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1. Preambula 

 

„Hospodárska prosperita Slovenska a jej trvalý udržateľný hospodársky rast je možný 

prostredníctvom celkovej konvergencie ekonomiky k vyspelým krajinám EÚ pri udržaní 

dostatočnej úrovne sociálno-ekonomickej súdržnosti“. 

       Programové vyhlásenie vlády, máj 2012 

 

Druhá vláda Róberta Fica získala v predčasných parlamentných voľbách v marci 2012 od občana 

silný mandát na realizáciu programu založeného na budovaní sociálnej, hospodárskej a ekologickej 

stability. V kontexte prebiehajúcej globálnej ekonomickej krízy a deklarovaného medzinárodného 

záväzku znižovania výšky deficitu je nutným predpokladom pre napĺňanie tohto ambiciózneho 

programu vytváranie stabilných podmienok pre udržateľný hospodársky a ekonomický rast. 

Nástrojom je neustále zlepšovanie podnikateľského prostredia, podpora 

konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a zabezpečenie stabilnej surovinovo-

energetickej základne pre náš priemysel a služby. Sú to všetko oblasti, ktoré kompetenčne 

spadajú do pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Ministerstvo má preto pri realizácii cieľov 

Programového vyhlásenia významné postavenie a zároveň zodpovednosť za implementáciu 

konkrétnych riešení, ktoré z Programového vyhlásenia pre jednotlivé sekcie MH vyplývajú. Tento 

dokument vymedzuje základné smerovanie činnosti MH SR na obdobie 2012-2015 a zároveň 

v hrubých rysoch popisuje niektoré prioritné okruhy jednotlivých sekcií MH.  

 

 

2. Aktivity podporujúce hospodársky rast 
PVV: Podporiť hospodársky rast; založiť dlhodobé tendencie pre hospodársky rozvoj 

Slovenska a pre zlepšenie kvality života 

2.1 Strategický cieľ: Vytvoriť podmienky a zadefinovať aktivity podpory udržateľného 

hospodárskeho rastu SR so zohľadnením cieľov stratégie Európa 2020 tak, aby bol v roku 2016 

dosiahnutý hospodársky rast na úrovni minimálne 4% HDP, a to prostredníctvom systematického 

zlepšovania podnikateľského prostredia a zvyšovania konkurencieschopnosti SR, efektívnej 

podpory investícií, zintenzívnenia priemyselného výskumu a vývoja, podpory malého a stredného 

podnikania, zvýšenia efektívnosti podnikov s majetkovou účasťou štátu, zvyšovania energetickej 

bezpečnosti a efektívnejšieho využívania energie, podpory zamestnanosti a efektívneho využitia 

eurofondov.  
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3. Podnikateľské prostredie 

PVV: Zlepšiť podnikateľské prostredie v SR 

3.1 Strategický cieľ: Zlepšiť pozíciu SR v rebríčku Doing Business Svetovej banky
1
 minimálne 

o 15 miest do r. 2016 

Navrhovaný postup: 

 Spracovať Gap analýzu, ktorá identifikuje rozdiely medzi súčasným a cieľovým stavom. 

 Na základe Gap analýzy spracovať program opatrení na zlepšenie podnikateľského 

prostredia do konca volebného obdobia.  

PVV: Znížiť administratívne zaťaženie podnikania 

3.2 Strategický cieľ: Znížiť úroveň administratívneho zaťaženia podnikania meraného indexom 

Product Market Regulation (OECD) o 20% do roku 2016 a zlepšiť hodnotenie administratívneho 

zaťaženia podnikania v Global Comptetitiveness Report.
2
 

 

Navrhovaný postup: 

 Identifikovať prioritné opatrenia na znižovanie administratívneho zaťaženia vychádzajúc 

z programového vyhlásenia vlády (napr. záväzok zrušiť povinnosť podávať daňové 

priznania pre malé podniky) a doterajších dokumentov MH SR obsahovo zameraných na 

znižovanie administratívneho zaťaženia v podnikateľskom prostredí. 

 Vypracovať plán úloh s termínmi a zodpovednosťami jednotlivých rezortov. 

 Predložiť plán úloh na schválenie do vlády. 

 Pravidelne vyhodnocovať plnenie plánu úloh a zrozumiteľne informovať podnikateľskú 

verejnosť. 

 Aktualizovať Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v SR na 

obdobie rokov 2013 – 2015 v nadväznosti na aktivity EÚ v tejto oblasti. 

PVV: Vytvoriť stabilné podnikateľské prostredie 

3.3 Strategický cieľ: Zlepšovať kvalitu a stabilitu podnikateľskej legislatívy 

Navrhovaný postup: 

 Dôsledne vyhodnocovať dopady prijímanej legislatívy na podnikateľské prostredie 

a pripomienkovať prípadné nedostatky v doložke vplyvov na podnikateľské prostredie pri 

legislatívnych i relevantných nelegislatívnych materiáloch predkladaných do 

pripomienkového konania. 

 Obnoviť pravidelný monitoring vybranej legislatívy s vplyvom na podnikateľské prostredie 

a zverejňovať týždenný prehľad novej legislatívy v pripomienkovom konaní s komentármi k 

ich obsahu. 

