Slovenskej  republike  a  Akčný  program 
znižovania  administratívneho  zaťaženia  podnikania  v Slovenskej  republike  2007  –  2012“ 
vypracovalo MH SR na základe uznesenia vlády SR č. 164 z 28. februára 2007, v ktorom bod 
B. ukladá ministrom v súlade so závermi jarného zasadnutia Európskej rady z 8. a 9. marca 
2007 prijať relevantné opatrenia na realizáciu Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť 
a na základe uznesenia vlády SR č. 349 z 18. apríla 2007 k správe o priebehu a výsledkoch 
rokovania Európskej rady v Bruseli 8. a 9. marca 2007.

Materiál pozostáva:
a) v úvodnej časti A. z popisu aktuálneho stavu lepšej právnej regulácie v SR, pričom 

využíva  poznatky  a informácie  zo  správy  Európskej  komisie  a OECD známej  pod 
projektom SIGMA. 

b) druhá  časť  materiálu  B.  predstavuje  návrh  vlastného  Akčného  programu 
znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v Slovenskej republike.

Príprava Akčného programu bola avizovaná už v pozícii Slovenskej republiky k ročnej 
správe Európskej komisie k revidovanej Lisabonskej stratégii pre jarné zasadnutie Európskej 
rady, kde časť 2.2.2 Zlepšovanie podnikateľského prostredia a regulačného systému obsahuje 
informáciu, že  na jar 2007 začne Ministerstvo hospodárstva SR s prípravou implementácie 
Akčného programu zníženia administratívnych bariér v SR a do roku 2009 bude iniciovať 
vypracovanie  ďalšieho  materiálu,  ktorý  bude  obsahovať  hodnotenie  a vyčíslenie 
administratívneho zaťaženia, ktoré má negatívny dopad na podnikanie. 

Meranie  záťaže bude zabezpečované subjektom na základe verejného obstarávania, 
administratíva a komunikácia s EK bude vykonávaná centrálnou koordinačnou jednotkou, t.j. 
MH SR, ktoré v tomto smere posilní svoje kapacity.

Plné   znenie   uvedeného   materiálu   je   uverejnené   na   webovej   stránke   MH SR 

http://www.economy.gov.sk v položke Podnikateľské prostredie a lepšia regulácia. 
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Kontaktná osoba: Ing. Bronislava Žabková 
                             odbor podnikateľského prostredia
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