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VÝNOS  č. 1/2005
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  z 1. marca 2005  o poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti  Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky  (ďalej  len  „ministerstvo“)  podľa  §  8 
ods.  2  zákona  č.  523/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1
Predmet 

Tento výnos upravuje poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácie“) v 
pôsobnosti ministerstva v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

§ 2
Dotácie v uhoľnom a rudnom baníctve

(1) Dotácie v uhoľnom baníctve možno poskytnúť
a) Hornonitrianskym baniam Prievidza,  a.s. Prievidza,  Bani Dolina, a.s. Veľký Krtíš, Bani 
Záhorie, a.s. Čáry na krytie
1.  výdavkov na poskytovanie  sociálnych  a iných príspevkov zamestnancom v baníctve,  na 
ktoré vznikol nárok do 31.decembra 1998 podľa osobitných predpisov1),
2.  deputátnych  nárokov  baníckych  dôchodcov,  vdov  po  baníkoch  alebo  baníckych 
dôchodcoch, na ktoré vznikol nárok do 16.januára 1992 najviac vo výške 3 000 Sk na jednu 
oprávnenú osobu,
b) Hornonitrianskym baniam Prievidza,  a.s.  Prievidza  na sprístupnenie zásob uhlia  a útlm 
činností,
c)  Bani  Dolina,  a.s.  Veľký  Krtíš  na  útlm  ťažby  a likvidáciu  hnedouhoľnej  bane  vrátane 
sociálnych  nárokov  zamestnancov   súvisiacich  s ich  uvoľňovaním  z pracovného  pomeru 
v dôsledku útlmu v rozsahu schválenom vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).

(2) Dotácie v rudnom baníctve možno poskytnúť Rudným baniam, š.p. Banská Bystrica 
na  technické  práce  na  útlmovú  činnosť  rudného  baníctva  a na  sociálne  nároky 
zamestnancov v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

(3) Dotácie podľa odsekov 1 a 2 sa môžu poskytovať štvrťročne na základe samostatných 
písomných žiadostí.

§ 3
Dotácia na revitalizáciu Žiarskej kotliny

(1) Dotáciu  na  revitalizáciu  Žiarskej  kotliny  možno  poskytnúť  Závodom Slovenského 
národného povstania,  a.s.  Žiar  nad  Hronom na  základe  enviromentálnych  opatrení 
schválených vládou.

(2) Dotácia sa môže poskytovať jeden krát ročne.

§ 4
Dotácia pre Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného podnikania

1) Zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení zákona č. 160/1989 Zb.
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 19/1991 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom 
zabezpečení zamestnancov v baníctve dlhodobo nespôsobilých na doterajšiu prácu v znení neskorších predpisov.
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(1) Dotáciu  možno  poskytnúť  Národnej  agentúre  pre  rozvoj  malého  a stredného 
podnikania  (ďalej  len  „národná  agentúra“)  najviac  do  výšky  2,5%  výdavkov 
na program Rozvoj  priemyslu  a podpora  podnikania   určených v zákone  o štátnom 
rozpočte pre príslušný rozpočtový rok na

a) monitorovanie a výskum malého a stredného podnikania,
b) poradenstvo a vzdelávanie pre malých a stredných podnikateľov,
c) poskytovanie informácií o malom a strednom podnikaní,
d)  náklady  spojené  so  zriadením  a prevádzkou  priestorov  vytvárajúcich  podmienky  pre 
začínajúcich podnikateľov,
e) prevádzkové náklady na činnosť národnej agentúry,
f) iné náklady súvisiace s podporou malého a stredného podnikania.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 písm. e) možno použiť aj na úhradu mzdových nákladov, ak 
priemerná mzda zamestnanca  národnej  agentúry nepresiahne 1,5 násobok tarifného 
platu  zamestnanca  pri  výkone  práce  vo  verejnom  záujme  prislúchajúceho  pre 
12. platovú triedu a 12. platový stupeň ustanoveného nariadením vlády v príslušnom 
rozpočtovom roku.

§ 5
Dotácia na rozvoj cestovného ruchu

(1) Dotáciu  na  rozvoj  cestovného  ruchu  možno  poskytnúť  podnikateľovi2) na  úhradu 
oprávnených nákladov 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.

(2) Za oprávnené náklady sa nepovažujú
a) prevádzkové náklady podnikateľa,
b) náklady na obstaranie nehnuteľností,
c)  náklady  na  obstaranie  osobných  a nákladných  motorových  vozidiel,  mikrobusov  alebo 
autobusov,
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.

(3) Najvyššia  suma  dotácie,  ktorú  možno  žiadateľovi  poskytnúť  je  100  000  EUR 
v prepočte na slovenské koruny. 

§ 6
Dotácia na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov

(1) Dotáciu  na  podporu  úspor  energie  a využitia  obnoviteľných  energetických  zdrojov 
možno poskytnúť na

a) úsporu energie v zásobovaní bytových domov a bytov teplom, 
b) využívanie obnoviteľných energetických zdrojov,
c) úsporu energie v priemyselnom sektore a na úsporu energie v službách.

2) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
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(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť
a) podnikateľovi, 2) 

b) záujmovému združeniu právnických osôb.3) 
(3) Dotáciu  podľa  odseku  1  možno  poskytnúť  žiadateľovi  na  úhradu  oprávnených 

nákladov, ktorými sú pri
a) obstaraní hmotného investičného majetku obstarávacia cena pozemkov, strojov, prístrojov 
a zariadení podľa osobitného predpisu, 4)

b) obstaraní nehmotného investičného majetku obstarávacia cena nehmotného investičného 
majetku,  ktorý  je  výsledkom  výskumnej  a vývojovej  činnosti  a je  predmetom  ochrany 
priemyselných práv,
c) výrobe tepla a elektriny z obnoviteľných energetických zdrojov rozdiel medzi výrobnými 
nákladmi preukázateľnými podľa platných cenových predpisov a výkupnou cenou elektriny 
alebo priemernou cenou za teplo zo zariadení podobných technických parametrov spaľujúcich 
zemný plyn.

(4) Najvyššia  suma  dotácie,  ktorú  možno  žiadateľovi  poskytnúť  je  100  000  EUR 
v prepočte na slovenské koruny.

§ 7
Dotácie na osobitné účely

Dotáciu možno poskytnúť 
a) právnickej osobe, ktorá je podnikateľom2) na
1. financovanie významných investícií schválených  vládou,
2.  obstaranie  dlhodobého  hmotného  a nehmotného  majetku  vzťahujúceho  sa  na  zriadenie 
nového podniku,  rozšírenie  existujúceho podniku alebo začatie  činnosti,  ktorá si  vyžaduje 
podstatnú  zmenu  vyrábaných  tovarov  alebo  zmenu  výrobného  procesu  v existujúcom 
podniku, a to pomocou racionalizácie, diverzifikácie alebo modernizácie, o ktorých rozhodla 
vláda,
b)  záujmovému  združeniu  právnických  osôb3) na  obstaranie  dlhodobého  hmotného 
a nehmotného majetku vzťahujúceho sa na zriadenie nového podniku, rozšírenie existujúceho 
podniku alebo začatie činnosti, ktorá si vyžaduje podstatnú zmenu vyrábaných tovarov alebo 
zmenu výrobného procesu v existujúcom podniku, a to pomocou racionalizácie, diverzifikácie 
alebo modernizácie, o ktorých rozhodla vláda,
c) obci na
1. financovanie významných investícií schválených  vládou,
2. plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s jej regionálnym rozvojom v súlade 
so stanoviskom vlády,
d) vyššiemu územnému celku na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s jeho 
regionálnym rozvojom v súlade so stanoviskom vlády.

Spoločné ustanovenia

§ 8 

(1) Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje pri 
a) právnickej osobe – podnikateľovi2)

1. obchodné meno,
2. sídlo,

3) § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka.
4) § 25 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
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3. identifikačné číslo,
4. meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu 
alebo dozorného orgánu,
b) fyzickej osobe – podnikateľovi2)

1. obchodné meno,
2. adresa trvalého pobytu a miesto podnikania,
3. identifikačné číslo,
4. meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,
c) záujmovom združení právnických osôb3)

1. názov,
2. sídlo,
3. predmet činnosti,
4. identifikačné číslo,
5. meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
d) obci
1. názov,
2. sídlo,
3. identifikačné číslo,
4. meno a priezvisko starostu alebo primátora,
e) vyššom územnom celku
1. názov,
2. sídlo,
3. identifikačné číslo,
4. meno a priezvisko predsedu.
(2) Žiadosť obsahuje aj 
a) vymedzenie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje,
b) výšku požadovanej dotácie,
c) ďalšie údaje potrebné pre posúdenie žiadosti.
(3) Prílohou žiadosti podnikateľa2) a záujmového združenia právnických osôb3) je
a)  čestné  vyhlásenie  o vysporiadaní  finančných  vzťahov  so  štátnym  rozpočtom  za  tri 
predchádzajúce rozpočtové roky,
b)  výpis  z obchodného  registra  nie  starší  ako  tri  mesiace;  ak  žiadateľ  nie  je  zapísaný 
v obchodnom registri, výpis z obdobného registra osvedčujúci oprávnenie na podnikanie, 
c)  výpis  z registra  trestov  nie  starší  ako  tri  mesiace;  v prípade  právnickej  osoby,  výpis 
z registra trestov osôb, ktoré sú členmi jej štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu alebo 
iný  rovnocenný  doklad  nahrádzajúci  výpis  z registra  trestov,  ak  ide  o zahraničnú  fyzickú 
osobu,
d) čestné vyhlásenie, že nie je v konkurze ani v likvidácii,
e) čestné vyhlásenie o tom, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.
(4) Prílohou žiadosti  obce a vyššieho územného celku je čestné vyhlásenie o vysporiadaní 

finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok.
(5) Ak  je  predmetom žiadosti  dotácia  na  výstavbu,  zmenu  stavby  alebo  stavebné  úpravy 

zariadení, prílohou žiadosti sú
a) doklady preukazujúce vlastnícke právo k stavbe a ňou zastavanému pozemku,
b) rozhodnutie o povolení stavby,
c) dohoda o združení finančných prostriedkov, ak bola uzatvorená.

§ 9

Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje
a) identifikačné údaje poskytovateľa,
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b) identifikačné údaje prijímateľa podľa § 8 ods. 1,
c) výšku poskytovanej dotácie,
d) názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo účtu prijímateľa, na ktorý sa dotácia 
poukáže,
e) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
f) podmienky poskytnutia dotácie,
g) spôsob poskytnutia dotácie,
h) spôsob zúčtovania dotácie,
i) termín vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu, na ktorý sa nepoužité 
finančné prostriedky vrátia,
j)  ďalšie  povinnosti  prijímateľa  súvisiace  s výkonom  kontroly  použitia  poskytnutých 
finančných prostriedkov,
k) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
l) ďalšie skutočnosti dohodnuté medzi poskytovateľom a prijímateľom.

§ 10

(1) Dotácie podľa § 2 až 7 nemožno poskytnúť  
a) na úhradu záväzkov žiadateľa z predchádzajúcich rokov,
b) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov nesúvisiacich s predmetom dotácie,
c) žiadateľovi, ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
d) žiadateľovi, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii,
e) žiadateľovi, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
f) žiadateľovi,  ak sa žiadateľ alebo člen jeho štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu 
dopustili úmyselného trestného činu alebo trestného činu majetkovej povahy.

(2) Dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2, § 3, 5, 6 a § 7 písm. a) a b), ktoré sú 
štátnou  pomocou  podľa  osobitného  predpisu5) možno  poskytnúť  len  v súlade  s týmto 
osobitným  predpisom  a právnymi  predpismi  Európskeho  spoločenstva  v oblasti  štátnej 
pomoci.

§ 11
Prechodné ustanovenia

(1)Žiadosti podané v roku 2005 do účinnosti tohto výnosu sa posúdia podľa tohto výnosu.
(2) Pre rozpočtový rok 2005 sa dotácia podľa § 2 ods. 2 môže poskytnúť najviac do výšky 

86 000 000 Sk.

Záverečné ustanovenia

§ 12

 Zrušuje  sa  výnos  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  č.  6/2001  z 12. 
septembra 2001 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu v odvetviach baníctva oznámený 
v Zbierke zákonov čiastka 158, č. oznámenia 391/2001 Z. z..

§ 13

5) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. 
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Tento výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2005 s výnimkou § 8 ods. 3 písm. e) a § 10 
ods. 1 písm. e), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2005.

Pavol Rusko v. r.
minister

Výnos č. 2 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 4. mája 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 z. z. o chemických látkach a chemických 
prípravkoch 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4, § 6 ods. 7, § 8 
ods. 10, § 23 ods. 4, § 24 ods. 8, § 25 ods. 7 a 9 a § 26 ods. 12 zákona č.  163/2001 Z. z. 
o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Výnos  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  č.  2/2002  na  vykonanie  zákona  
č. 163/2001 z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 „Poznámka K” vrátane nadpisu znie:

„Poznámka K:
Klasifikáciu  ako karcinogén  alebo mutagén  nie  je  potrebné  uplatniť,  ak  môže  byť 
preukázané,  že  látka  obsahuje  menej  ako  0,1  %  hmotnostných  1,3-budadiénu 
(EINECS  číslo  203-450-8).  Ak  látka  nie  je  klasifikovaná  ako  karcinogén  alebo 
mutagén, uvedú sa S-vety: (2-)9-16. 
Poznámka K platí pre určité komplexné ropné deriváty uvedené v prílohe č. 1.”

2.   Zápisy uvedené v prílohe č. 1 sa nahradzujú zápismi, 
  ktoré sú k nahliadnutiu v knižnici Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a sú 

  prístupné  v  elektronickej  forme  na  CD  nosiči  a  na  internetovej  stránke    
  www.economy.gov.sk, položka: Výrobné a sieťové odvetvia,  Chemický priemysel.

3. Do prílohy č. 1 sa vkladajú zápisy, 
  ktoré sú k nahliadnutiu v knižnici Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a sú 

  prístupné  v  elektronickej  forme  na  CD  nosiči  a  na  internetovej  stránke   
  www.economy.gov.sk, položka: Výrobné a sieťové odvetvia,  Chemický priemysel.

4. Zápisy uvedené v prílohe č. 1 s indexovými číslami 604-050-00-X, 607-050-00-8,  
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607-171-00-6 a 613-130-00-3 sa vypúšťajú.

5. Zápis uvedený v prílohe č. 1 s indexovým číslom 048-002-00-0 sa nahrádza zápismi 
s indexovými číslami 048-002-00-0 a 048-011-00-X.

6. Zápis uvedený v prílohe č. 1 s indexovým číslom 609-006-00-3 sa nahrádza zápismi 
s indexovými číslami 609-006-00-3 a 609-065-00-5.

7. Zápis uvedený v prílohe č. 1 s indexovým číslom 612-039-00-6 sa nahrádza zápismi 
s indexovými číslami 612-039-00-6 a 612-207-00-9.

8. Do prílohy č.  5 „metódy na určenie  fyzikálno-chemických vlastností  -  časť A“ sa 
vkladá testovacia metóda: a.21    oxidačné vlastnosti (kvapaliny),

Ktorá je k nahliadnutiu v knižnici Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a je 
prístupná  v  elektronickej  forme  na  CD  nosiči  a  na  internetovej  stránke 
www.economy.gov.sk, položka: Výrobné a sieťové odvetvia,  Chemický priemysel.

9. V prílohe č.  5 „metódy na určenie  toxikologických vlastností  -  časť B“ testovacie 
metódy znejú:

        „B.1 bis akútna orálna toxicita - metóda stabilnej dávky,
B.1 tris akútna orálna toxicita - metóda triedy akútnej toxicity,
B.4 akútna toxicita: podráždenie/poleptanie kože,
B.5 akútna toxicita: podráždenie/poleptanie oka,
B.31 štúdia prenatálnej vývojovej toxicity,
B.35 dvojgeneračná štúdia reprodukčnej toxicity“,
Ktoré sú k nahliadnutiu v knižnici Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a sú 
prístupné  v  elektronickej  forme  na  CD  nosiči  a  na  internetovej  stránke 
www.economy.gov.sk, položka: Výrobné a sieťové odvetvia,  Chemický priemysel.