 Zaviesť systém RIA (Regulatory Impact Assessment) do procesu hodnotenia vplyvov 

prijímanej legislatívy. 

                                                           

1
 V roku 2012 sa SR v rebríčku Doing Business umiestnila na 48. mieste 

2
 V GCR 2011-2012 sa v hodnotení „Burden of government regulation“ SR umiestnila na 115. mieste 
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 Predĺžiť obdobie pripomienkového konania v súlade s odporúčaniami Európskej komisie. 

PVV: Obmedziť podvody a nekalé praktiky v podnikateľskom prostredí 

3.4 Strategický cieľ: Podporovať transparentnosť a disciplínu v obchodných vzťahoch 

Navrhovaný postup: 

 Podporiť fungovanie a ďalší rozvoj Hospodárskeho registra SR s cieľom vytvoriť z tohto 

portálu dôveryhodný zdroj komplexných informácií o obchodných partneroch. 

 Upraviť Obchodný zákonník s cieľom obmedziť nekalé činnosti pri zánikoch obchodných 

spoločností a zvýšiť zodpovednosť osôb, ktoré sú v čase predchádzajúcom zániku 

spoločnosti ich štatutárnymi orgánmi. 

 Zaviesť v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti európsku smernicu 2011/7 o boji proti 

oneskoreným platbám v obchodných transakciách s cieľom potláčať neplatičstvo v 

podnikateľskom prostredí. 

PVV: Systematické analyzovanie podnikateľského prostredia 

3.5 Strategický cieľ: Monitorovať vývoj kvality podnikateľského prostredia a formulovať 

odporúčania na zlepšovanie podmienok na podnikanie 

Navrhovaný postup: 

 Zostavovať ročnú Správu o stave podnikateľského prostredia s popisom vývoja 

podnikateľského prostredia, a návrhmi na reformy a zhodnotením postupu implementácie 

opatrení navrhnutých v minulosti. 

 Komunikovať s podnikateľským sektorom v Rade pre podnikateľské prostredie, formou 

seminárov a elektronickou komunikáciou.  

 

4. Investície 

 
PVV: Zvýšiť mieru investícií do ekonomiky SR najmä v odvetviach s vysokou pridanou 

hodnotou a v menej rozvinutých regiónoch a zvýšiť exportnú výkonnosť slovenskej 

ekonomiky 

 

4.1 Strategický cieľ: Zefektívniť činnosť SARIO tak, aby sa zvýšila miera investícií do ekonomiky 

SR do r. 2015 min. na úroveň 3 násobku investícií z r. 2011, najmä v odvetviach s vysokou 

pridanou hodnotou. 

Navrhovaný postup: 

Posilniť SARIO ako hlavný nástroj MH SR na podporu zahraničných i domácich investícií, najmä: 

 Spracovať koncepciu transformácie SARIO na štátnu a.s., ktorá bude v gescii MHSR 

zriadená samostatným zákonom.     

 Posúdiť možnosti následného  zlúčenia SARIO s organizáciami  MH Invest s.r.o. a MH 

Development s.r.o. tak, aby jediný subjekt bol zodpovedný za celý proces vyhľadania 

investora, prípravy investície a investičných stimulov, developmentu a postinvestičnej 

starostlivosti.               
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 posilniť zastúpenie SARIO v krajinách s najväčším investičným potenciálom z pohľadu 

SR.       

 definovať v spolupráci s MZV SR efektívnejší proces spolupráce SARIO a OBEO pri 

príprave zahraničných investícií. 

 

PVV: Okrem osvedčených postupov ako zvládnuť nové výzvy stojace pred slovenskou 

spoločnosťou, vláda svoju politiku založí najmä na tvorivosti a pružnosti pri aplikovaní 

najnovších svetových poznatkov a skúseností 

4.2 Strategický cieľ: MH SR podporí inovácie, tvorivosť a schopnosť aplikovať nové svetové 

poznatky a skúsenosti. Tento cieľ  bude premietnutý do implementačných pravidiel pre čerpanie 

fondov EÚ a tiež do pravidiel poskytovania rizikového kapitálu. 

Navrhovaný postup: 

 MH SR zabezpečí úpravu implementačných pravidiel. 

 

PVV: Vláda Slovenskej republiky vytvorí podmienky na ďalší rozvoj regiónov 

a odstraňovanie rozdielov medzi nimi, a to najmä budovaním infraštruktúry a posilnením 

regiónov cez produkčné investície. Znižovanie regionálnych rozdielov v zjednotenej Európe 

podporí aj hospodárnym, účinným a účelným využívaním zdrojov z fondov Európskej únie. 

PVV: Spružní systém čerpania prostriedkov z fondov EÚ a tým uľahčí a urýchli čerpanie s 

cieľom znížiť riziko zneužívania týchto zdrojov. 

PVV: Vláda zabezpečí procesy vedúce k reálnemu a efektívnemu vyčerpaniu alokácií 

operačných programov ku koncu programovacieho obdobia 2007 – 2013 v súlade s ich cieľmi 

a prioritami 

4.3 Strategický cieľ: MH SR v rámci čerpania prostriedkov z fondov EÚ podporí modifikáciu 

pravidiel ich čerpania  v rámci podpory regiónov a odstraňovania rozdielov medzi nimi. 

MH SR podporí modifikáciu poskytovania priamej ako aj  nepriamej štátnej pomoci  

Navrhovaný postup: 

 MH SR bude aktívne podporovať zmeny v systéme čerpania fondov EÚ tak, aby došlo 

k celkovému zjednodušeniu ich čerpania a vytvorili sa podmienky pre rýchlejšie kreovanie 

nových výziev.  

 MH SR vytvorí zo SIEA jedinú spoločnú implementačnú agentúru fondov EÚ v rámci 

rezortu a zjednotí a zjednoduší implementačné postupy. 

 

PVV: Rokovania o novej finančnej perspektíve EÚ na roky 2014 - 2020 predstavujú výzvu 

pre efektívne využitie pridanej hodnoty, ktorú EÚ predstavuje na svetovej scéne.  

V rokovaniach o Viacročnom finančnom rámci (VFR) sa vláda zameria na dosahovanie 

cieľov napomáhajúcich konverzii a vývoju regiónov v EÚ a podporu kohéznej politike. 
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PVV: Vláda vytvorí podmienky na spracovanie novej generácie operačných programov 

v súlade s podmienkami a zameraním Spoločného strategického rámca 2014 – 2020, pričom 

využije skúsenosti všetkých prijímateľov pomoci z predchádzajúcich programových období. 

4.4 Strategický cieľ: MH SR sa intenzívne zapojí do diskusie k tvorbe politík týkajúcich sa 

zlepšenia podmienok pre efektívne čerpanie prostriedkov z fondov EÚ.  MH SR sa bude  podieľať 

na príprave Partnerskej dohody, predovšetkým v oblastiach vedy, výskumu a inovácií, zvyšovania 

konkurencieschopnosti MSP, podpory energetickej efektívnosti, využívania OZE a podpory 

zamestnanosti. 

Navrhovaný postup: 

 MH SR vytvorí expertný tím, ktorý sa zapojí do kreovania podmienok Politiky súdržnosti na 

roky 2014 – 2020,  s využitím best-practise doterajšieho riadenia  implementácie fondov EÚ 

v rámci operačného programu „Konkurencie schopnosť a hospodársky rast“ (OP KaHR). 

 

PVV: S cieľom podpory ekonomického rozvoja, zvyšovania konkurencieschopnosti slovenskej 

ekonomiky a tvorby nových pracovných miest bude vláda klásť dôraz na prílev priamych 

zahraničných investícií predovšetkým do oblastí s vyššou pridanou hodnotou. Podporí 

koncepcie rozvoja vedecko-technickej spolupráce s priamym vplyvom na rozvoj znalostnej 

ekonomiky na Slovensku vo väzbe na systém vzdelávania a prípravy vysokokvalifikovaných 

odborníkov. Vláda nadviaže na rozpracované projekty v rámci  inovačnej politiky a presadí  

aktívnejšie zapojenie Slovenskej republiky do medzinárodného transferu moderných 

technológií. 

PVV: V Zákone o investičnej pomoci navrhne zníženie minimálnej výšky investície a súčasne 

posúdi nebezpečenstvo ohrozenia domácich výrobcov. Pri príleve zahraničných investícií 

bude hospodárska politika zameraná predovšetkým na podporu etablovaných investorov pri 

expandovaní ich aktivít v Slovenskej republike prostredníctvom poinvestičnej starostlivosti 

a ich výraznejšieho vstupu do priemyselného výskumu a vývoja u nás. 

4.5 Strategický cieľ: MH SR pripraví návrh nových pravidiel podpory priamych investícií 

predovšetkým do oblastí s vyššou pridanou hodnotou a do regiónov s vysokou mierou 

nezamestnanosti. V nových pravidlách bude vytvorený výhodnejší rámec podpory pre projekty 

zaisťujúce transfer moderných technológií a podporu realizácie výstupov priemyselného výskumu 

a experimentálneho vývoja. 

Navrhovaný postup: 

 MHSR spracuje nové pravidlá poskytovania investičnej pomoci tak, aby boli preferované 

menej rozvinuté regióny, pre ktoré budú znížené minimálne výšky investícií.  

 MHSR pripraví analýzu doterajších podporených investícií administrovaných cez  agentúru 

SARIO. 

 V nových pravidlách poskytovania investičnej pomoci  bude povinnosť predložiť dopadovú 

štúdiu ohrozenia domácich výrobcov ku každému projektu navrhnutému na investičnú 

pomoc. 
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5. Priemyselný výskum a vývoj 

PVV: Osobitnú dôležitosť bude zohrávať vhodná podpora perspektívnych oblastí podnikania 

v znalostnej ekonomike. Za kľúčové vláda považuje oživenie priemyselného výskumu 

a vývoja...a jeho účinnejšie pôsobenie v európskom výskumnom priestore. Posúdi možnosti 

motivácie súkromného sektora pre investovanie vo výskume, vývoji a inováciách. Vláda si 

uvedomuje, že bez výrazného zvýšenia celkových výdavkov na výskum a vývoj...nebude 

možné dosiahnuť výraznejší pokrok vo zvyšovaní konkurencieschopnosti domácej 

ekonomiky. 