10. DO  PRÍLOHY  Č.  5  „METÓDY  NA  URČENIE  TOXIKOLOGICKÝCH 
VLASTNOSTÍ - ČASŤ B“ SA VKLADAJÚ TESTOVACIE METÓDY: 

„B.42 Senzibilizácia pokožky: Lokálny test lymfatických uzlín,
B.43 štúdia neurotoxicity u hlodavcov“,
ktoré sú k nahliadnutiu v knižnici Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a sú 
prístupné  v  elektronickej  forme  na  CD  nosiči  a  na  internetovej  stránke 
www.economy.gov.sk, položka: Výrobné a sieťové odvetvia,  Chemický priemysel.

11. DO  PRÍLOHY  Č.  5  „METÓDY  NA  URČENIE  EKOTOXIKOLOGICKÝCH 
VLASTNOSTÍ - ČASŤ C“ SA VKLADAJÚ TESTOVACIE METÓDY:

„C.21 Pôdne mikroorganizmy: Test transformácie dusíka, 
C.22 Pôdne mikroorganizmy: Test transformácie uhlíka,

 C.23   Aeróbna a anaeróbna transformácia v pôde,
                        C.24 Aeróbna a anaeróbna transformácia v systémoch voda/sediment“,

ktoré sú k nahliadnutiu v knižnici Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a sú 
prístupné  v  elektronickej  forme  na  CD  nosiči  a  na  internetovej  stránke 
www.economy.gov.sk, položka: Výrobné a sieťové odvetvia,  Chemický priemysel.

12. PRÍLOHA Č. 6 K VÝNOSU Č. 2/2002 ZNIE:
„Podrobnosti o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu a označovanie nebezpečných 
chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov, podrobnosti o požiadavkách 
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na balenie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov  
a  podrobnosti  o  požiadavkách  na  označenie  špecifického  rizika  a  označenie  pre 
bezpečné používanie chemických látok a chemických prípravkov, ktorých objem obalu 
neprevyšuje 125 ml“
Je  k  nahliadnutiu  v  knižnici  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  a  je 
prístupná  v  elektronickej  forme  na  CD  nosiči  a  na  internetovej  stránke 
www.economy.gov.sk, položka: Výrobné a sieťové odvetvia,  Chemický priemysel.

13. PRÍLOHA Č. 8 K VÝNOSU Č. 2/2002 ZNIE:
„Podrobnosti o dokumentácii s dodatkovými údajmi I. stupňa alebo II. stupňa pre nové 
chemické látky“
Je  k  nahliadnutiu  v  knižnici  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  a  je 
prístupná  v  elektronickej  forme  na  CD  nosiči  a  na  internetovej  stránke 
www.economy.gov.sk, položka: Výrobné a sieťové odvetvia,  Chemický priemysel.

14. PRÍLOHA Č. 10 K VÝNOSU Č. 2/2002 ZNIE:
„Podrobnosti o klasifikácií, balení a označovaní nebezpečných chemických prípravkov“

Je  k  nahliadnutiu  v  knižnici  Ministerstva  hospodárstva  slovenskej  republiky  a  sú 
prístupné  v  elektronickej  forme  na  CD  nosiči  a  na  internetovej  stránke 
www.economy.gov.sk, položka: Výrobné a sieťové odvetvia,  Chemický priemysel.

15. Týmto  výnosom  sa  zrušuje  výnos  z  28.  októbra  2004  č.  3/2004  Ministerstva 
hospodárstva  Slovenskej  republiky,  ktorým  sa  dopĺňa  výnos  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o 
chemických látkach a chemických prípravkoch.

      16. Do prílohy č. 11 výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 
      v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2004 sa vkladajú 

      pod poradovým číslom 3 až 5 tieto právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej 

      únie:

„3. Smernica Komisie 2004/73/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa technickému pokroku po 29. 
krát  prispôsobuje smernica  Rady 67/548/EHS o aproximácii  zákonov,  iných právnych 
predpisov  a  správnych  opatrení  týkajúcich  sa  klasifikácie,  balenia  a  označovania 
nebezpečných látok (Ú. v. EÚ L 152, 30. 4. 2004).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii 
zákonov,  iných predpisov a  administratívnych opatrení  členských štátov o klasifikácii, 
balení a označovaní nebezpečných prípravkov. (Ú. v. EÚ L 200, 30. 07. 1999).  

5. Smernica  Rady 2004/66/ES z 26.  apríla  2004,  ktorou  sa  z  dôvodu pristúpenia  Českej 
republiky,  Estónska,  Cypru,  Lotyšska,  Litvy,  Maďarska,  Malty,  Poľska,  Slovinska  a 
Slovenska upravujú smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 
2003/37/ES a 2003/59/ES a smernice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/
ES a  2003/49/ES  v  oblastiach  voľného pohybu tovaru,  slobody poskytovania  služieb, 
poľnohospodárstva, dopravnej politiky a daní.(Ú. v. EÚ L 168 , 01/05/2004).“.

ČL. II
ÚČINNOSŤ

Tento výnos nadobúda účinnosť  1.  júla  2005 okrem príloh č.  1 a č.  5,  ktoré  nadobúdajú 
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účinnosť 31. októbra 2005.

Pavol Rusko v. r.
minister

VÝNOS č. 3/2005 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  z 11. mája 2005, 
ktorým sa mení výnos č. 1/2005 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. 

marca 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky

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 
ustanovuje:

Čl. I

Výnos  č.  1/2005  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  z  1.marca  2005 
o poskytovaní  dotácií  v pôsobnosti  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky   č. 
oznámenia  88/2005 Z.z. sa mení takto: 

V § 7 písm. c)  druhom bode a písm. d) sa vypúšťajú slová „v súlade so stanoviskom 
vlády“.

Čl. II

      Tento výnos nadobúda účinnosť 15. mája 2005.

Pavol Rusko v. r.
minister
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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

           
                              Pavol Rusko
                     podpredseda vlády SR
                   minister hospodárstva SR  

         Bratislava  27. mája 2005
 Číslo : 1286/2005 - 001 

SMERNICA č.  5/2005
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

o organizačnom zabezpečení postupu likvidácie štátnych podnikov v zakladateľskej 
pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

PRVÁ   ČASŤ

ÚVODNÉ  USTANOVENIA

Čl. 1
Predmet úpravy

     (1)  Smernica  upravuje  postup  riaditeľov  štátnych  podnikov,  likvidátorov  štátnych 
podnikov (ďalej len „likvidátor“) a odborných útvarov Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky pri likvidácii štátnych podnikov v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo“) a pri likvidácii tých štátnych podnikov, ku ktorým prešla 
zakladateľská  funkcia  na  ministerstvo  podľa  zákona  č.  111/1990  Zb.  o štátnom  podniku 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnom podniku“).

     (2) Likvidáciou štátneho podniku (ďalej len „podnik“) sa rozumie prevod majetku štátu na 
iné osoby na účel speňaženia majetku a vyporiadania všetkých záväzkov zrušeného podniku. 
Pri  vyporiadaní  záväzkov  sa  postupne  uspokoja  pohľadávky  zamestnancov  podniku, 
pohľadávky štátu a pohľadávky ostatných veriteľov.

DRUHÁ   ČASŤ

LIKVIDÁCIA  PODNIKOV  V  PÔSOBNOSTI  MINISTERSTVA

Čl. 2
Povinnosti odborných útvarov ministerstva a riaditeľa podniku v čase prípravy podniku 

do likvidácie

     (1) Sekcia privatizácie analyzuje ekonomickú situáciu podnikov a na základe zistených 
výsledkov informuje Poradu vedenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej 
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len „porada vedenia“) o problémových podnikoch.

     (2) Generálny riaditeľ sekcie privatizácie prerokuje situáciu ekonomicky problémových 
podnikov s vedením podniku, odborovým orgánom a dozornou radou. V prípade, že podnik 
nie je schopný ďalšej existencie, predloží porade vedenia návrh na jeho likvidáciu, súčasne sa 
určí časové obdobie na prípravu podniku na likvidáciu.

     (3) Za organizačno – právne zabezpečenie  zrušenia podniku likvidáciou zodpovedajú 
odborné útvary ministerstva v nasledovnom rozsahu:
a) sekcia privatizácie zabezpečí návrh na rozhodnutie o zrušení podniku likvidáciou,
b) sekcia  privatizácie  predloží  na rokovanie porady vedenia návrh na odvolanie  riaditeľa 

podniku a návrh na vymenovanie likvidátora  podniku,
c) osobný úrad zabezpečí odvolací dekrét riaditeľa podniku, vymenúvací dekrét likvidátora a 

ich kópie predloží sekcii privatizácie,
d) vedúci služobného úradu schváli mesačnú odmenu (plat) a cieľovú odmenu likvidátorovi, 

na základe návrhu sekcie privatizácie;  výška navrhovanej mesačnej odmeny (platu) musí 
zohľadňovať reálny rozsah prác, zodpovednosť za zverené majetkové hodnoty; nárok na 
vyplatenie  cieľovej  odmeny  vznikne  po  splnení  úloh  určených  v pláne  likvidácie, 
s ohľadom na dodržanie termínu na skončenie likvidácie a na rozpočet likvidácie,

e) sekcia  privatizácie  zabezpečí,  po  vydaní  rozhodnutia  ministerstva  o zrušení  podniku 
likvidáciou,  zápis  vstupu  podniku  do  likvidácie  a zápis  likvidátora  do  obchodného 
registra,

f) sekcia  privatizácie  po schválení  návrhu plánu a rozpočtu likvidácie  určí  lehotu trvania 
likvidácie.

     (4) Riaditeľ  podniku sa podieľa na realizácii  úloh spojených s prípravou podniku na 
likvidáciu, ktorá spočíva v utlmovaní jeho hospodárskej činnosti. 

     (5) Vydaním rozhodnutia ministerstva o zrušení podniku likvidáciou,  riaditeľ podniku 
zabezpečí:
a)  dokončenie existujúcich obchodných a výrobných vzťahov,
b)  dokončenie vysoko rozpracovaných zákaziek,
c)  odstránenie vád na odovzdaných výrobkoch (reklamácie),
d)  zrušenie zmluvných záväzkov voči odberateľom,  a to

1. dohodou o majetkovom vyporiadaní zrušených objednávok, ktoré nemajú zabezpečené 
financovanie,

2. dohodou o postúpení práv a záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv inému dodávateľovi,
3. odstúpením od zmluvy na základe dohody s odberateľom,
4. jednostranným  vypovedaním  zmluvy  podľa  konkrétnych  podmienok,  aj  s rizikom 

prípadných sankcií v prípade, že sankcie budú nižšie ako predpokladaná strata, resp. 
náklady na dokončenie predmetu zmluvy,

e)  zrušenie ostatných zmluvných vzťahov ako sú
1. subdodávateľské zmluvy,
2. zmluvy na dodávky materiálov, výrobkov, prác a služieb,
3. doterajšie zmluvy o nájme a prenájme uzatvorené na dobu neurčitú zmení na dobu 

určitú  podľa plánu likvidácie;  v prípade,  že  nájomca so zmenou nesúhlasí,  zmluvu 
vypovie,

f) doriešenie otázok už nakúpených skladových zásob viazaných na konkrétne objednávky v 
nadväznosti na spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,

g) vyčíslenie  finančných záväzkov  organizácií  voči  podniku za  výchovu učňov,  osobitne 
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dokladuje platné zmluvy o nájme a prenájme so stredným odborným učilišťom,
h)  vydanie rozhodnutia o zrušení organizačnej štruktúry podniku,
i) ukončenie hospodárskej činnosti ku dňu zrušenia podniku likvidáciou, odvolá vedúcich 

zamestnancov a zabezpečí výpovede zamestnancom podľa Zákonníka práce,
j) neodkladné podanie na súd všetkých žiadostí na rozhodnutie sporov o úhradu pohľadávok 

po lehote splatnosti,
k) oznámenie príslušnému územnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vstup podniku 

do  likvidácie  s  predpokladanými  termínmi,  počtami  a  kvalifikačnou  štruktúrou 
zamestnancov uvoľňovaných v dôsledku likvidácie podniku.

Čl. 3
Povinnosti riaditeľa podniku po vstupe podniku do likvidácie

     (1) Riaditeľ podniku vypracuje mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu zrušenia podniku 
vrátane inventarizácie majetku podniku ku dňu jeho zrušenia.

     (2)  Riaditeľ  podniku protokolárne  odovzdá  do  30 dní  odo dňa  vydania  rozhodnutia 
ministerstva  o  zrušení  podniku  likvidáciou  majetok  a  funkciu  likvidátorovi  so  všetkými 
podkladmi, ktoré je povinný predložiť podľa predpisov o účtovníctve a predpisov o archívoch 
a registratúrach.

     (3) Riaditeľ podniku zabezpečí audítorské overenie mimoriadnej účtovnej závierky podľa 
zákona o štátnom podniku.

Čl. 4
Vyplatenie poslednej mzdy a odmeny riaditeľovi podniku

     (1)  Vyplatenie  poslednej  mzdy  a  odmeny  riaditeľovi  podniku  je  podmienené 
protokolárnym odovzdaním funkcie likvidátorovi.

     (2)  Vyplatenie  poslednej  mzdy a  odmeny riaditeľovi  podniku zabezpečí  likvidátor  z 
prostriedkov tohto podniku. O tejto skutočnosti informuje sekciu privatizácie.

Čl. 5
Povinnosti likvidátora ku dňu vstupu podniku do likvidácie

     (1) Likvidátor je povinný bezodkladne zverejniť v Obchodnom vestníku oznámenie o 
vstupe  podniku do likvidácie  s  výzvou, aby všetci  veritelia  podniku a  iné fyzické osoby, 
právnické osoby a orgány verejnej správy, ktoré sú vstupom podniku do likvidácie dotknuté, 
prihlásili svoje pohľadávky alebo iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 90 dní od 
vstupu podniku do likvidácie.

     (2) Likvidátor je povinný sústrediť v lehote do 60 dní od vstupu podniku do likvidácie 
peňažné prostriedky na jeden účet v jednej banke.

     (3)  Likvidátor  je  povinný vypracovať  ku dňu vstupu podniku do likvidácie  vstupnú 
súvahu,  ktorá nadväzuje  na účtovnú závierku  ku dňu zrušenia  podniku likvidáciou a  plán 
likvidácie  majetku  podniku  a  zaslať  ich  do  30  dní  zakladateľovi  a  ministerstvu.  Plán 
likvidácie majetku podniku doručí aj príslušnému daňovému úradu. Personálnu časť plánu 
likvidácie  (profesijnú  skladbu,  počty  a  termíny  uvoľňovania  zamestnancov)  prerokuje  s 
príslušným odborovým orgánom.
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     (4) Plán likvidácie obsahuje najmä:
a) stav majetku,
b) stav záväzkov,
c) stav dobytných a nedobytných pohľadávok (komentár k nedobytným pohľadávkam),
d) stav pôžičiek z bývalého fondu kultúrnych a sociálnych potrieb alebo sociálneho fondu,
e) rozpočet nákladov na likvidáciu a výnosov z likvidácie v druhovom členení,
f)  predpokladaný  výsledok  likvidácie  v  skladbe  aktív  súvahy,  kde  sú  uvedené  účtovné 
hodnoty 
    a vo vedľajšom stĺpci očakávané reálne výnosy z ich speňaženia,
g)  organizačné  zabezpečenie  likvidácie  vrátane  časového  harmonogramu  a  plánovaného 
vývoja  stavu zamestnancov,
h)  vnútorný  mzdový  predpis  pre  členov  likvidačnej  skupiny,  ktorý  musí  byť  schválený 
osobným úradom,
i) pri hmotnom investičnom majetku musia byť jednotlivé nehnuteľnosti uvedené samostatne 
   v prílohe, zásoby musia byť uvedené podľa jednotlivých kategórií,
j)  inventarizačný  zápis  o  výsledku  inventarizácie  vykonanej  ku  dňu  vstupu  podniku  do 
likvidácie.