5.1 Strategický cieľ: MH SR zefektívni riadenie priemyselného výskumu a vývoja najmä 

v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej 

ekonomiky. 

Navrhovaný postup: 

 MH SR bude plniť úlohu gestora pre rozvoj priemyselného výskumu, vývoja a inovácií 

v priemysle so zameraním predovšetkým na oblasť energetiky, dopravných systémov, 

informatiky, biotechnológií, biomedicíny, zelených technológií, materiálového inžinierstva, 

strojárskeho a elektrotechnického priemyslu vrátane zbrojných systémov. MH SR spracuje 

ucelenú strednodobú stratégiu priemyselného výskumu a vývoja. 

 MH SR bude spolupracovať pri vytvorení Rady pre výskum a vývoj ako medzirezortného 

orgánu pre koordináciu VaV aktivít s účasťou MŠVVaŠ, SAV a priemyselných zväzov 

s cieľom zefektívniť a previazať základný a aplikovaný výskum,  priemyselný VaV 

a urýchliť komercionalizáciu výsledkov VaV. 

5.2 Strategický cieľ: Využiť rizikový kapitál pre financovanie inovačných aktivít 

Navrhovaný postup: 

 MH SR implementuje v spolupráci s MF SR a MŠVVaŠ systém rizikového kapitálu 

JEREMIE predovšetkým pre podporu výskumných a vývojových projektov s významným 

inovačným potenciálom  v start-up a MSP podnikoch. 

 MH SR bude cestou SARIO vyhľadávať start-up firmy predovšetkým v oblasti high-tech 

a pomáhať im pri získavaní domáceho i zahraničného rizikového kapitálu 

 

5.3 Strategický cieľ: Motivovať súkromnú sféru na zvyšovanie výdavkov do výskumu a vývoja 

Navrhovaný postup: 

 MH SR podporí návrh novelizácie zákona, ktorý bude súkromný sektor výraznejšie 

motivovať na zvyšovaní výdavkov do výskumu a vývoja s cieľom prekonať zaostávanie SR 

v oblasti priemyselného výskumu a vývoja. 

 MH SR bude inicializovať jednania s významnými investormi pôsobiacimi v SR s cieľom 

vytvoriť podmienky pre ich investičnú angažovanosť v oblasti výskumu a vývoja. 

5.4 Strategický cieľ: Zabezpečiť efektívnejšiu väzbu medzi základným a aplikovaným výskumom 

s cielom rýchleho zavedenia výsledkov základného výskumu do praxe. 

Navrhovaný postup: 
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 MH SR v spolupráci s MŠVVaŠ zabezpečí, aby základný výskum uprednostňoval projekty, 

ktorých výsledky by cestou aplikovaného výskumu a vývoja mohli najrýchlejšie zvýšiť 

konkurencieschopnosť  slovenských podnikov. Bude vytvorená úzka väzba medzi 

Agentúrou pre výskum a vývoj(APVV), NADSME a  SIEA. 

 MH SR bude podporovať vytváranie výskumných sietí pre podporu efektívnych národných 

výskumných aliancií priemyselných podnikov, univerzít, SAV a podporovať vytváranie 

inkubátorov pre start-up firmy. 

 

5.5 Strategický cieľ: Zabezpečiť čo najužšiu väzbu na programy aplikovaného výskumu EU 

s cieľom zrýchliť a skvalitniť slovenské programy priemyselného výskumu a vývoja. 

Navrhovaný postup: 

 MH SR v spolupráci s MŠVVaŠ vytvorí podmienky na efektívne napojenie projektov 

priemyselného výskumu a vývoja na európske výskumné projekty.  

 

6. Podpora MSP 

PVV: Financovanie nových inovačných aktivít aj prostredníctvom rizikového kapitálu. 

6.1 Strategický cieľ: Zlepšiť dostupnosť  financovania pre MSP. 

Navrhovaný postup: 

 V rámci podpory MSP prostredníctvom rizikového kapitálu bude MHSR aktívne pôsobiť 

v riadiacich zložkách pracujúcich s iniciatívou JEREMIE. 

 MHSR vytvorí podmienky pre opätovný rozbeh Mikropôžičkového programu, ktorý je 

realizovaný v súčinnosti s centrami RPIC a BIC.  

 

PVV: Ucelený systém tvorby analýz podnikateľského prostredia s cieľom zvýšiť 

zamestnanosť. Bude zameraný najmä na mikromonitoring podnikateľského prostredia, 

hodnotenie legislatívnych zmien, monitoring neželaného importu a jeho dosahu na 

hospodárstvo, efektívnosť verejných prostriedkov vynakladaných na tvorbu pracovných 

miest a regionálneho rozvoja. 

6.2 Strategický cieľ: MHSR bude pokračovať v podpore štátnych programov pre MSP, ako sú : 

 podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu 

 podpora MSP na trhu EÚ 

 podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie 

 poradenstvo a vzdelávanie pre MSP 

 monitoring a výskum v prostredí MSP 

 

PVV: Štát bude vytvárať najmä stabilné podnikateľské prostredie, vrátane stimulácie malých 

a stredných podnikov, pre uplatnenie v globálnych sieťových štruktúrach. 

6.3 Strategický cieľ: MHSR podporí programy, ktoré budú uplatňovať európske zásady rozvoja 

malého podnikania (SBA – Small Business Act). MH SR vytvorí podmienky pre zapojenie sa MSP 
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do Programu pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 – 2020) –

 COSME a bude sa tiež uchádzať o finančné nástroje v rámci tohto programu 

Podporné programy pre zamestnanosť mladých 

PVV – preambula: znížiť vysokú nezamestnanosť mladých ľudí a systematicky riešiť 

problém dlhodobej, najmä regionálnej nezamestnanosti; 

6.4 Strategický cieľ: MHSR v spolupráci s MPSVaR realizuje podporné programy aj s využitím 

fondov EÚ na podporu podnikania,  investícií a zamestnanosti, cielene pre nezamestnaných 

mladých ľudí. 

6.5 Strategický cieľ: Zlepšiť uplatniteľnosť absolventov stredných škôl. 

Navrhovaný postup: 

 MH SR v spolupráci s MŠVVaŠ SR a MPSVaR pripraví legislatívne opatrenia na 

prispôsobenie stredoškolského odborného vzdelávania potrebám zamestnávateľskej sféry. 

 MH SR bude pokračovať v podpore a propagácii stredoškolského odborného vzdelávania.  

MH SR bude podporovať tvorbu partnerstiev stredných odborných škôl so zamestnávateľskou 

sférou. 

 

 

7. Energetika 
 

PVV: Posilnenie energetickej bezpečnosti 

7.1 Strategický cieľ : Rozvoj energetickej infraštruktúry  

Navrhovaný postup: 

 Vytvárať podmienky na diverzifikáciu zdrojov a dopravných ciest s cieľom zvýšenia 

energetickej bezpečnosti a konkurencie na energetickom trhu. 

 Podporovať koncept severo-južného prepojenia, rozvoj plynárenskej a ropovodnej 

infraštruktúry a cezhraničných elektrizačných prepojení tak, aby Slovensko v plnej miere 

spĺňalo bezpečnostné kritéria ENTSO-E a ENTSO-G a aby mohlo byť plne integrované do 

jednotného európskeho energetického trhu.  

 Preskúmať možnosti zapojenia Slovenska do plánovaných infraštruktúrnych projektov 

európskeho významu. 

 Podporovať regionálnu integráciu trhov (market coupling). 

 Vytvárať predpoklady pre efektívnejšie využívanie a optimalizáciu existujúcich prepravných 

kapacít pre elektrinu a zemný plyn a uskladňovacích kapacít v podzemných zásobníkoch 

zemného plynu ako aj pre  výstavbu nových kapacít na uskladňovanie zemného plynu. 

 

7.2 Strategický cieľ: Rozvoj domácich energetických zdrojov  

 Zintenzívniť dohľad nad dostavbou nových blokov jadrovej elektrárne Mochovce, v prípade 

potreby zanalyzovať doterajší postup prác.  
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 Zanalyzovať výsledky štúdie realizovateľnosti výstavby nových blokov jadrovej elektrárne 

Jaslovské Bohunice, na základe jej výsledkov realizovať ďalšie kroky.  

 Zabezpečiť dostatočné finančné zdroje NJF na budúce odstavenie v súčasnosti 

prevádzkovaných jadrových blokov a zaktualizovať Stratégiu záverečnej časti jadrovej 

energetiky.  

 Zaktualizovať surovinovú politiku SR, so zameraním na intenzívnejšie využívanie domácich 

surovinových zdrojov a možnosti získavania iných energetických surovín. Zaktualizovať 

dlhodobú koncepciu podpory ťažby uhlia na Slovensku a jej prepojení na všeobecný 

hospodársky záujem. 

 Zanalyzovať dopady nového systému obchodovania s emisiami CO2 (ETS III) a dopadu 

smernice o priemyselných emisiách na energetiku.   

 

PVV: Budovanie fungujúceho energetického trhu 

7.3 Strategický cieľ : Zvýšenie konkurencie na energetickom trhu za účelom skvalitnenia služieb 

a zvýšenej ochrany spotrebiteľa. 

Navrhovaný postup: 

 Vytvoriť predpoklady pre urýchlené prijatie tretieho energetického balíčka, vrátane 

doriešenia otázky vlastníckych vzťahov vo vertikálne integrovaných podnikoch a posilnenie 

nezávislosti a kompetencií ÚRSO v súlade s požiadavkami relevantných smerníc.  

 Zaktualizovať Energetickú politiku SR. 

 Efektívnou energetickou politikou vytvárať podmienky pre zvyšovanie 

konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, zachovanie výroby a zamestnanosti.   

 Podieľať sa na vypracovaní koncepcie na ochranu spotrebiteľov spĺňajúcich podmienky 

energetickej chudoby. 

 Posúdiť možnosti vytvorenia energetickej burzy ako katalyzátora pre zdynamizovanie 

slovenského trhu s energiami a výhľadovo aj emisiami. 