Čl. 6
Povinnosti likvidátora a odborných útvarov ministerstva v priebehu realizácie likvidácie

     (1) Likvidátor je oprávnený konať v mene podniku dňom zápisu likvidácie podniku do 
obchodného  registra.  Pri  zmene  osoby  likvidátora  nový  likvidátor  koná  v  mene  podniku 
dňom, ku ktorému bol zakladateľom vymenovaný za likvidátora.

     (2) V priebehu likvidácie je likvidátor povinný:
a) speňažiť majetok podniku podľa plánu a rozpočtu likvidácie schváleného ministerstvom, čo 
    najhospodárnejším a najrýchlejším spôsobom,
b)  uspokojiť  prednostne  pohľadávky  zamestnancov  zrušeného  podniku  vzniknuté  do 
skončenia pracovného pomeru (mzda, náhrada mzdy, nároky  vyplývajúce zo zodpovednosti  
    zamestnávateľa  za škodu spôsobenú zamestnancom) a odstupné,
c)  zaplatiť  odvody  do  štátneho rozpočtu,  dane  a  poplatky  vrátane  záväzkov  za  návratné 
finančné výpomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu,
d) odviesť  poistné  na  zdravotné   poistenie,   nemocenské poistenie,  dôchodkové poistenie a 
     poistenie v nezamestnanosti,
e)  vyporiadať záväzky a pohľadávky,
f)  bezpečne archivovať spisy a účtovné písomnosti likvidovaného podniku podľa platných  
    právnych  predpisov a oznámiť zakladateľovi miesto uloženia spisov,
g) ak z predloženého rozpočtu je zrejmé, alebo ak v procese likvidácie likvidátor zistí,  že 
podnik v likvidácii je predĺžený, podá bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu 
podľa platných právnych predpisov,
h)  štvrťročne    (do  31.januára,  do  30.apríla,  do  31.júla,  do  31.októbra)    predkladať 
ministerstvu správu o prebiehajúcej likvidácii a stave majetku likvidovaného podniku, ktorá 
musí obsahovať

1. plnenie plánu likvidácie,
2. ekonomické výsledky likvidácie,
3. stav speňažovania majetku  (drobný hmotný investičný  majetok,  zásoby materiálu, 

hmotný investičný majetok, nehmotný investičný majetok),
4. stav likvidácie pohľadávok,
5. stav likvidácie záväzkov,
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6. stav finančných prostriedkov,
7. prehľad o stave zamestnancov,
8. súvahu,
9. výkaz ziskov a strát.

     (3) V prípade, ak likvidátor prijme za člena likvidačnej skupiny zamestnanca zrušeného 
podniku, uzavrie s ním pracovný pomer len na dobu určitú, najdlhšie do skončenia likvidácie. 
Takýto  pracovný  pomer  sa  uzavrie  s  každým  novoprijatým  zamestnancom  podniku  v 
likvidácii.

     (4) Mzda zamestnanca podniku v likvidácii  nemôže byť vyššia ako mesačná odmena 
likvidátora.

     (5) V prípade, ak podnik v likvidácii  nemá v majetku motorové vozidlo alebo pevnú 
telefónnu  linku,  likvidátor  je  povinný  požiadať  sekciu  privatizácie  o  udelenie  súhlasu  na 
používanie  súkromného  mobilného  telefónu  a  motorového  vozidla  likvidátora  pri 
zabezpečovaní likvidácie podniku. S udelením súhlasu sa zároveň schváli aj limit výdavkov 
za používanie súkromného mobilného telefónu a motorového vozidla likvidátora.

     (6) Likvidátor nemôže vykazovať reprezentačné výdavky.

     (7) V odôvodnených prípadoch (nedostatok odborníkov v likvidačnej skupine, riešenie 
špecifického  prípadu)  musí  likvidátor  požiadať  sekciu  privatizácie  o udelenie  súhlasu  pre 
právnickú alebo fyzickú osobu na výkon:
a) účtovných služieb a ekonomického poradenstva,
b) právnych služieb,
c) výkonu dražieb a licitácie majetku,
d) archivácie.

     (8) Likvidátor je povinný majetok podniku oceniť znaleckými posudkami podľa platných 
právnych predpisov. Náklady na vypracovanie týchto znaleckých posudkov likvidátor zahrnie 
do nákladov na likvidáciu podniku.

     (9) Ak likvidácia trvá dlhšie ako tri roky musí likvidátor zostaviť účtovnú závierku ku 
koncu mesiaca, v ktorom uplynie lehota troch rokov od vstupu podniku do likvidácie. Ďalej 
podľa  platných  právnych  predpisov  o  dani  z  príjmov,  musí  likvidátor  zostaviť  následnú 
účtovnú závierku každý rok k 31.12. bežného roka.

     (10) Ďalšie povinnosti likvidátorovi vyplývajú zo zákona o štátnom podniku a ďalších 
platných právnych predpisov.

     (11)  Sekcia  privatizácie  predkladá  polročne  na  rokovanie  porady  vedenia  správu  o 
priebehu likvidácie štátnych podnikov, ku ktorým má ministerstvo zakladateľskú funkciu.

     (12)  Odbor  kontroly  v  súčinnosti  so  sekciou  privatizácie  vykonáva  v  podnikoch  v 
likvidácii kontroly a o výsledkoch týchto kontrol informuje ministra hospodárstva a sekciu 
privatizácie.

     (13) Vedúci služobného úradu určí mesačnú odmenu a ostatné náležitosti likvidátorovi, 
ktorý ich zahrnie do rozpočtu likvidácie.

     (14) Osobný úrad schváli likvidátorovi vnútorný mzdový predpis pre členov likvidačnej 
skupiny.
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(15) Sekcia privatizácie do 30 dní po predložení likvidátorom posúdi a schváli:
a) účtovnú závierku zrušeného podniku a východiskovú súvahu podniku v likvidácii,
b) plán a rozpočet likvidácie,
c) termín ukončenia likvidácie.
     (16)  V prípade  potreby  predĺženia  termínu  ukončenia  likvidácie  podniku  z  dôvodu 
neukončenia  súdneho  sporu,  alebo  viacerých  súdnych  sporov,  ako  aj  v  prípade  ťažko 
vymáhateľnej  pohľadávky,  resp.  pohľadávok,  sekcia  privatizácie  môže  navrhnúť  zlúčiť 
viaceré podniky v likvidácii  do jedného podniku v likvidácii  a určiť likvidátora zlúčeného 
podniku.  Návrh  predkladá  sekcia  privatizácie  na  rokovanie  porady vedenia.  Po  schválení 
návrhu zabezpečí  osobný úrad  potrebné  odvolacie  a  vymenúvacie  dekréty,  ktorých  kópie 
predloží sekcii privatizácie.

     (17)  Žiadosť  na  predĺženie  termínu  ukončenia  likvidácie  predkladá  likvidátor  sekcii 
privatizácie najmä v týchto prípadoch:
a) neukončené súdne spory,
b) nesúhlas záložných veriteľov so speňažením majetku, na ktorom je záložné právo,
c) neukončené speňaženie majetku v termíne schválenom ministerstvom,
d)  iné  (napr.   nedoriešené   povinnosti   podniku v likvidácii  v  oblasti  environmentálneho 
práva,   banskej činnosti a pod.).

     (18) Predĺženie termínu likvidácie podniku schvaľuje minister hospodárstva.

     (19)  Sekcia  privatizácie  navrhuje  porade  vedenia  zmenu osoby likvidátora,  ak  tento 
nedosahuje uspokojivé pracovné výsledky. Osobný úrad po schválení tohto návrhu poradou 
vedenia zabezpečí potrebný odvolací a vymenúvací dekrét. Kópie týchto dekrétov predloží 
sekcii privatizácie.

Čl. 7
Povinnosti likvidátora a odborných útvarov ministerstva v čase ukončovania likvidácie

     (1) Likvidátor je ku dňu skončenia likvidácie povinný:
a) uzatvoriť účtovné knihy,
b) zostaviť účtovnú závierku a zabezpečiť jej audítorské overenie za celé obdobie likvidácie,
c)  požiadať  príslušný  daňový  úrad  a  príslušné  poisťovne  o  vykonanie  kontrol  tak,  aby 
výsledky mohli byť zúčtované ešte do účtovného obdobia likvidácie,
d) vykonať konečné finančné vyporiadanie so štátnym rozpočtom.

     (2)  Likvidátor  zahrnie  do  nákladov  i  svoju  odmenu,  ktorej  výšku  na  návrh  sekcie 
privatizácie  schvaľuje  vedúci  služobného  úradu.  O  schválenej  výške  odmeny  likvidátor 
informuje sekciu privatizácie.

     (3) Likvidátor predloží sekcii privatizácie na schválenie:
a) účtovnú závierku overenú audítorom,
b) návrh na vyporiadanie likvidačného zostatku,
c) záverečnú správu o priebehu likvidácie, spolu so všetkými dokladmi potvrdzujúcimi 
    skutočnosti uvedené v záverečnej správe,
d) potvrdenie daňového úradu o vyporiadaní záväzkov voči štátnemu rozpočtu,
e) súhlas správcu dane s výmazom podniku z obchodného registra.

     (4) Sekcia  privatizácie  k predloženým dokladom podľa odseku 3 vypracuje  písomné 
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stanovisko do 30 dní  odo dňa doručenia.

     (5)  Po  schválení  účtovnej  závierky  a  záverečnej  správy zakladateľom,  likvidátor  je 
povinný:
a) odviesť majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie, príslušnému daňovému úradu 
    vo výške  vyplývajúcej  z  osobitného predpisu  a  so  zvyšným zostatkom naložiť  podľa 
pokynov zakladateľa,
b) zabezpečiť úschovu spisového materiálu a účtovných dokladov podľa platných právnych 
    predpisov o archívoch a registratúrach,
c) do 30 dní po skončení likvidácie podať registrovému súdu návrh na výmaz podniku
    z obchodného registra,
d) oznámiť Štatistickému úradu Slovenskej republiky výmaz podniku z obchodného registra.

     (6) Likvidátor zruší účet v banke a odovzdá sekcii privatizácie doklad o archivácii spisov a
o archivácii pečiatok, alebo doklad o ich komisionálnom znehodnotení.

     (7)  Po nadobudnutí  právoplatnosti  uznesenia  registrového súdu o výmaze podniku z 
príslušného registra je likvidátor z funkcie odvolaný na základe odvolacieho dekrétu, ktorý 
vypracuje osobný úrad na návrh sekcie privatizácie.

TRETIA   ČASŤ

LIKVIDÁCIA  PODNIKOV, KU  KTORÝM  PREŠLA  ZAKLADATEĽSKÁ 
FUNKCIA  NA  MINISTERSTVO  PODĽA  ZÁKONA  O ŠTÁTNOM  PODNIKU

Čl. 8
Činnosť  zakladateľa  a  ministerstva  pred vstupom  podniku  do likvidácie 

     (1) Ak na základe ekonomickej situácie v podniku zakladateľ rozhodne, že tento nie je 
schopný ďalšej existencie, je povinný prerokovať jeho zánik s ministerstvom.

     (2)  Zakladateľ,  po  predchádzajúcom  súhlase  ministerstva, podáva  vecne  a  miestne 
príslušnému registrovému súdu návrh na zápis likvidácie podniku a na zápis likvidátora do 
obchodného registra.

     (3) Dňom zápisu podniku v likvidácii do obchodného registra prechádza zakladateľská 
funkcia na ministerstvo.

Čl. 9
Činnosť likvidátora, zakladateľa a ministerstva po vstupe podniku do likvidácie

     (1) Ku dňu zápisu podniku v likvidácii a likvidátora do obchodného registra sa medzi 
zakladateľským  ministerstvom  podniku  v  likvidácii  a  ministerstvom  spíše  delimitačný 
protokol o prechode zakladateľskej funkcie, ktorý má obsahovať najmä:
a) označenie odovzdávajúceho a preberajúceho,
b) dátum prechodu zakladateľskej funkcie na ministerstvo,
c) zakladateľskú (zriaďovateľskú) listinu podniku,
d) doklady o zlúčení, rozdelení podniku alebo o zmene obchodného mena, ak k týmto
    skutočnostiam došlo,
e) mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu zrušenia podniku likvidáciou,
f) audítorskú správu,
g) inventarizačný zápis, zoznam nehnuteľností, súpis stavieb a bytov,
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h) odvolací dekrét riaditeľa podniku,
i) vymenúvací a platový dekrét likvidátora (nástupný plat),
j) pokyny, ktoré zakladateľ vydal riaditeľovi podniku a likvidátorovi,
k) výpis z obchodného registra,
l) termín pre likvidátora na predloženie plánu a rozpočtu likvidácie uvedený v texte protokolu.

     (2) Delimitačný protokol za ministerstvo podpisuje generálny riaditeľ sekcie privatizácie.

     (3)  Ostatné  činnosti  súvisiace  s  likvidáciou  podniku po jeho vstupe do likvidácie,  s 
priebehom realizácie likvidácie a s ukončovaním likvidácie zabezpečuje likvidátor podľa čl.2 
až 7.

ŠTVRTÁ  ČASŤ

LIKVIDÁCIA  PODNIKOV  PO  UKONČENOM  KONKURZE, PRÍPADNE 
PO SÚDOM  ZRUŠENOM  KONKURZE, NIEKTORÝM  Z DÔVODOV 

UVEDENÝCH  V ZÁKONE  č. 328/1991 Zb.  O KONKURZE  A  VYROVNANÍ 
V ZNENÍ  NESKORŠÍCH  PREDPISOV

Čl. 10

     (1) Ak je vyhlásený konkurz na podnik v likvidácii, likvidácia sa počas trvania konkurzu 
prerušuje.  Likvidátor  počas  trvania  konkurzu vykonáva svoju pôsobnosť iba v rozsahu,  v 
akom neprešla na správcu, do pôsobnosti likvidátora patrí tiež súčinnosť so správcom. Za túto 
činnosť má likvidátor nárok na náhradu potrebných nákladov a na odmenu, ktorú určí súd na 
návrh správcu.

     (2) Po vydaní právoplatného uznesenia súdu o ukončení konkurzu, prípadne po zrušení 
konkurzu súdom niektorým z dôvodov uvedených v zákone č. 328/1991 Zb. o konkurze a 
vyrovnaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o konkurze“), sa podnik 
vracia do likvidácie. Funkcia likvidátora sa v plnom rozsahu obnovuje.

     (3) V prípade, že správca konkurznej podstaty vylúčil majetok z konkurznej podstaty, 
likvidátor  ho  protokolárne  prevezme.  Po  ukončení  konkurzu  niektorým  zo  spôsobov 
uvedených  v  zákone  o  konkurze,  likvidátor  spracuje  vstupnú  účtovnú  závierku,  plán  a 
rozpočet likvidácie podľa čl.5 ods. 3 a 4 a vysporiada majetok podniku v likvidácii, ktorý bol 
vylúčený z konkurznej podstaty. 

     (4) Vstupnú účtovnú závierku, plán a rozpočet likvidácie a termín ukončenia likvidácie 
predkladá likvidátor na schválenie sekcii privatizácie spolu s právoplatným uznesením súdu 
o ukončení konkurzu, prípadne o zrušení konkurzu niektorým z dôvodov uvedených v zákone 
o konkurze.

     (5) Pri nedostatku finančných prostriedkov podniku po ukončenom konkurze prípadne po 
súdom zrušenom konkurze  niektorým z  dôvodov uvedených  v  zákone  o  konkurze,  môže 
likvidátor požiadať zakladateľa o finančnú výpomoc z účtu likvidačných zostatkov, pričom 
postupuje podľa čl.11.