 Zabezpečiť vypracovanie analýzy širokoplošnej implementácie inteligentných meračov 

podľa požiadaviek  tretieho energetického balíčka.  

 

PVV: Udržateľný rozvoj energetiky  

7.4 Strategický cieľ : Optimálne využívanie OZE v energetickom mixe a zvýšenie energetickej 

efektívnosti  

Navrhovaný postup: 

 Analyzovať existujúci systém podpory OZE na báze aktuálneho stavu implementácie OZE 

a s návrhmi na optimalizáciu dopadov OZE na ceny energie a infraštruktúru. Podporovať 

také zdroje OZE, ktoré majú čo najmenší dopad na stabilitu prenosovej siete ako aj na ceny 

energie. 

 Novelizovať Zákon o podpore OZE a KVET.  

 Aktualizovať Koncepciu energetickej efektívnosti a s tým súvisiacej legislatívy 

v nadväznosti na pripravovanú smernicu EÚ o energetickej efektívnosti a vypracovanie 3. 

Akčného plánu energetickej efektívnosti (2014-2016). 



 11 

 Vypracovať systém podpory zvýšenia energetickej efektívnosti.  

 Posilniť úlohy SIEA v implementácii politík v oblasti OZE a energetickej efektívnosti.   

 

8. Zahraničný obchod a ochrana spotrebiteľa 
 

PVV: Prostredníctvom Proexportnej rady zabezpečí väčšiu prepojenosť a súčinnosť všetkých 

aktérov činných v oblasti ekonomickej diplomacie a pri presadzovaní obchodno-

ekonomických záujmov v zahraničí. 

8.1 Strategický cieľ: MH SR bude uplatňovať nepriame nástroje podpory exportu pre slovenských 

podnikateľov. V proexportnej politike sa zameria na koordináciu svojich aktivít s MZV SR, 

Eximbankou SR a ďalšími subjektmi na podporu zahraničného obchodu a podnikania.  

 

Navrhovaný postup: 

 MH SR bude iniciovať zmenu štatútu Proexportnej rady tak, aby sa  s účasťou Eximbanky 

SR, SZRB, agentúr SACR, SARIO, NADSME, inštitúcií SOPK, AZZZ a RÚZ umožnila 

efektívna koordinácia jednotlivých subjektov, činnosť ktorých súvisí s oblasťou 

ekonomickej diplomacie. V rámci zmeny štatútu bude MH SR navrhovať oživenie 

koordinačnej úlohy „Medzirezortnej komisie“ pre výber diplomatov vysielaných na OBEO 

pri ZÚ SR v zahraničí.  

 

PVV: Podpora ekonomického rastu a posilnenie pozície SR v medzinárodnom obchode   

8.2 Strategický cieľ : Dotváranie systému multilaterálnych a bilaterálnych obchodných dohôd 

a zmlúv a využívanie nástrojov v oblasti obchodu 

Navrhovaný postup: 

 Na multilaterálnej úrovni bude Slovensko i naďalej podporovať ukončenie rokovaní 

o rozvojovej agende z   Dohy (Doha Development Agenda) za účelom maximálne možnej 

miery liberalizácie svetového obchodu, v oblasti poľnohospodárstva priemyselných 

výrobkov a služieb. 

 Podpora prebiehajúcich rokovaní EÚ o dohodách o voľnom obchode s Indiou a  Kanadou, 

Singapurom, Malajziou, Vietnamom, krajinami Východného partnerstva, Južného 

partnerstva a Mercosur-u. Plné využitie členstva Ruskej federácie vo WTO. 

 Využitie existujúceho systému bilaterálnych dohôd a medzivládnych a zmiešaných komisií  

za účelom zintenzívnenia hospodárskych vzťahov s krajinami s perspektívnym 

hospodárskym rastom (krajiny západného Balkánu, Ruská federácia, krajiny SNŠ, Brazília, 

Kuba, Čína, Vietnam, Indonézia, atď). 

 Presadzovanie záujmov slovenských podnikateľských subjektov pri využívaní nástrojov na 

ochranu obchodu v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ. 

PVV: Otváranie nových trhov a zefektívnenie ekonomickej diplomacie  

8.3 Strategický cieľ : Zlepšenie podmienok pre zvýšenie exportu slovenských hospodárskych 

subjektov  
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Navrhovaný postup: 

 Prehodnotiť inštitucionálne riešenie postavenia subjektov zodpovedných za realizáciu 

obchodnej a proexportnej politiky, predovšetkým jasnou definíciou kompetencií medzi MH 

SR a MZV SR a možným posilnením spolupráce SARIO so sieťou obchodno-ekonomických 

oddelení (OBEO) pri ZÚ SR.    

 Aktívnejšie využitie členstva SR v medzinárodných hospodárskych organizáciách ako 

OECD, OSN pre prehlbovanie hospodárskej spolupráce a využitie ich pracovného 

a analytického potenciálu.  

 Využitie inovatívnych foriem medzinárodnej hospodárskej spolupráce iniciované SARIO 

(USA, Izrael). 