PIATA  ČASŤ

POUŽÍVANIE  FINANČNÝCH  PROSTRIEDKOV  Z ÚČTU  LIKVIDAČNÝCH 
ZOSTATKOV  ŠTÁTNYCH  PODNIKOV
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Čl. 11

     (1) Pri nedostatku finančných prostriedkov podniku v likvidácii, môže likvidátor požiadať 
zakladateľa o finančnú výpomoc z účtu likvidačných zostatkov štátnych podnikov (ďalej len 
„účet likvidačných zostatkov“).
     (2) Likvidátor  môže požiadať o poskytnutie  finančnej  výpomoci z účtu likvidačných 
zostatkov  podľa  Smernice  č.  3/1999  ministra  hospodárstva  Slovenskej  republiky  na 
používanie  finančných  prostriedkov  z  likvidačných  zostatkov  štátnych  podnikov  v  znení 
dodatkov č.1 až 5 (ďalej len „smernica č. 3/1999“), a to:
a) na úhradu niektorých neuspokojených a zo zákona vyplývajúcich záväzkov likvidovaných 
    podnikov, pokiaľ ich majetok na to nepostačuje,
b) na dočasné finančné výpomoci podniku v likvidácii, na úhradu nevyhnutných záväzkov
    v likvidačnom procese, pokiaľ ešte nemá finančné prostriedky zo speňaženia majetku,
c) prípadné iné potreby v rámci ministerstva schválené ministrom (napr. ukončený konkurz,
    prípadne súdom zrušený konkurz, z dôvodov uvedených v zákone o konkurze).

     (3) Žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci predkladá likvidátor sekcii privatizácie, 
ktorá ju ako vecne príslušná, posúdi a spolu so svojim stanoviskom odstúpi sekcii organizácie, 
riadenia a financovania.

     (4)  Charakter  finančnej  výpomoci  (či  bude  likvidátorovi  poskytnutá  návratná  alebo 
nenávratná  finančná  výpomoc)  posúdi  sekcia  privatizácie  na  základe  predloženej  žiadosti 
likvidátora.

     (5) Prílohami k žiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci sú:
a)  uznesenie  súdu  o  zrušení  konkurzu,  prípadne  o  ukončení  konkurzného  konania  s 
vyznačeným  dňom právoplatnosti uznesenia,
b) výpis z obchodného registra podniku v likvidácii,
c) protokol o prevzatí dokumentácie o stave majetku od správcu konkurznej podstaty,
d) súvaha,
e) stanovený termín ukončenia likvidácie,
f) plán a rozpočet likvidácie,
g) doklad preukazujúci určenú výšku mesačnej odmeny likvidátora, 
h) vymenúvací dekrét likvidátora,
i) správa o priebehu likvidácie ku dňu podania žiadosti,
j) podrobný rozpis nákladov na likvidáciu, najmä

1. špecifikácia cestovných nákladov,
2. náklady na výpisy z registrov, náklady na vyhotovenie znaleckých posudkov,
3. mzda, odmena, v členení na aké obdobie sa požadovaná čiastka požaduje,  mesačná 

výška mzdy u jednotlivých zamestnancov (napr. likvidátor, účtovník, administratívny 
pracovník),

k)  ďalšie  doplňujúce  doklady  podľa  požiadaviek  sekcie  privatizácie,  prípadne  sekcie 
organizácie, riadenia a financovania.

     (6) Sekcia organizácie,  riadenia a financovania posúdi odstúpenú  žiadosť z hľadiska 
oprávnenosti  použitia  finančných  prostriedkov podľa  smernice  č.3/1999 a  predloží  ju  na 
schválenie porade vedenia.

     (7) Po schválení žiadosti poradou vedenia, sekcia organizácie, riadenia a financovania 
vyčlení požadované finančné prostriedky z účtu likvidačných zostatkov a prevedie ich na účet 
likvidovaného podniku. O tejto skutočnosti informuje sekciu privatizácie.
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(8) Použitie  poskytnutých finančných prostriedkov predkladá likvidátor  sekcii  privatizácie, 
ktorá o tom informuje sekciu organizácie, riadenia a financovania.

ŠIESTA  ČASŤ

POSTUP  LIKVIDÁTORA  PODNIKU  PRI  VYPORIADANÍ  POHĽADÁVOK

Čl. 12
Identifikácia a rozdelenie pohľadávok

     (1) Podľa §15d zákona o štátnom podniku, majetok podniku speňaží likvidátor predajom 
vecí  vo  verejnej  dražbe,  pričom postupuje  podľa  dražobného  poriadku  (príloha  zákona o 
štátnom podniku). Pohľadávky sú súčasťou obežného majetku podniku a predstavujú nárok 
veriteľa  na určité  peňažné,  prípadne  vecné  plnenie  zo  strany  dlžníka.  Na  účely 
transparentného procesu likvidácie podnikov treba nakladať s pohľadávkami ako s vecami v 
majetku podniku.

     (2) Speňažiť pohľadávku podniku iným spôsobom ako verejnou dražbou môže likvidátor 
len po neúspešnom vykonaní opakovanej dražby.

     (3)  Likvidátor  po  vstupe  podniku do  likvidácie  vyhodnotí  stav  pohľadávok,  pričom 
vychádza z údajov súvahy vystavenej ku dňu začatia likvidácie a mimoriadnej inventarizácie 
analytických účtov pohľadávok.

     (4)  Podľa  podkladov  z  mimoriadnej  inventarizácie  analytických  účtov  pohľadávok, 
vykonanej  ku  dňu  začatia  likvidácie,  spracuje  likvidátor  písomný  prehľad  pohľadávok,  v 
ktorom rozčlenení pohľadávky do štyroch skupín a podskupín takto:
a) pohľadávky do lehoty splatnosti - nie sú predmetom predaja ani zmluvy o postúpení
    pohľadávky,
b) pohľadávky po lehote splatnosti – nepremlčané rozdelí likvidátor do týchto podskupín

1. pohľadávky zabezpečené záložným alebo iným vecným právom,
2. pohľadávky  uznané  dlžníkom  alebo  príslušným  orgánom  (súd,  platobný  výmer, 

uznanie dlhu a pod.),
3. pohľadávky uplatnené v konkurznom konaní

  a) uznané pohľadávky v prieskumnom pojednávaní,
  b) neuznané pohľadávky v prieskumnom pojednávaní,

4. pohľadávky voči štátnym orgánom a štátnym inštitúciám,
5. ostatné pohľadávky po lehote splatnosti, nepremlčané a nezabezpečené, ktoré vznikli 

pred vstupom podniku do likvidácie alebo počas likvidácie zabezpečí likvidátor
a) písomným uznaním štatutárneho zástupcu dlžníka alebo,
b) žalobou na príslušnom súde, 

c) pohľadávky premlčané, ktorých vymáhanie je možné,
d) pohľadávky premlčané, ktorých vymáhanie nie je efektívne a účelné (výmaz dlžníka
    z obchodného registra, úmrtie dlžníka, dlžník sa nachádza na neznámom mieste, stanovisko
    exekútora o nemajetnosti dlžníka a iné).

     (5) Pohľadávky podľa odseku 4 písmena d) likvidátor  po prerokovaní  a  odsúhlasení 
zakladateľom, vylúči zo speňažovania a odpíše ich z účtovnej evidencie.

Čl. 13
Verejná dražba pohľadávok a speňaženie pohľadávok iným spôsobom
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     (1) Pohľadávky, ktoré likvidátor zaradil do skupiny podľa čl.12 ods. 5 písm. b) a c), môže 
speňažiť vo verejnej dražbe. 

     (2) Pri organizovaní  verejnej  dražby likvidátor  postupuje podľa dražobného poriadku 
(príloha  zákona  o  štátnom podniku),  pričom vyvolávacia  cena  nemôže  byť  nižšia  ako  je 
hodnota určená znaleckým posudkom.

     (3) Pri ohodnocovaní pohľadávok podnikov v likvidácii postupuje súdny znalec podľa 
prílohy č. 9 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o 
stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

     (4) Pohľadávky sa dražia v súboroch usporiadaných podľa kritérií určených likvidátorom, 
napr. podľa dlžníka, doby splatnosti, a pod.

     (5) Po neúspešnej verejnej dražbe môže likvidátor organizovať najviac jednu opakovanú 
verejnú dražbu so znížením vyvolávacej ceny najviac o 30% oproti vyvolávacej cene prvého 
kola verejnej dražby.

     (6) Ak ani v opakovanej verejnej dražbe neboli pohľadávky speňažené, môže likvidátor 
požiadať ministerstvo o súhlas speňažiť tieto pohľadávky priamym predajom alebo o súhlas 
vyhlásiť  verejnú  súťaž  na  predaj  pohľadávok  likvidovaného  podniku  podľa  §3  vyhlášky 
Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky č. 249/1999 
Z. z. o postupe likvidátora štátneho podniku pri predkladaní žiadosti na prevod majetku štátu 
iným spôsobom ako verejnou dražbou. 

Čl. 14
Verejná súťaž na predaj pohľadávok

     (1) Podkladom pre konanie verejnej súťaže na predaj pohľadávok podniku v likvidácii je 
písomný súhlas ministerstva s týmto spôsobom speňaženia majetku. 

     (2) Návrh na predaj pohľadávok musí obsahovať:
a) presnú špecifikáciu pohľadávok (rozdelenie pohľadávok podľa čl.12 ods.4),
b) znalecký posudok na ocenenie pohľadávok ponúkaných na odpredaj (podľa čl.13 ods.3),
c) doklady o vykonaní opakovanej neúspešnej verejnej dražby. 

     (3) Vyhlasovateľom verejnej súťaže je likvidátor podniku, ktorý vyhlási verejnú súťaž 
uverejnením inzerátu v celoštátne distribuovanej dennej tlači.

     (4) Vyhlasovateľovi patria rozhodujúce právomoci a povinnosti pri príprave a realizácii 
verejnej súťaže, a to:
a) určiť termíny časového harmonogramu priebehu verejnej súťaže,
b) určiť spôsob vyhlásenia verejnej súťaže,
c) určiť podmienky a náležitosti zmluvy o predaji pohľadávok,
d) uzatvoriť zmluvu o predaji pohľadávok,
e) vrátiť vinkulovaný preddavok neúspešným účastníkom verejnej súťaže.

     (5)  Pri  vyhlásení  verejnej  súťaže  na  predaj  pohľadávok  musia  byť  dodržané  tieto 
podmienky:  
a) písomné ponuky musia obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo fyzickej osoby 
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alebo u právnickej osoby obchodné meno, IČO, výpis z obchodného alebo živnostenského 
registra spoločnosti nie starší ako tri mesiace,
b) označenie pohľadávky, ktorej sa ponuka týka, 
c) výška ponúkanej kúpnej ceny v Slovenských korunách,
d) doklad o zložení zábezpeky vo výške najmenej 10% z ceny určenej súdnym znalcom.

     (6) Vyhlasovateľ verejnej súťaže môže so súhlasom zakladateľa prípravou a organizačným 
zabezpečením verejnej súťaže poveriť inú, na vykonávanie tejto činnosti oprávnenú osobu 
(ďalej  len „poverená organizácia“),  v rozsahu písomného poverenia,  okrem úkonov podľa 
odseku 4.

     (7)  Poverená  organizácia  zabezpečuje  prípravu  a  realizáciu  verejnej  súťaže  v  mene 
vyhlasovateľa v rozsahu ním vydaného písomného poverenia. Práva a záväzky z vyhlásenia 
verejnej súťaže vznikajú priamo vyhlasovateľovi.

     (8)  Poverená organizácia vykonáva najmä:
a) organizačnú prípravu a realizáciu verejnej súťaže,
b) sústredí doklady potrebné na vypracovanie informácií o predmete verejnej súťaže,
c) prijíma a eviduje zapečatené obálky s návrhmi,
d) vypracuje návrh kúpnej ceny,
e) informuje všetkých účastníkov verejnej súťaže, ktorí predložili svoje záväzné návrhy, 
    o výsledku ponukového konania do siedmich dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.

    (9) Likvidátor na vyhodnotenie návrhov vymenuje komisiu, ktorá má najmenej troch 
členov. Jedným z členov komisie je zástupca zakladateľa. Návrhy, ktoré neobsahujú všetky 
náležitosti vyhlásené v podmienkach verejnej súťaže, komisia vyradí.

     (10) Komisia vyhodnotí návrhy podľa určených kritérií a rozhodne o víťazovi verejnej 
súťaže hlasovaním.

     (11) Zo zasadnutia komisie sa spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie:
a) deň a miesto zasadnutia komisie a verejného otvárania obálok,
b) zoznam členov komisie vrátane prizvaných osôb,
c) údaj o celkovom počte podaných návrhov v lehote, po lehote, úplných alebo neúplných,
d) identifikácia prijatých návrhov vrátane navrhovanej kúpnej ceny, 
e) odôvodnenie o výbere najvýhodnejšieho návrhu.

     (12) Ak nebol vo verejnej súťaži vybraný žiadny návrh, môže vyhlasovateľ na základe 
pôvodného súhlasu ministerstva organizovať najviac jednu opakovanú verejnú súťaž.

     (13) Ak bola aj opakovaná verejná súťaž neúspešná, uvedie sa v zápisnici opatrenie na 
ďalší postup.

     (14) Pohľadávky, ktoré neboli úspešne speňažené podľa čl.13 a 14, predloží likvidátor s 
uvedením ich právneho stavu, spolu s dokladmi o priebehu ich speňažovania, zakladateľovi aj 
s návrhom na ďalší postup ich vyporiadania v procese likvidácie.

SIEDMA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

Čl. 15
Zrušovacie ustanovenia
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     Zrušujú  sa:
1. smernica č. 5/1999 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 22. júna 
1999 o organizačnom zabezpečení postupu likvidácie štátnych podnikov v pôsobnosti 
rezortu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,

2.smernica  Ministerstva  pre  správu  a privatizáciu  národného  majetku  Slovenskej 
republiky č. KM - 731/2000 o organizačnom zabezpečení postupu likvidácie štátnych 
podnikov zo dňa 23. júna 2000.

Čl. 16

Účinnosť

     Táto smernica nadobúda účinnosť  1. júna 2005.

Pavol Rusko v. r.
minister

Rozpracovanie opatrení Akčného plánu rizikového kapitálu Európskej únie na 
podmienky Slovenskej republiky

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 251/2004, bod 8 zo dňa 24. 3. 2004.

I. Úvod

Štrukturálne reformy uskutočnené slovenskou vládou v posledných rokoch vytvorili veľmi 
dobrý základ pre rast konkurencieschopnosti a výkonnosti slovenskej ekonomiky. Prejavuje 
sa  to  okrem iného rastúcim počtom zahraničných  firiem,  ktoré  prichádzajú  na  Slovensko 
investovať.  Väčšinou  ide  o  relatívne  veľké  firmy,  ktoré  tu  budujú  výrobné prevádzky,  v 
ktorých využívajú svoje existujúce technológie vyvinuté mimo SR. Tieto zahraničné firmy 
budú v strednodobom horizonte hlavným ťahúňom slovenskej ekonomiky.

Ako však konštatuje aj vládna  Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, ak 
má Slovensko zostať konkurencieschopné z dlhodobého hľadiska, už dnes je potrebné začať 
vytvárať  predpoklady  pre  rast  inovatívneho  potenciálu  slovenskej  ekonomiky.  Medzi 
najinovatívnejšie  firmy  patria  predovšetkým  malé  a  stredné  podniky  a  najmä  začínajúce 
podniky (“start-ups”). Ich aktivity si často vyžadujú relatívne vysoké kapitálové náklady. Aj 
keď v  prípade  úspešného začatia  výroby a  presadenia  sa  na  trhu môžu  byť takéto  firmy 
vysoko ziskové, vo všeobecnosti u nich existuje relatívne vysoké riziko, že úspešné nebudú. 
Preto sú investície do takýchto firiem a aktivít rizikové a banky ich v praxi nie sú ochotné 
financovať prostredníctvom štandartných nástrojov, ako sú napríklad úvery. Jedným z riešení 
je, že podnikateľ financuje takéto aktivity z vlastných zdrojov, resp. zo zdrojov získaných od 
svojej rodiny a priateľov. Druhým, trhovým nástrojom sú tzv. fondy rizikového kapitálu. Sú 
to fondy, ktoré sa špecializujú práve na investície do firiem a projektov s potenciálne vysokou 
mierou zhodnotenia, ale zároveň aj rizika investície.
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Pod pojmom “rizikový kapitál” sa niekedy rozumejú aj tzv. investície typu private equity. Ide 
o investície do akýchkoľvek aktivít a firiem (vrátane do veľkých a dlho pôsobiacich firiem, 
ktoré  neuskutočňujú  inovatívne  aktivity)  realizovaných  prostredníctvom  priameho 
kapitálového vstupu zo súkromne spravovaných zdrojov do základného imania firmy. Tento 
dokument  sa  však  zameriava  na  podporu  rizikového  kapitálu  v  užšom slova  zmysle,  t.j. 
výlučne  o  kapitál  zameraný  na  investície  do  nových  projektov  (obvykle  realizovaných 
prostredníctvom novovytvorených firiem) uskutočňovaných priamym kapitálovým vstupom 
do základného imania firmy.

Odvetvie  súkromného  a  rizikového  kapitálu  predstavuje  podnikanie  s dlhodobou 
návratnosťou so svojím vlastným ekonomickým cyklom a v posledných rokoch prechádzalo 
spolu s priemyselnými odvetviami v Európe ťažkým obdobím. Žiadne iné odvetvie v Európe 
však  nemá  podobný  potenciál  oživiť  a  prispievať  k  trvalo  udržateľnému  sociálno-
ekonomickému rozvoju v Európe.

V porovnaní  s USA je rizikový kapitál  v Európe len relatívne slabo rozvinutý.  Spomedzi 
všetkých  pôvodných  pätnástich  krajín  EÚ  a  krajín  Vyšehradskej  štvorky  je  najmenej 
rozvinutý práve na Slovensku (zdroj: European Venture Capital Association). Na Slovensku 
takmer neexistujú žiadne aktívne investujúce fondy rizikového kapitálu.  Objem rizikových 
investícií predstavoval v roku 2003 menej než 0.02% HDP. Neexistencia zdrojov rizikového 
kapitálu je komplexný problém, ktorý má viacero príčin, od nízkej likvidity akciového trhu až 
po veľmi malý dopyt po rizikovom kapitáli. V tejto situácii je preto nevyhnutné, aby štát začal 
aktívne vytvárať podmienky pre rozvoj rizikového kapitálu. Je to aj jedným z cieľov Stratégie 
konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010.

Ekonomické  zaostávanie  za  USA  sa  stále  zväčšuje,  a  preto  Európa  stimuluje  rozvoj 
existujúcich  podnikateľských  subjektov,  podporuje  vytváranie  nových  podnikateľských 
subjektov.

Odstraňovanie prekážok s cieľom umožniť rast a rozvoj odvetvia súkromného a rizikového 
kapitálu  v  celej  Európe  neznamená  znižovanie  štandardov.  Cieľom  je  posilňovanie 
ekonomicko-sociálnej  základne  Európy  prostredníctvom  zvýšených  príležitostí  na  tvorbu 
pracovných  miest,  inovácií  a  trvalo  udržateľného  rastu.  Takéto  prostredie  priláka 
medzinárodných  investorov,  manažérov  súkromných  investičných  fondov  a  majiteľov 
rizikového  kapitálu  na  investovanie  a  spoločné  znášanie  rizík  a  odmien  v  európskom 
hospodárstve. 

Z hľadiska potrebných koncepčných priorít tak, ako ich načrtla EVCA, ešte je stále potrebné 
vykonať  mnoho  práce.  Najmä  súčasné  administratívne  náklady  a  právna  zložitosť,  ktorá 
obklopuje európske súkromné a rizikové kapitálové investície znižujú celkovú čiastku, ktorú 
je odvetvie schopné prilákať a investovať do rastových podnikov. Ďalším problémom, ktorý 
podporujú vyššie uvedené aspekty, je znižujúce sa množstvo času, ktorý môžu súkromné a 
rizikové investičné firmy venovať rozvoju a rastu svojich portfóliových spoločností.           

Celoeurópsky priemysel v oblasti súkromného a rizikového kapitálu môže začať dosahovať 
svoj  plný  potenciál  a  prispievať  k  európskej  ekonomike,  iba  keď  sú  daňové  a  právne 
prostredia európskych krajín efektívne.

Ako  v  prípade  každého  iného  priemyselného  odvetvia,  aj  súkromný  a  rizikový  kapitál 
podlieha  prevládajúcemu  makro  a  mikroekonomickému  prostrediu.  Súkromný  kapitál  a 
rizikový kapitál  nájdu lokalitu  viac alebo menej  priaznivú pre svoj  rozvoj v závislosti  od 
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podnikateľskej kultúry príslušnej krajiny, dostupnosti dlhodobých finančných zdrojov, kvality 
miestneho vzdelávacieho systému, prijatých makroekonomických politík (vrátane úlohy trhov 
cenných papierov pri financovaní ekonomiky) a miestnom daňovom a právnom prostredí. 

I.1. NÁVRH PROCESU PODPORY ROZVOJA RIZIKOVÉHO KAPITÁLU V SR

Keďže podpora inovácií vrátane rizikového kapitálu je jednou z hlavných priorít  Stratégia 
konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, je potrebné plne zosúladiť kroky navrhované 
v tomto dokumente s akčným plánom pre oblasť Vedy, výskumu a inovácií a akčným plánom 
pre  Podnikateľské  prostredie,  ktorý  vyplýva  z vyššie  uvedenej  stratégie.  Aby  sa  predišlo 
duplicite a prípadnému nesúladu aktivít, navrhujeme, aby kroky uvedené v tomto materiáli 
boli plne zapracované do týchto dvoch akčných plánov. 

Po  druhé,  navrhované  kroky  musia  byť  vzájomne  zosúladené  a  byť  súčasťou  uceleného 
systému inovačnej politiky SR. Preto bude zároveň potrebné zosúladiť navrhované kroky s už 
existujúcimi nástrojmi na podporu inovačných aktivít a rizikového kapitálu v SR. Na to bude 
potrebné najskôr uskutočniť audit existujúcich vládnych nástrojov na podporu inovatívnych 
firiem a inovačných aktivít  v súkromnej  sfére.  Na základe tohto auditu  by sa mali  podľa 
potreby upraviť niektoré existujúce nástroje a politiky; tie, ktoré sú nefunkčné a prebytočné, 
by sa mali úplne zrušiť.
Po  tretie,  pri  vytváraní  presných  nástrojov  na  podporu  rozvoja  rizikového  kapitálu  bude 
potrebné  plne  využiť  skúsenosti  a najlepšie  praktiky  z tých  krajín,  ktoré  v tejto  oblasti 
dosahujú najlepšie výsledky. Okrem USA ide predovšetkým o Veľkú Britániu, Írsko, a Izrael. 
Zároveň bude potrebné plne využiť existujúci domáci know-how  v tejto oblasti, vrátane vo 
vládnej sfére (napr. NADSME) a v existujúcich súkromných fondoch, ktoré aspoň čiastočne 
pokrývajú  oblasť  rizikového  kapitálu.  Tento  dokument  preto  udáva  nevyhnutné  politiky 
a nástroje bez toho, aby detailne špecifikoval ich presné charakteristiky. Konkrétne a detailné 
špecifikácie  by  mali  byť  navrhnuté  na  základe  úplnej  analýzy  slovenských  potrieb 
a najvhodnejších skúseností zo zahraničia. 

Keďže na Slovensku nemáme v súčasnosti  ľudské zdroje  s  adekvátnymi  medzinárodnými 
skúsenosťami a expertízou v tejto oblasti, navrhujeme, aby boli detailné kroky navrhnuté a 
implementované  v  spolupráci  so  Svetovou  bankou  prostredníctvom  spoločného  projektu 
zameraného na vyriešenie tohto problému.

II. Porovnanie SR s ostatnými krajinami EÚ

Kľúčovým dokumentom poskytujúcim platformu pre ďalšiu diskusiu medzi tvorcami politiky, 
obchodnými  združeniami  a  priemyslom  o  tom,  ako  naďalej  skvalitňovať  prostredie 
súkromného kapitálu v celej Európe a zvýšiť jeho pozitívny ekonomicko-sociálny dopad na 
európske hospodárstvo prostredníctvom tvorby pracovných miest, inovácie a rastu je štúdia 
Benchmarking  European  Tax  and  Legal  Environments;  Indicators  of  Tax  and  Legal  
Environments  favouring  the  Development  of  Private  Equity,  Venture  Capital  and 
Entrepreneurship in Europe. 

Táto štúdia, ktorú prvýkrát vypracovala Európska asociácia súkromného a rizikového kapitálu 
(EVCA) v roku 2003, uvádza výber toho, čo považuje za dôležité faktory, ktoré majú dopad 
na sektor súkromného a rizikového kapitálu v Európe. Neusiluje však o pokrytie všetkých 
oblastí, ale výlučne sa zameriava na daňové a právne otázky súvisiace so stranou ponuky (tzn. 
aktéri poskytujúci súkromný a rizikový kapitál a investori vo fonde) a stranou dopytu (tzn. 
podnikatelia) v rámci sektora.
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V aktualizácii  porovnávacej  štúdie  v roku 2004 bol  rozšírený počet  krajín  zaradených  do 
štúdie,  včítane  štyroch  krajín  strednej  a  východnej  Európy  (Česká  republika,  Maďarsko, 
Poľsko a Slovenská republika). 

Predmetom tejto porovnávacej štúdie 2004 sú daňové a právne otázky, ktoré pokrývajú:
1. Štruktúry fondov využité pri súkromnom a rizikovom kapitáli  
2. Regulácia fúzií a jej dopad na súkromný a rizikový kapitál
3. Investície dôchodkových fondov do súkromného a rizikového kapitálu
4. Poisťovne ako potenciálni investori do súkromného a rizikového kapitálu
5. Sadzba dane z príjmu právnických osôb
6. Sadzba dane z príjmu právnických osôb pre malé a stredné podniky (MSP)
7. Sadzba dane z príjmu fyzických osôb
8. Sadzba dane z kapitálových ziskov fyzických osôb
9. Daňové stimuly pre jednotlivých investorov investujúcich do súkromného kapitálu
10. Zdaňovanie akciových opcií 
11. Podnikateľské prostredie
12. Finančné stimuly na zvýšenie výskumu a vývoja (V&V)
13. Konkurz a platobná neschopnosť

Výsledky uskutočneného porovnania sú nasledovné
• Veľká Británia, Luxembursko a Írsko sú krajiny s najpriaznivejším prostredím pre rozvoj 

sektora súkromného a rizikového kapitálu,  s celkovým počtom bodov 1,26, 1,49, resp. 
1,53.

• Nasledujú Grécko (1,75), Holandsko (1,76), Portugalsko (1,81) a Belgicko (1,82).  
• Mierne  nad  celkovým  priemerom  sa  nachádza  Taliansko,  Maďarsko,  Francúzsko, 

Švajčiarsko a Španielsko s celkovým počtom bodov v rozmedzí 1,86 až 1,92.
• Tesne pod celkovým priemerom na úrovni 1,97 sú Nórsko, Švédsko, Česko a Poľsko s 

celkovým počtom bodov v rozsahu 2,04 až 2,13.
• Fínsko,  Nemecko,  Rakúsko  a  Slovenská  republika  dosahujú  najnižšie  hodnotenie  a 

poskytujú najmenej priaznivé daňové a právne prostredie pre súkromný a rizikový kapitál 
s hodnotením v rozmedzí 2,30 až 2,49.

Slovensko vysoko zaostáva za priemerom Európskej únie nielen v pomere objemu domácich 
zdrojov k zahraničným zdrojom určeným na rizikové investovanie, ale aj v pomere objemu 
realizovaných  rizikových investícií k HDP (zdroj EVCA).
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Táto  situácia  je  spôsobená  hlavne  skutočnosťou,  že  nedošlo  k  vývoju  lokálneho 
priemyselného rizikového kapitálu. S výnimkou slovenského post-privatizačného fondu, ktorý 
ukončuje svoje investičné aktivity, žiadna z aktivít rizikového kapitálu na lokálnej báze nie je 
viditeľná.  Toto  viedlo  k  situácii,  že  regionálne  investičné  fondy  v  rozvinutých  krajinách 
Európy,  neinvestovali  na  Slovensku  s  výnimkou  niekoľkých  veľmi  veľkých  obchodných 
transakcií (napr. Orange, Aupark), pretože nebol k dispozícii lokálny RK partner. 
To  znamená,  že  miestni  podnikatelia  majú  zásadné  finančné  problémy,  ktoré  ich  nútia 
spoliehať  sa  na financovanie  zo strany bánk,  na  peniaze  priateľov a  rodiny  a  podnikanie 
malých a stredných podnikov bez zahraničného vlastníka sa rozvíja pomaly.

Neexistenciu  zdrojov  rizikového  kapitálu  možno  jednoznačne  považovať  za  zlyhanie 
trhu, ktoré vyžaduje štátnu intervenciu.  Toto je však komplexný problém, ktorý má 
viacero príčin.

III. Súčasný stav rozvoja rizikového kapitálu v SR

Silné stránky 

Ponuka rizikového kapitálu
- rýchly  ekonomický  rast  a z neho  vyplývajúce  vysoké  potenciálne  výnosy  pre 

investorov
- vyššie potenciálne výnosy pre investorov vyplývajúce z nízkej konkurencie na strane 

ponuky rizikového kapitálu
- veľký dopyt po investíciách zo strany SME (avšak po rizikovom kapitály so strany 

SME nie je potrebný dopyt) 
- progresívna daňová reforma umožňujúca prísun zahraničného kapitálu (nízka daň zo 

zisku právnických osôb, absencia dane z dividend)
- nový  zákon  o kolektívnom  investovaní  č.  594/2003  Z.  z.,  ktorý  implementoval 

smernicu č. 85/611/ES v znení noviel  č. 107/2001 a č.  108/2001, čím bola splnená 
jedna  z požiadaviek  Európskej  komisie  v rámci  Akčného  plánu  implementácie 
rizikového kapitálu.

Dopyt po rizikovom kapitáli
- vysoké investičné potreby slovenských firiem
- kvalitná základňa inžinierov a tradícia v technicky orientovanej výrobe
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Slabé stránky

Ponuka rizikového kapitálu
- absencia samostatného zákona o fondoch rizikového kapitálu,  ktorá by umožňovala 

určité výhody (tak je tomu bežne v zahraničí)
- legislatívne bariéry v daňovom práve a práve obchodných spoločností
- nízka a zdĺhavá vymáhateľnosť oprávnených pohľadávok
- pomerne malý trh
- málo  likvidný  kapitálový  trh,  ktorý  nemožno  využiť  pri  výstupoch,  výstupy  sú 

prakticky obmedzené na spätný predaj alebo predaj tretej osobe
- absencia štátnych programov na rozloženie rizika pri investíciách vo veľmi skorej fáze

Ako  vyplýva  z vyššie  uvedeného,  na  Slovensku  neexistuje,  ani  sa  v budúcnosti  nebude 
pripravovať špeciálny zákon (resp. v existujúcich zákonoch nie sú upravené požiadavky na 
činnosť rizikových fondov), ktorý by upravoval činnosť fondov rizikového kapitálu.  Tieto 
teda  fungujú  ako  bežné  obchodné  spoločnosti  v zmysle  Obchodného  zákonníka,  resp.  sú 
založené  mimo  územia  SR,  u nás  majú  len  svoje  organizačné  zložky,  resp.  kancelárie 
a investície  vykonávajú  priamo  zo  svojich  centrál.  Často  sú  tieto  spoločnosti  (najmä 
súkromné)  registrované v daňových rajoch.  Je to spôsobené najmä tým, že náš Obchodný 
zákonník  úplne  nevyhovuje  charakteru  podnikania  prostredníctvom  fondov  rizikového 
kapitálu a zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  v znení neskorších predpisov je vzhľadom na svoje reštrikcie v podstate nevhodný. 