 Prehodnotenie systému podpory slovenských podnikateľských subjektov na veľtrhoch 

a medzinárodných prezentáciách typu EXPO. 

PVV: Zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a vyvážených obchodných vzťahov 

8.4 Strategický cieľ : Posilnenie ochrany spotrebiteľa a rozvoj konkurenčného prostredia 

Navrhovaný postup: 

 Prehodnotenie právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa v nadväznosti na prijatie 

smernice EP a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení 

a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica EP a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje 

smernica Rady 85/577/EHS a smernica EP a Rady 97/7/ES. 

 Prijatie Spotrebiteľského kódexu, ktorý komplexne upraví spotrebiteľské práva.  

 Podpora spotrebiteľských združení. . 

 Prispieť k lepším zmluvným obchodným vzťahom osôb podnikajúcich najmä s výrobkami 

potravinárskeho charakteru podporou prijatia memoranda zameraného na vyvážené 

podmienky týchto vzťahov. 

 Zabezpečiť dostupnosť informácií pre podnikateľov a príjemcov služieb vzťahujúcich sa na 

problematiku služieb ich zverejnením na webovej stránke, a to aj v inom jazyku. 

PVV:  Svetová politika a multilaterálne vzťahy  

- presadzovať aktívne zapojenie SR do procesov kontroly odzbrojenia, likvidácie chemických 

zbraní, ako aj kontroly exportov a importov v oblasti konvenčných zbraní a exportov tovarov 

a technológií s dvojakým použitím. 

 

8.5 Strategický cieľ: Pokračovať v zapojení sa SR do procesov kontroly  likvidácie chemických 

zbraní a aktívne spolupracovať pri zapojení sa do procesov kontroly exportov a importov v oblasti 

konvenčných zbraní a exportov tovarov a technológií s dvojakým použitím. 

Navrhovaný postup: 

 MH SR ako národný orgán zastupujúci SR v Organizácii pre zákaz chemických zbraní 

(OPCW) bude presadzovať aktívne zapojenie sa SR do procesov kontroly  likvidácie 

chemických zbraní , ako aj kontroly exportov a importov a spôsobu používania chemických 

látok sledovaných Dohovorom  o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických 

zbraní a o ich zničení č.276/1997 Z.z.  

MH SR sa bude aktívne zapájať do tvorby európskej  a následne i národnej legislatívy 

v oblasti kontroly obchodu s tovarmi a technológiami s dvojakým použitím, tak aby 

transfery  materiálov a technológií dvojakého použitia nerozvíjali vojenské možnosti, ktoré 
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narúšajú medzinárodnú a regionálnu bezpečnosť a stabilitu alebo aby neboli zneužité na 

podporu takýchto možností. 

PVV: Vláda bude podporovať rozširovanie EÚ o krajiny, ktoré splnia podmienky na členstvo. 

Slovenská republika bude tento proces aktívne podporovať odovzdávaním transformačných 

a integračných skúseností. 

8.6 Strategický cieľ: MH SR vytvorí podmienky na podporu nových krajín vstupujúcich do EÚ 

transferom integračných skúseností ministerstva ako aj subjektov v gescii ministerstva.  

Navrhovaný postup: 

 Zabezpečí transfer integračných skúseností aparátu ministerstva ako aj zapojenie NADSME, 

SARIO a SIEA do procesu aktívnej podpory nových krajín, ktoré splnia podmienky na 

členstvo v EÚ s cieľom poskytnúť know-how agentúr z predvstupových grantových schém 

a schém implementácie fondov EÚ. 

 

 

9. Zvýšenie efektívnosti štátnej správy v pôsobnosti MH SR 
 

PVV: - Finančná politika, audit a kontrola. 

- Efektívnejším hospodárením podnikov s majetkovou účasťou štátu sa zvýšia ich     

  dividendy do štátneho rozpočtu. 

- Zvyšovanie rentability štátnych aktív a skvalitnenie podnikateľskej funkcie štátu. 

 

9.1 Strategický cieľ: Optimalizovať rast príjmov štátneho rozpočtu z dividend v spoločnostiach 

s majetkovou účasťou štátu. 

 

Navrhovaný postup: 

 pozornosť zamerať na spoločnosti so sídlom v daňových rajoch, ktoré fakturujú služby 

nehmotného charakteru, čím dochádza k znižovaniu základu dane; 

 zamedziť porušovaniu princípu transferového oceňovania, to znamená ceny sú nadhodnotené 

v nákladoch a ceny sú podhodnotené vo výnosoch; 

 prekontrolovať a stále sledovať transakcie so spriaznenými osobami; 

 zamedziť a neustále sledovať obchodné transakcie (poradenstvo, know – how, licenčné 

poplatky, marketingové služby, prieskum trhu) za neobvyklé ceny, čím dochádza aj 

k znižovaniu zisku a daní. 

 

9.2 Strategický cieľ: Zvýšiť úroveň strategického riadenia podnikov s majetkovou účasťou štátu 

 

Navrhovaný postup: 

 Vykonať pravidelnú analýzu majetkovej a finančnej situácie vo všetkých spoločnostiach 

v pôsobnosti MH SR.  