Investície  musia  byť robené výlučne cez súkromné fondy, ktoré  zabezpečia  optimalizáciu 
pomeru  výnosu  a rizika.  Štát  môže  iniciovať  tento  proces  vytvorením  podmienok  na 
akumuláciu kapitálu do fondov a podpornými programami na rozloženie rizika.

Dopyt po rizikovom kapitáli
- slabý rozvoj výskumu a vývoja v podnikateľskej sfére
- nízke transfery poznatkov a technológií z akademického výskumu do podnikateľskej 

sféry
- nízka úroveň inovačných aktivít v existujúcich a novovznikajúcich firmách
- nedostatok manažérskych skúseností a nízka kvalita manažérskych zručností
- absencia  širokej  podnikateľskej  kultúry  a ochoty  vstupovať  do  riskantných 

podnikateľských aktivít

Investor  musí  byť  presvedčený,  že  firma  v strednodobom horizonte  znásobí  svoju  trhovú 
hodnotu. To je možné, ak má dlhodobejšiu komparatívnu výhodu založenú na patente alebo 
inováciách a samozrejme kvality manažmentu, ktorý dokáže tento potenciál zhodnotiť.
Okrem toho treba brať do úvahy ďalšie problémy, ako je neochota vlastníka akceptovať stratu 
kontroly nad firmou. Je veľa firiem, ktorým banky odporučili uchádzať sa o rizikový kapitál a 
túto  možnosť  odmietli.  To  súvisí  s celkovou  podnikateľskou  kultúrou,  informovanosťou 
a úrovňou  riadenia  firmy.  Ďalším  problémom  je  schopnosť  pripraviť  a prezentovať 
podnikateľský  plán  tak,  aby  bol  akceptovaný  investorom.  Obvykle  chýba  znalosť 
a pochopenie požiadaviek, na ktorých základe sa investor rozhoduje.

IV. Návrhy na podporu rozvoja trhu rizikového kapitálu v SR

A.  Ponuka rizikového kapitálu
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A.1. Legislatívne bariéry

Z európskeho  i celosvetového  hľadiska  sú  kľúčovými  investormi  do  fondov  rizikového 
kapitálu banky, dôchodkové fondy a poisťovne. Ich investície zaujímajú viac ako polovicu 
všetkých  investícií  do  fondov  rizikového  kapitálu.  Napriek  svojej  konzervatívnosti  danej 
povahou činnosti sú dôchodkové fondy a poisťovne celosvetovo hlavným zdrojom financií 
rizikového kapitálu.  Táto skutočnosť je daná predovšetkým značným objemom finančných 
prostriedkov akumulovaných v dôchodkových fondoch a potrebou jej správcov umiestniť časť 
z tohto objemu do aktív s vyššími výnosmi. 

V  strednodobom  horizonte  bude  vhodné  prehodnotiť  prvotné  skúsenosti  s fungovaním 
kapitalizačného  dôchodkového  systému  na  Slovensku  a existujúce  investičné  limity  pre 
investovanie  majetku  v dôchodkových  fondov tak,  aby  investičné  portfólia  dôchodkových 
fondov  mohli  obsahovať  aj  fondy  rizikového  kapitálu.  V súčasnosti  môžu  dôchodkové 
správcovské spoločnosti  (resp.  doplnkové dôchodkové spoločnosti)  nadobúdať do majetku 
v dôchodkových  fondoch  (resp.  doplnkových  dôchodkových  fondoch)  len  zákonom 
definované finančné nástroje. Investovanie do fondov rizikového kapitálu zákon neumožňuje.

Ďalej  je  potrebné  zvážiť,  či  by  zákon  o poisťovníctve  nemal  umožniť  investovať  aspoň 
minimálnu  časť  technických  rezerv  do  týchto  fondov  (napr.  určité  percento  z celkových 
rezerv). 

A.2. Verejné investície do rizikového kapitálu

Nástroj na spoluinvestovanie štátu do rizikového kapitálu

V tejto fáze nie je možné navrhnúť konkrétne verejné finančné nástroje na podporu ponukovej 
stránky rizikového  kapitálu  v SR.  Takýmto  krokom musí  okrem iného  predchádzať  audit 
existujúcich  nástrojov  a návrh  na  ich  racionalizáciu.  Mnohé  z nich  sa  javia  ako 
neopodstatnené, resp. vzájomne protichodné. Konkrétny návrh nových verejných finančných 
nástrojov na podporu ponukovej stránky rizikového kapitálu v SR by mal byť okrem iného 
výsledkom detailnej analýzy potrieb SR a skúseností zo zahraničia. 

Je  fakt,  že  inovatívne  projekty  narážajú  na  značné  prekážky  najmä  vo  fáze  financovania 
svojich počiatočných fáz vývoja. Miera rizika pri týchto investíciách je značne vysoká aj pre 
súkromné fondy rizikového kapitálu, najmä ak situáciu na trhu komplikujú aj iné faktory, ako 
je nízka vymožiteľnosť práva a malý a slabo rozvinutý kapitálový trh. V takomto prípade sa 
javí  ako  vhodný  nástroj  na  rozbehnutie  trhu  rizikového  kapitálu  vytvorenie  programu 
spoluúčasti  štátu  na  investíciách  súkromných  rizikových  fondov  formou  tzv.  mäkkých 
pôžičiek, grantov, alebo garančných schém, ktoré znižujú riziko investície pre súkromného 
investora.

Skúsenosti  z  krajín,  kde  boli  podobné  projekty  úspešne  realizované,  ukazujú,  že  pre  ich 
úspešnosť  je  veľmi  dôležité  ako  sú  navrhnuté.  Hlavnou  úlohou  je  pre  to  navrhnúť 
najvhodnejší systém pre slovenské podmienky. 

V tejto súvislosti bude treba rozhodnúť najmä o nasledovných konkrétnych charakteristikách 
programu, vrátane:

 typ finančného nástroja (napr. soft loans, fond fondov, investičné granty, garančné 
schémy, štátom vlastnený rizikový fond, a podobne)
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 úloha a právomoci štátu pri výbere konkrétnych investícií a ich manažovaní
 typ investície z pohľadu štádia projektu (seed, start-up, buy-outs atď.)
 typ odvetví, do ktorých bude možné investovať

Tento typ programu by bolo možné a žiadúce financovať zo štrukturálnych fondov. Z tohto 
dôvodu v budúcom programovacom období 2007 – 2013 v rámci Národného strategického 
referenčného rámca, navrhujeme v rámci opatrení zamerať sa aj na zabezpečenie financovania 
rizikového kapitálu pre malé a stredne veľké podniky.
Objem finančných prostriedkov z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie 
projektov podporených týmito fondmi ako aj zameranie a cieľ ich intervencií je výsledkom 
rokovaní s EK.
MF SR už začalo predbežne rokovať so Svetovou bankou o poskytnutí pôžičky na technickú 
pomoc  pre  SR  zameranú  na  vypracovanie  inovačnej  politiky  SR,  vrátane  nástrojov  na 
podporu rozvoja rizikového kapitálu v SR.

A.3. Zlepšenie výstupu z rizikových investícií

Vytvorenie regionálnej burzy cenných papierov

Rovnako  dôležité  ako  výber  vhodnej  investície  je  pre  manažérov  rizikových  fondov  aj 
možnosť výstupu z tejto  investície  bez  vážnejších  problémov a veľkého rizika.  Jednou zo 
štandartných  foriem  výstupu  je  výstup  prostredníctvom  verejného  upísania  akcií  na 
kapitálovom trhu. Táto možnosť však na Slovensku neexistuje, pretože miestny kapitálový trh 
je príliš  malý a slabo rozvinutý.  Ako najvhodnejšie riešenie sa javí vytvorenie regionálnej 
burzy cenných papierov a jej prepojenie buď s jednou, alebo viacerými významnými burzami 
cenných papierov v susedných krajinách (napr. Poľsko, Rakúsko, Česko, Maďarsko).

V októbri 2004 vláda SR schválila Návrh postupu naloženia s majetkovou účasťou štátu na 
podnikaní  spoločnosti  Centrálny  depozitár  cenných  papierov  SR,  a.s..  V zmysle  tohto 
materiálu  bude majetková účasť štátu v CDCP SR, a.s.  prostredníctvom Fondu národného 
majetku SR vložená ako nepeňažný vklad do základného imania Burzy cenných papierov 
v Bratislave, a.s. (BCPB, a.s.), ktorá sa tak stane priamym vlastníkom centrálneho depozitára. 
Fond národného majetku SR následne ponúkne svoj akciový podiel v BCPB, a.s. v prospech 
subjektov  kapitálového  trhu,  s rešpektovaním  predkupného  práva  súčasných  akcionárov 
burzy,  pričom sa predpokladá,  že  na odkúpení  akcií  BCPB, a.s.  by sa  mohli  podieľať aj 
zahraničné  burzy.  Týmto spôsobom by mohlo dôjsť  k inštitucionálnemu a aj  k faktickému 
prepojeniu búrz v stredoeurópskom regióne a tým k naplneniu zámeru vytvorenia regionálnej 
burzy cenných papierov.

B. Dopyt po rizikovom kapitáli

B.1. Vzdelávanie v oblasti podnikania a rizikového kapitálu

Jedným z hlavných problémov je veľmi slabo rozvinutá podnikateľská kultúra a nedostatok 
základných  podnikateľských  vedomostí  a  zručností  v  drvivej  časti  slovenskej  populácie. 
Investor  musí  byť  presvedčený,  že  firma  v strednodobom horizonte  znásobí  svoju  trhovú 
hodnotu.  To je  možné,  ak má firma nie  len  dlhodobejšiu  komparatívnu výhodu založenú 
napríklad na patente alebo inováciách, ale najmä na kvalite manažmentu, ktorý dokáže tento 
potenciál zhodnotiť. 
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Väčšina potenciálnych podnikateľov nie  je  schopná pripraviť  a prezentovať  podnikateľský 
plán, tak aby bol akceptovaný investorom. Obvykle chýba znalosť a pochopenie požiadaviek, 
na ktorých základe sa investor rozhoduje.  Aj kvôli  chýbajúcim základným informáciám o 
tom, ako funguje kapitálový trh, potenciálni slovenskí podnikatelia nie sú ochotní akceptovať 
čiastočnú  stratu  kontroly  nad  svojou  firmou  a  ochotný  podeliť  sa  o  vlastníctvo  firmy  s 
investorom.
Aktívne  vzdelávacie  aktivity  v  tejto  oblasti  budú  preto  veľmi  dôležité.  Tie  by  sa  mali 
orientovať nielen na už pôsobiacich podnikateľov, ale aj na veľkú časť študentov stredných a 
vysokých škôl.
Vzdelávacie aktivity zamerané na základné podnikateľské znalosti a zručnosti pre študentov 
stredných škôl, vysokých škôl technického zamerania a výskumných univerzít.
Bolo  by  vhodné  zaviesť  na  väčšinu  stredných  škôl  (najmä  na  stredné  odborné  školy  a 
gymnáziá)  štandardizované vzdelávanie  zamerané na získanie  základných podnikateľských 
zručností.  Ako  vhodná  forma  sa  javia  povinne  voliteľné  predmety  vo  vyšších  ročníkoch 
stredných škôl. 
Obdobne je potrebné zaviesť vzdelávanie zamerané na získanie základných podnikateľských 
zručností  ako  bežnú  súčasť  vysokoškolského  štúdia.  O  zavedenie  takéhoto  vzdelávania 
prejavili  záujem aj viacerí riadiaci  pracovníci (rektori,  prorektori,  dekani) z týchto škôl. V 
spolupráci s vysokými školami by bolo treba navrhnúť obsah takéhoto vzdelávania na základe 
úspešných príkladov zo zahraničia. Tieto aktivity je potrebné zohľadniť v akčnom pláne pre 
oblasť Vzdelávania a zamestnanosti v SR.

Vzdelávacie aktivity pre podnikateľov o možnostiach a požiadavkách pri financovaní  
projektov prostredníctvom rizikového kapitálu
V spolupráci  s  centrálnymi  a  miestnymi  inštitúciami  (napr.  NADSME,  SLOVCA,  RUZ, 
regionálne  inštitúcie  na podporu podnikania,  vysokými školami  a  pod.)  by bolo potrebné 
navrhnúť  takéto  vzdelávacie  aktivity,  ako  napr.  tréningy  a  semináre  pre  podnikateľov  a 
potenciálnych podnikateľov.

B.2. Podpora technologických transferov

Zriadenie  inštitúcií  pre  technologické  transfery  a na  podporu  inovatívnych  aktivít  pri  
vysokých školách technického a vedeckého typu a pri SAV

Výskum na  vysokých  školách  technického  a vedeckého  typu  v Slovenskej  akadémii  vied 
predstavuje veľký potenciál pre prenos technológií a inovácií do podnikateľskej sféry. Tento 
potenciál je dnes takmer úplne nevyužitý. Na základe úspešných príkladov zo zahraničia by 
bolo  vhodné  zaviesť  aj  pri  slovenských  vysokých  školách  a pri  SAV  inštitúcie  pre 
technologické transfery a na podporu inovatívnych aktivít.  Ich úlohou by malo byť okrem 
iného prihlasovanie a komerčné využívanie patentov pri vhodných výsledkoch výskumu

Tieto inštitúcie však bojujú s nedostatkom finančných prostriedkov na bežnú činnosť a ich 
technické  zabezpečenie  nemôže  konkurovať  podmienkam,  ktoré  majú  vytvorené  vedeckí 
pracovníci  vo  vyspelom  svete.  Aby  však  nedochádzalo  k neuváženému  investovaniu  do 
projektov  s malou  pravdepodobnosťou  úspechu,  resp.  k nehospodárnemu  nakladaniu 
s finančnými  prostriedkami,  opäť  je  možné  využiť  prepojenie  na  financovanie  rizikovým 
kapitálom. 

Za úvahu by stála aj podpora inovatívnych projektov v rámci univerzít,  kde by mohol byť 
podporovaný nasledovný model. Vedecký pracovník, ktorý pracuje na danej univerzite vypíše 
témy výskumu (väčšinou ide o základný výskum), ktorým sa chce venovať. Musí odhadnúť 
pochopiteľne náklady na dané projekty, časovú náročnosť a očakávané výsledky, alebo ciele, 
ktoré  sa  výskumom  sledujú.  Následne  osloví  nielen  svoju  materskú  univerzitu,  ale  aj 
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súkromné  spoločnosti,  resp.  štátne  a verejné  organizácie,  ktoré  môžu  na  dané  projekty 
poskytnúť  finančné  príspevky.  Univerzity  neposkytujú  finančnú  hotovosť  (okrem  bežnej 
výplaty,  ktorú  pracovník  dostáva  za  svoju  prednáškovú  činnosť),  ale  svoje  priestory 
a vybavenie. 

Výsledky týchto projektov sú neskôr využité práve v tých súkromných spoločnostiach, ktoré 
spolufinancovali  základný  výskum,  resp.  sú  následne  využívané  v aplikovanom výskume, 
ktorý sa snaží o konečnú komercializáciu týchto nových myšlienok. Trh zároveň selektuje 
kvalitných a menej kvalitných vedeckých pracovníkov jednoducho ich výsledkami. Vedeckí 
pracovníci sú naopak motivovaní na výsledkoch, keďže ich odmeny budú plynúť v účasti na 
patentoch, vynálezoch, poskytovaných licenciách alebo jednorazovej odmene po úspešnom 
dokončení konkrétneho projektu.

B.3. Podpora podnikateľských aktivít v počiatočnej fáze rozvoja

Vytvorenie podporného programu na činnosť podnikateľských inkubátorov zameraných na 
inovatívne firmy

Ďalším dôležitým prvkom v podpore inovácií  je  vytváranie  technologických  parkov,  resp. 
inovatívnych  inkubátorov.  V súčasnosti  je  potrebné  zlepšiť  podmienky  zo  strany štátu  na 
podporu vzniku inovatívnych inkubátorov. Spoločnosti, ktoré sú v súčasnosti umiestňované 
do inkubátorov, majú za zvýhodnených podmienok poskytované najmä kancelárske priestory 
určené ako sídlo firmy. Tie sú skôr vhodné pre inovatívne projekty z oblasti vývoja softvéru, 
ale  už  neriešia  problémy  výrobných  firiem.  Tie  potrebujú  na svoju  činnosť  výrobné 
prevádzky, resp. skúšobné laboratóriá.  Celá oblasť biotechnológií  je de facto odkázaná na 
investície zo strany súkromného sektora, pričom nie je nutné pripomínať finančnú náročnosť 
vybavenia samotného laboratória.
V neposlednom rade by mal systém inkubátorov poskytovať aj  celú škálu profesionálnych 
služieb a aktívneho poradenstva vo všetkých otázkach manažovania začínajúcej firmy. Ako 
najvhodnejšie riešenie sa javí aktívna spolupráca medzi štátom a súkromným sektorom.
Toto opatrenie je zahrnuté v akčnom pláne pre oblasť Vedy, výskumu a inovácií, bude ním aj 
monitorované.

V. Zhrnutie navrhovaných opatrení

1. Audit  existujúcich  štátnych  nástrojov  na  podporu  inovatívnych  firiem  a 
inovačných aktivít v súkromnej sfére

Zodpovedná inštitúcia: MH SR
Vykonať do: 30. 9. 2005

2. Identifikácia  a návrh  na  odstránenie  legislatívnych  bariér  pre  investovanie  
inštitucionálnych investorov do fondov rizikového kapitálu

Zodpovedná inštitúcia: MF SR, MPSVR SR, NBS
Vykonať do: 30. 6. 2006

3. Identifikácia  a odstránenie  bariér  v daňovom  práve,  práve  obchodných 
spoločností a konkurznom práve 
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Zodpovedná inštitúcia: MF SR, MS SR  a MH SR
Vykonať do: 30. 6. 2006

4. Navrhnutie  a vytvorenie  nástrojov  na  spoluinvestovanie  štátu  do  rizikového  
kapitálu 

Zodpovedná inštitúcia: MF SR,  MH SR, MŠ SR a MVRR SR
Vykonať do: 31. 12. 2005

5. Vytvorenie  predpokladov  pre  vznik  regionálnej  burzy  cenných  papierov 
integráciou  slovenskej  burzy  cenných  papierov  s významnou  burzou  cenných 
papierov zo susednej krajiny

Zodpovedná inštitúcia: MF SR, MH SR, Fond národného majetku
Vykonať do: 31 12. 2005

6. Návrh na odstránenie legislatívnych bariér pri uskutočňovaní výstupov z investícií  
(ponuka nových cenných papierov) na území SR a mimo územia  SR

Zodpovedná inštitúcia: MF SR a MH SR
Vykonať do: 30. 6. 2006

7.  Návrh  na  spôsob  realizácie  vzdelávacích  aktivít  zameraných  na  základné 
podnikateľské znalosti a zručnosti pre študentov stredných škôl

Zodpovedná inštitúcia: MŠ SR a MH SR
Vykonať do: 30. 6. 2006

8. Návrh  na  spôsob  realizácie  vzdelávacích  aktivít  zameraných  na  základné 
podnikateľské  znalosti  a  zručnosti  pre  študentov  vysokých  škôl  technického  a 
vedeckého zamerania.

Zodpovedná inštitúcia: MŠ SR, MH SR a Slovenská rektorská konferencia 
Vykonať do: 30. 06. 2006

9. Zavedenie vzdelávacích aktivít  pre podnikateľov o možnostiach a požiadavkách  
pri financovaní projektov prostredníctvom rizikového kapitálu

Zodpovedná inštitúcia: MH SR
Vykonať do: 31. 12. 2005

10. Zavedenie inštitúcií pre technologické transfery a na podporu inovatívnych aktivít  
pri vysokých školách technického a vedeckého typu a pri SAV

Zodpovedná inštitúcia: MŠ SR, MH SR a Slovenská rektorská konferencia
Vykonať do: 30. 6. 2006

11. Vytvorenie podporného nového programu na činnosť podnikateľských inkubátorov 
zameraných na inovatívne firmy

Zodpovedná inštitúcia: MH SR
Vykonať do: 30. 6. 2006

Kontaktná osoba: Ing. Monika Šimová
                              odbor hospodárskej stratégie
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Kritériá a postupy
podľa § 11 ods. 6 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike pre udeľovanie osvedčenia o 

súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky.

Pre výstavbu energetického zariadenia v zmysle § 11 cit. zákona alebo na výstavbu sústavy 
tepelných zariadení podľa § 12 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike sú stanovené 
nasledovné kritéria, ktoré vychádzajú z nasledujúcich priorít energetickej politiky:

1. Spoľahlivé, environmentálne prijateľné a ekonomicky efektívne zásobovanie energiou
2. Znižovanie závislosti od dovozu fosílnych palív
3. Zvyšovanie využívania obnoviteľných zdrojov energie
4. Využívanie domácich primárnych energetických zdrojov v súlade so surovinovou 

politikou
5. Podpora využívania zdrojov s kombinovanou výrobou elektriny a tepla
6. Zavádzanie nových technológií, inovácií a najlepších dostupných techník v energetike

Spoločné kritériá sú:
o Vplyv na spoľahlivú a bezpečnú dodávku energie
o Racionálne využívanie energie
o  Dosiahnutie úspor energie
o Využívanie technológie, ktorá zabezpečí potrebnú energetickú efektívnosť
o Vplyv na životné prostredie
o Rekonštrukcia a modernizácia energetických  zdrojov a technologických procesov so 

súčasným zvýšením energetickej efektívnosti
o Požiadavky na štátny rozpočet, daňové úľavy, štátnu pomoc a iné opatrenia, ktoré sa 

dotýkajú tvorby a využitia prostriedkov štátneho rozpočtu, resp. rozpočtu účelových 
fondov a fondov miestnej štátnej správy a samosprávy

o Prepojenie  s inými  energetickými  zariadeniami,  elektroenergetickými  sústavami 
a plynárenskými sieťami vrátane sústav a sietí susedných štátov

Uvedené spoločné kritériá sú doplnené o špecifické kritériá,  ktoré závisia od predmetného 
zariadenia. 

Špecifické kritériá pre:

a) Výstavbu elektroenergetického zariadenia
1. Energetická  účinnosť  premeny  neobnoviteľných  primárnych  energetických  zdrojov 

energie a celkové využitie energie
2. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe elektriny
3. Využívanie kombinovanej výroby elektriny a tepla
4. Vplyv na konkurenčné prostredie na trhu s elektrinou
5. Efektívnosť zariadenia na prenos elektrickej energie  
6. Integrácia elektrizačnej sústavy SR do európskej prenosovej sústavy UCTE a sústav 

susedných štátov
7. Vzťah k transeurópskym energetickým sieťam

b) Výstavbu plynárenského zariadenia
1. Optimalizácia plošnej plynofikácie s cieľom preferovania efektívnych lokalít
2. Vplyv na konkurenčné prostredie na trhu s plynom
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3. Vzťah k transeurópskym energetickým sieťam
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c) Výstavbu sústav tepelných zariadení
1. Súlad s koncepciou rozvoja obce v tepelnej energetike 
2. Energetická  účinnosť  premeny  neobnoviteľných  primárnych  energetických  zdrojov 

energie a celkové využitie energie 
3. Ekonomické  ukazovatele,  najmä:  cena  pre  odberateľa,  výška  investícií,  potreba 

investícií na jednotku výkonu, návratnosť investícií, priemerné prevádzkové náklady na 
jednotku produkcie

4.  Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a tepelných čerpadiel 
5. Využívanie  kombinovanej  výroby  elektriny  a tepla  a optimalizácia  sústav 

centralizovaného zásobovania teplom

Postup  pre  vydanie  osvedčenia  o  súlade  investičného  zámeru  s dlhodobou  koncepciou 
energetickej politiky je nasledovný:

Žiadateľ pre  vydanie  osvedčenia  o  súlade  investičného  zámeru  s dlhodobou  koncepciou 
energetickej politiky doručí svoju žiadosť Ministerstvu hospodárstva SR, sekcii  výrobných 
a sieťových odvetví, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 a zaplatí správny poplatok vo výške 
10 000 Sk na účet  vedený v Štátnej  pokladnici,  číslo  účtu  7000061614/8180;   variabilný 
symbol  2458.

Ak  bol  zaplatený  správny  poplatok  a  žiadosť  spĺňa  zákonom všetky  stanovené  formálne 
a vecné  náležitosti  a výstavba  predmetného  zariadenia  je  po  posúdení  uvedených  kritérií 
v súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, sekcia výrobných a sieťových odvetví 
MH SR vydá rozhodnutie v lehote stanovenej zákonom.

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Novák
                             odbor energetickej politiky
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Zoznam vydaných osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

Číslo 
rozhodnutia

Žiadateľ
Umiestnenie 
zariadenia

Charakteristika 
zariadenia

Tepelný 
výkon (MW)

Elektrický 
výkon (MW)

265/2005-200
RETTENMEIER Tatra Timber, 
s.r.o., Pod lipami 68, Liptovský 
Hrádok

Liptovský Hrádok Kotolňa na biomasu 9 5

388/2005-200
Ružomberská  energetická 
spoločnosť,  a.s.,  Textilná  23, 
Ružomberok

Ružomberok Kotol K4 o výkone 40t/h 26,1

779/2005-200 Martinská teplárenská, a.s., 
Robotnícka 17, 036 80 Martin

Martin
Kotol K4 na biomasu 

o výkone 70t/h
60

802/2005-200 Mestský bytový podnik, s.r.o., 
Sedlišťská 1446/7, Púchov

Púchov
Zdroj tepla a rozvodný 

teplovodný systém
21,5

823/2005-200 Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 
17, 036 80 Martin

Martin
Zmena parovodu 5/II Juh 

na horúcovod
10

              Kontaktná osoba: Ing. Juraj Novák
                                           odbor energetickej politiky
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Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky

Bratislava 18 . mája 2005
Číslo:    1258/2005-001

ROZHODNUTIE č. 4/2005
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 písmeno a) a c)  v 
spojení s § 33 ods. l písm. a) a c) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov

rozhodlo   takto:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vo všeobecnom hospodárskom záujme a z 
dôvodu bezpečnosti dodávok elektriny výrobcovi elektriny - spoločnosti  Slovenské elektrárne, 
a.s., so sídlom Hraničná 12, 827 36 Bratislava, IČO 35 829052 (ďalej len „výrobca elektriny") 
ukladá počnúc dňom l. júna 2005 tieto povinnosti

a) vyrábať  elektrinu  z  domáceho  uhlia  v  roku  2005  v  objeme  l  651  GWh a  dodávať
elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia v roku 2005 v objeme 1411 GWh,

b) dodržať  podiel  vyrobenej  elektriny  z  domáceho  uhlia  vo  výške  najviac  15%  na
celkovej domácej spotrebe elektriny na vymedzenom území v jednotlivých rokoch,

c) dodržať  cenu  elektriny  vyrobenej  z  domáceho  uhlia  určenej  Úradom  pre  reguláciu
sieťových  odvetví  v  súlade  s  §  12  zákona  č.  276/2001 Z.  z.  o  regulácii  v  sieťových
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády Slovenskej 
republiky  v  súlade  s§  15  ods.  2  zákona  č.  656/2004  Z.  z.  o  energetike  a  o  zmene 
niektorých  zákonov  návrh  využitia  domáceho  uhlia  pri  výrobe  elektriny  vo  všeobecnom 
hospodárskom záujme a zabezpečenie potrebného množstva domáceho uhlia na túto výrobu. Vláda 
Slovenskej republiky navrhnutý materiál prerokovala dňa 4. mája 2005, pričom prijala uznesenie 
vlády č. 356.

          Vláda Slovenskej republiky uznesením vlády č. 356/2004 schválila v zmysle § 15 ods. 2 
zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov všeobecný hospodársky 
záujem na využívaní domáceho uhlia pri výrobe elektriny.

Vláda  Slovenskej  republiky  zároveň  uložila  podpredsedovi  vlády  a  ministrovi 
hospodárstva do 31. mája 2005 uložiť vo všeobecnom hospodárskom záujme účastníkom trhu 
s elektrinou povinnosti pre zabezpečenie výroby elektriny z domáceho uhlia.

Dôvodom  pre  vyhlásenie  všeobecného  hospodárskeho  záujmu  pre  výrobu 
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elektriny  z  domáceho  uhlia  je  zabezpečenie  bezpečnosti  a  spoľahlivosti  prevádzky 
elektroenergetickej  sústavy.  Zabezpečenie  bezpečnosti  je  možné  predovšetkým 
prostredníctvom  poskytovania  podporných  služieb  ako  aj  zabezpečením  záložných 
výkonov. Poskytovať uvedené činnosti sa ako optimálne javí aj využitím domáceho uhlia ako 
jediného významného domáceho primárneho energetického zdroja.

Okrem  uvedeného,  využívanie  domáceho  uhlia  na  výrobu  elektriny  je 
nevyhnutným  predpokladom  pre  zabezpečenie  bezpečnosti  a  spoľahlivosti  dodávky 
elektriny, nakoľko tento zdroj elektriny nie je závislý na dovoze energetických surovín, ani 
na klimatických podmienkach, a ani na vývoji kurzu Sk voči svetovým menám.

Vzhľadom  na  naliehavosť  zabezpečenia  bezpečnosti  a  spoľahlivosti  dodávky 
elektriny  pre  odberateľov  na  území  Slovenskej  republiky  uložené  opatrenia  je 
nevyhnutné zabezpečiť od l. júna 2005.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti  bolo rozhodnuté tak,  ako je uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa  §  33  ods.  3  zákona  č.  656/2004  Z.  z.  o  energetike  a  o  zmene  niektorých 
zákonov proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

Pavol Rusko v. r.
minister

Rozhodnutie sa doručí:
Slovenské elektrárne a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava

Na vedomie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava
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Ministerstvo hospodárstva  
    Slovenskej republiky

    Bratislava 18. mája 2005 
    Číslo:    1259/2005-001

ROZHODNUTIE č. 5/2005
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 písmeno a) a c)  v 
spojení s § 33 ods. l písm. b) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov

rozhodlo  takto:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vo všeobecnom hospodárskom záujme a z 
dôvodu  bezpečnosti  dodávok  elektriny  prevádzkovateľovi  prenosovej  sústavy  -  spoločnosti 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Miletičova 5, 824 84 Bratislava, ukladá 
počnúc dňom l. júna 2005 tieto povinnosti

a) zabezpečiť prednostné pripojenie zariadení na výrobu elektriny z domáceho uhlia,

b) zabezpečiť  prednostný  prístup  a  prednostný  prenos  elektriny  vyrobenej  z  domáceho
uhlia na vymedzenom území,

c) sledovať  podiel  vyrobenej  elektriny  z  domáceho  uhlia  na  celkovej  domácej  spotrebe
elektriny na vymedzenom území v jednotlivých rokoch.

Odôvodnenie:

Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky  predložilo  na  rokovanie  vlády 
Slovenskej  republiky v súlade s§ 15 ods.  2 zákona č.  656/2004 Z. z.  o energetike  a o 
zmene niektorých zákonov návrh využitia domáceho uhlia pri výrobe elektriny vo všeobecnom 
hospodárskom záujme  a  zabezpečenie  potrebného množstva  domáceho  uhlia  na  túto  výrobu. 
Vláda Slovenskej republiky navrhnutý materiál  prerokovala dňa 4. mája  2005, pričom prijala 
uznesenie vlády č. 356.

Vláda Slovenskej republiky uznesením vlády č. 356/2004 schválila v zmysle § 15 ods. 2 
zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov všeobecný hospodársky 
záujem na využívaní domáceho uhlia pri výrobe elektriny.

Vláda  Slovenskej  republiky  zároveň  uložila  podpredsedovi  vlády  a  ministrovi 
hospodárstva do 31. mája 2005 uložiť vo všeobecnom hospodárskom záujme účastníkom trhu 
s elektrinou povinnosti pre zabezpečenie výroby elektriny z domáceho uhlia.