 MH SR prostredníctvom svojich zástupcov v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu 

bude zabezpečovať svoje zámery a ciele v súvislosti s optimalizáciou príjmov vo forme 

dividend. 
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9.3 Strategický cieľ: Zvýšiť efektívnosť štátnej správy a systému výkonu kontroly a auditu 

 

Navrhovaný postup: 

 Realizovať projekt Elektronické služby MH SR v rámci OPIS s cieľom zlepšiť podnikateľské 

prostredie, uľahčiť komunikáciu s MH SR začlenením do eGovernment a zefektívniť výkon 

štátnej správy v pôsobnosti MH SR. 

 Zaviesť na ročnej báze systém rozpisu úloh vyplývajúcich zo Stratégie MH SR a ďalších úloh 

vyplývajúcich z kompetencií MH SR top-down až na úroveň referentov a ich dôsledného 

hodnotenia najbližším nadriadeným. Na tieto hodnotenia naviazať systém odmeňovania 

a kariérneho postupu. 

 V súčinnosti s MF SR vykonávať vládne audity s cieľom preveriť účinné fungovanie systému 

riadenia a kontroly a oprávnenosť vykázaných výdavkov v súlade s Dohodou o pravidlách 

spolupráce. 

 Prostredníctvom efektívneho systému kontroly a auditu zabezpečiť hospodárne, efektívne a 

účelné využívanie verejných výdavkov. 

 

10. Posilnenie postavenia SR v EÚ 
 

PVV:  V rámci sektorových politík bude vláda venovať primárnu pozornosť tvorbe 

európskeho legislatívneho prostredia v oblasti energetiky, dopravných infraštruktúr, rozvoju 

vnútorného trhu. 

 

10.1 Strategický cieľ: Zabezpečiť efektívne zapojenie sa MH SR do rozhodovacieho procesu EÚ 

o smerovaní politík EÚ a aktívne sa podieľať na tvorbe týchto politík EÚ zohľadňujúc 

presadzovanie záujmov SR  

 

Navrhovaný postup: 

 Aktívne zapojenie MH SR do tvorby európskych politík prípravou pozícií SR cez Rezortnú 

koordinačnú skupinu MH a presadzovanie schválených pozícií SR v rozhodovacích procesoch 

v orgánoch a zasadaniach Rady ministrov EÚ pre konkurencieschopnosť, Rady ministrov pre 

energetiku a Rady ministrov pre zahraničné veci/ obchod. Pri tvorbe stanovísk bude MH SR 

v maximálnej miere presadzovať kritérium nákladovej efektívnosti a celkový pozitívny prínos 

pre SR. 

 Zintenzívniť pri rozhodovacích procesoch užšiu spoluprácu a zapojenie dotknutých subjektov, 

ako sú profesijné, prípadne občianske združenia zväzy, či inštitúcie a prizývať ich vo väčšej 

miere k účasti na tvorbe pozičných dokumentov. V uvedenom zmysle bude zmenený Štatút 

Rezortnej koordinačnej skupiny MH SR.  

 MH SR bude podporovať všetky opatrenia, ktoré skvalitňujú fungovanie jednotného európskeho 

trhu, znižujú a zjednodušujú existujúcu i budúcu reguláciu a administratívnu záťaž, tak na 

občanov, ako i na podnikateľov a všetky opatrenia, ktoré budú podporovať udržateľný rozvoj a 

ekonomický rast SR. Nemenej dôležitá pozornosť bude venovaná oblasti energetiky, priemyslu, 

ale i ochrane spotrebiteľa. MH bude aktívne spolupracovať na príprave pozičných dokumentov 
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pre agendy prerokovávané v iných formáciách Rady, z ktorých vyplývajú dosahy na 

hospodársku sféru krajiny. 

 

PVV: Osobitnou úlohou vlády v nasledujúcom volebnom období bude príprava predsedníctva 

Slovenskej republiky v EÚ v druhej polovici roka 2016… Vláda sa zameria na zabezpečenie 

obsahovej, rozpočtovej, personálnej, logistickej a organizačnej prípravy predsedníctva. 

10.2 Strategický cieľ:  Zabezpečiť organizačnú prípravu na predsedníctvo SR v Rade EÚ v oblasti 

kompetencii MH SR 

 

Navrhovaný postup: 

 Analyzovať personálne a ďalšie potreby rezortu na prípravu predsedníctva  

 Vytvoriť databázu zamestnancov a expertov, ktorí budú participovať na výkone predsedníctva 

SR v Rade EÚ v roku 2016 

 Posilniť kompetenciu a pôsobnosť útvarov zabezpečujúcich európske záležitosti na zvýšenie 

operability počas prípravy a výkonu SK PRES 2016  

 Pripraviť tematické okruhy v rámci kompetencií MH SR, ktoré budú prioritné pri tvorbe 

politických cieľov SK PRES 2016 v rámci trojpredsedníctva. 

 Zabezpečiť vzdelávanie vybraných pracovníkov v oblastiach jazykových, komunikačných, 

negociačných schopností  ako aj v oblastiach európskeho práva a fungovania inštitúcií EÚ   

 

V Bratislave 12.júna 2012 