Dôvodom  pre  vyhlásenie  všeobecného  hospodárskeho  záujmu  pre  výrobu 
elektriny  z  domáceho  uhlia  je  zabezpečenie  bezpečnosti  a  spoľahlivosti  prevádzky 
elektroenergetickej  sústavy.  Zabezpečenie  bezpečnosti  je  možné  predovšetkým 
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prostredníctvom  poskytovania  podporných  služieb  ako  aj  zabezpečením  záložných 
výkonov. Poskytovať uvedené činnosti sa ako optimálne javí aj využitím domáceho uhlia ako 
jediného významného domáceho primárneho energetického zdroja.

Okrem  uvedeného,  využívanie  domáceho  uhlia  na  výrobu  elektriny  je 
nevyhnutným  predpokladom  pre  zabezpečenie  bezpečnosti  a  spoľahlivosti  dodávky 
elektriny, nakoľko tento zdroj elektriny nie je závislý na dovoze energetických surovín,  ani 
na klimatických podmienkach, a ani na vývoji kurzu Sk voči svetovým menám.

Vzhľadom  na  naliehavosť  zabezpečenia  bezpečnosti  a  spoľahlivosti  dodávky 
elektriny  pre  odberateľov  na  území  Slovenskej  republiky  uložené  opatrenia  je 
nevyhnutné zabezpečiť od 1. júna 2005.

S ohľadom na  vyššie  uvedené  skutočnosti  bolo rozhodnuté  tak,  ako je  uvedené  vo 
výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 33 ods. 3 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 
proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

Pavol Rusko v. r.
minister

Rozhodnutie sa doručí:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Miletičova 5, 824 84 Bratislava

Na vedomie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava
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Ministerstvo hospodárstva 
   Slovenskej republiky

         Bratislava 18. mája 2005 
         Číslo:  1260/2005-001

ROZHODNUTIE č. 6/2005
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 písmeno a) a c) v spojení 
s § 33 ods. l písm. b) a c) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov

rozhodlo  takto:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vo všeobecnom hospodárskom záujme a z 
dôvodu bezpečnosti dodávok elektriny - spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, ukladá počnúc dňom 1. júna 2005 tieto povinnosti

a) zabezpečiť prednostné pripojenie zariadení na výrobu elektriny z domáceho uhlia,

b) zabezpečiť    prednostný    prístup   a   prednostnú   distribúciu    elektriny    vyrobenej
z domáceho uhlia na časti vymedzeného územia,

c) prednostne  dodávať  elektrinu  vyrobenú  z  domáceho  uhlia  v  objeme  578  GWh
z celkového    objemu    elektriny    dodanej    koncovým    odberateľom    na   časti
vymedzeného územia.

Odôvodnenie:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády Slovenskej 
republiky v súlade s§ 15 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov návrh využitia domáceho uhlia pri výrobe elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme 
a zabezpečenie potrebného množstva domáceho uhlia na túto výrobu. Vláda Slovenskej republiky 
navrhnutý materiál prerokovala dňa 4. mája 2005, pričom prijala uznesenie vlády č. 356.

Vláda Slovenskej republiky uznesením vlády č. 356/2004 schválila v zmysle § 15  ods. 2 
zákona č.  656/2004 Z. z.  o energetike a o zmene niektorých zákonov všeobecný hospodársky 
záujem na využívaní domáceho uhlia pri výrobe elektriny.

Vláda  Slovenskej  republiky  zároveň  uložila  podpredsedovi  vlády  a  ministrovi 
hospodárstva do 31. mája 2005 uložiť vo všeobecnom hospodárskom záujme účastníkom trhu s 
elektrinou povinnosti pre zabezpečenie výroby elektriny z domáceho uhlia.

Dôvodom pre vyhlásenie všeobecného hospodárskeho záujmu pre výrobu elektriny 



z domáceho uhlia je zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky  elektroenergetickej 
sústavy.  Zabezpečenie  bezpečnosti  je  možné predovšetkým  prostredníctvom poskytovania 
podporných služieb ako aj zabezpečením záložných výkonov. Poskytovať uvedené činnosti sa 
ako  optimálne  javí  aj  využitím  domáceho  uhlia  ako  jediného  významného  domáceho 
primárneho energetického zdroja.

Okrem  uvedeného,  využívanie  domáceho  uhlia  na  výrobu  elektriny  je 
nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti dodávky elektriny, 
nakoľko  tento  zdroj  elektriny  nie  je  závislý  na  dovoze  energetických  surovín,  ani  na 
klimatických podmienkach, a ani na vývoji kurzu Sk voči svetovým menám.

Objem  dodávanej  elektriny  vyrobenej  z  domáceho  uhlia  je  stanovený  z  podielu 
vychádzajúceho  z  údajov  roku  2004  vo  vzťahu  k  fakturácii  nákladov  systému,  ktorými  je 
zaťažená každá predaná MWh na vymedzenom území.

Vzhľadom na naliehavosť zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti dodávky elektriny 
pre  odberateľov  na  území  Slovenskej  republiky  uložené  opatrenia  je  nevyhnutné 
zabezpečiť od 1. júna 2005.

S  ohľadom na  vyššie  uvedené  skutočnosti  bolo  rozhodnuté  tak,  ako  je  uvedené  vo 
výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 33 ods. 3 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 
proti tomuto rozhodnutiu nieje prípustný opravný prostriedok.

Pavol Rusko v. r.
minister

Rozhodnutie sa doručí:
Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Na vedomie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava



Ministerstvo hospodárstva 
   Slovenskej republiky

                 Bratislava 18 . mája 2005
                 Číslo:     1261/2005-001

ROZHODNUTIE č. 7/2005 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 písmeno a) a c) v spojení 
s § 33 ods. l písm. b) a c) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov

rozhodlo  takto:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vo všeobecnom hospodárskom záujme a z 
dôvodu bezpečnosti dodávok elektriny - spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom 
Ulica  republiky  5,  010  47  Žilina,  ukladá  počnúc  dňom  1.  júna  2005  tieto  povinnosti

a) zabezpečiť prednostné pripojenie zariadení na výrobu elektriny z domáceho uhlia,

b) zabezpečiť   prednostný   prístup   a  prednostnú   distribúciu   elektriny   vyrobenej  
       z domáceho uhlia na časti vymedzeného územia,

c) prednostne dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia v objeme 499 GW z celkového 
objemu elektriny dodanej koncovým odberateľom    na   časti vymedzeného územia.

Odôvodnenie:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády Slovenskej 
republiky v súlade s§ 15 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov návrh využitia domáceho uhlia pri výrobe elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme 
a zabezpečenie potrebného množstva domáceho uhlia na túto výrobu. Vláda Slovenskej republiky 
navrhnutý materiál prerokovala dňa 4. mája 2005, pričom prijala uznesenie vlády č. 356.

Vláda Slovenskej republiky uznesením vlády č. 356/2004 schválila v zmysle § 15  ods. 2 
zákona č.  656/2004 Z. z.  o energetike a o zmene niektorých zákonov všeobecný hospodársky 
záujem na využívaní domáceho uhlia pri výrobe elektriny.

Vláda  Slovenskej  republiky  zároveň  uložila  podpredsedovi  vlády  a  ministrovi 
hospodárstva do 31. mája 2005 uložiť vo všeobecnom hospodárskom záujme účastníkom trhu s 
elektrinou povinnosti pre zabezpečenie výroby elektriny z domáceho uhlia.

Dôvodom pre vyhlásenie všeobecného hospodárskeho záujmu pre výrobu  elektriny 
z domáceho uhlia je zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky  elektroenergetickej 



sústavy.  Zabezpečenie  bezpečnosti  je  možné  predovšetkým prostredníctvom  poskytovania 
podporných služieb ako aj zabezpečením záložných výkonov. Poskytovať uvedené činnosti sa 
ako  optimálne  javí  aj  využitím  domáceho  uhlia  ako  jediného  významného  domáceho 
primárneho energetického zdroja.

Okrem  uvedeného,  využívanie  domáceho  uhlia  na  výrobu  elektriny  je 
nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti dodávky elektriny, 
nakoľko  tento  zdroj  elektriny  nie  je  závislý  na  dovoze  energetických  surovín,  ani  na 
klimatických podmienkach, a ani na vývoji kurzu Sk voči svetovým menám.

Objem  dodávanej  elektriny  vyrobenej  z  domáceho  uhlia  je  stanovený  z  podielu 
vychádzajúceho  z  údajov  roku  2004  vo  vzťahu  k  fakturácii  nákladov  systému,  ktorými  je 
zaťažená každá predaná MWh na vymedzenom území.

Vzhľadom na naliehavosť zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti dodávky elektriny 
pre  odberateľov  na  území  Slovenskej  republiky  uložené  opatrenia  je  nevyhnutné 
zabezpečiť od l. júna 2005.

S  ohľadom na  vyššie  uvedené  skutočnosti  bolo  rozhodnuté  tak,  ako  je  uvedené  vo 
výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 33 ods. 3 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 
proti tomuto rozhodnutiu nieje prípustný opravný prostriedok.

Pavol Rusko v. r.
minister

Rozhodnutie sa doručí: 
Stredoslovenská energetika, Ulica republiky 5,010 47 Žilina

Na vedomie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava



Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky

Bratislava 18. mája 2005 
Číslo:    1262/2005-001

ROZHODNUTIE č. 8/2005
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 písmeno a) a c) v spojení 
s § 33 ods. l písm. b) a c) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov

rozhodlo  takto:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vo všeobecnom hospodárskom záujme a z 
dôvodu bezpečnosti dodávok elektriny - spoločnosti Východoslovenská energetika, a.s., so sídlom 
Mlynská 31, 040 01 Košice, ukladá počnúc dňom 1. júna 2005 tieto povinnosti

a) zabezpečiť prednostné pripojenie zariadení na výrobu elektriny z domáceho uhlia,

b) zabezpečiť  prednostný  prístup   a  prednostnú   distribúciu   elektriny  vyrobenej
z domáceho uhlia na časti vymedzeného územia,

c) prednostne dodávať elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia v objeme 334 GWh
z celkového    objemu    elektriny   dodanej    koncovým    odberateľom    na   časti
vymedzeného územia.

Odôvodnenie:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predložilo na rokovanie vlády Slovenskej 
republiky v súlade s§ 15 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov návrh využitia domáceho uhlia pri výrobe elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme 
a zabezpečenie potrebného množstva domáceho uhlia na túto výrobu. Vláda Slovenskej republiky 
navrhnutý materiál prerokovala dňa 4. mája 2005, pričom prijala uznesenie vlády č. 356.

Vláda Slovenskej republiky uznesením vlády č. 356/2004 schválila v zmysle § 15  ods. 2 
zákona č.  656/2004 Z. z.  o energetike a o zmene niektorých zákonov všeobecný hospodársky 
záujem na využívaní domáceho uhlia pri výrobe elektriny.

            Vláda  Slovenskej  republiky  zároveň  uložila  podpredsedovi  vlády  a  ministrovi 
hospodárstva do 31. mája 2005 uložiť vo všeobecnom hospodárskom záujme účastníkom trhu s 
elektrinou povinnosti pre zabezpečenie výroby elektriny z domáceho uhlia.

Dôvodom pre vyhlásenie všeobecného hospodárskeho záujmu pre výrobu elektriny 
z domáceho uhlia je zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky elektroenergetickej 



sústavy.  Zabezpečenie  bezpečnosti  je  možné  predovšetkým prostredníctvom poskytovania 
podporných služieb ako aj zabezpečením záložných výkonov. Poskytovať uvedené činnosti sa 
ako optimálne javí aj využitím domáceho uhlia ako jediného významného domáceho primárneho 
energetického zdroja.

Okrem  uvedeného,  využívanie  domáceho  uhlia  na  výrobu  elektriny  je 
nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti dodávky elektriny, 
nakoľko  tento  zdroj  elektriny  nie  je  závislý  na  dovoze  energetických  surovín,  ani  na 
klimatických podmienkach, a ani na vývoji kurzu Sk voči svetovým menám.

Objem  dodávanej  elektriny  vyrobenej  z  domáceho  uhlia  je  stanovený  z  podielu 
vychádzajúceho  z  údajov  roku  2004  vo  vzťahu  k  fakturácii  nákladov  systému,  ktorými  je 
zaťažená každá predaná MWh na vymedzenom území.

Vzhľadom na naliehavosť zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti dodávky elektriny 
pre  odberateľov  na  území  Slovenskej  republiky  uložené  opatrenia  je  nevyhnutné 
zabezpečiť od l. júna 2005.

S  ohľadom na  vyššie  uvedené  skutočnosti  bolo  rozhodnuté  tak,  ako  je  uvedené  vo 
výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:
 
Podľa § 33 ods. 3 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov proti 
tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

 Pavol Rusko v. r.
minister

Rozhodnutie sa doručí:
Východoslovenská energetika, Mlynská 31, 040 01 Košice

Na vedomie:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava



SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
Štátneho  fondu  likvidácie  jadrovoenergetických  zariadení  a nakladania
s  vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi k 31.12.2004

                            Správa o hospodárení za rok 2004 sa predkladá v zmysle zákona  NR SR č. 254/1994  
Z.z.  v znení  neskorších  predpisov,  vyhlášky  MH SR   č.  14/1995  Z.z.  v znení  vyhlášky  č. 
690/2002 Z.z. a štatútu Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení, schváleného 
uznesením vlády SR číslo 34 z 24. januára 1995.   

                
                        PRÍJMY:
             
                        Celková tvorba zdrojov ŠFLJEZ za rok 2004 bola nasledovná :
                  
                             Počiatočný  stav  účtu k 1.1.2004  bol  plánovaný  vo  finančnej   výške  

10 817 209 000,- Sk  a   skutočný  stav  na   účte k 1.1.2004 predstavuje   výšku   10 916 411 
696,65 Sk. Skutočné plnenie je na 101 % a predstavuje finančnú čiastku o 99 202 696,65 Sk 
vyššiu oproti plánu.

                            Príspevok prevádzkovateľa jadrovoenergetických zariadení (ďalej len „JEZ“) bol  
plánovaný vo finančnej výške 2 621 476 000,- Sk,  a  skutočne sme obdržali na účet fondu sumu 
2  616  672  312,-  Sk.  Čo  predstavuje  plnenie  na   99,81% oproti  plánovanému  celoročnému 
rozpočtu.   

                                                   
                           Transfer zo štátneho rozpočtu na likvidáciu jadrovej  elektrárne  A - 1 Jaslovské 

Bohunice na rok 2004, nebol pre našu organizáciu vládou schválený.

                           Úroky z vkladov na účte boli rozpočtované  vo výške 450 000 000,- Sk pre rok 2004. 
Skutočne prijaté úroky z vkladov na účtoch sú  vo     výške  546 520 180,18 Sk.  Ćo predstavuje 
121 % plnenie. Výnos  z   úrokov    pred     zdanením   predstavoval 650 359 014,41 Sk, po 
zdanení   predstavuje  výšku 546 520 180,18 Sk.   Daň  z   úrokov  tvorí  čiastku 103 838 834,23 
Sk. 

                           Výnosy z finančných prostriedkov zo ŠR (štátny rozpočet) na samostatnom účte 
7000062449/8180  za rok 2004 sa nevytvorili žiadne, pretože sme nemali zo štátneho rozpočtu 
odsúhlasenú žiadnu finančnú čiastku.

                           Za rok 2004 bola prijatá na účet Štátneho fondu  pokuta vo finančnej výške 1  200 000,- 
Sk, uložená Úradom jadrového dozoru SR – Slovenským elektrárniam a.s.

              Ostatné príjmy predstavujú 44 391,- Sk. Príjem z dobropisov za časopisy a služby.
       



            Prehľad tvorby zdrojov ŠF LJEZ je nasledovný:

počiatočný stav fondu k 1.1.2004                         10 916 411 696,65  Sk
príspevky vlastníkov JEZ                                        2 616 672 312,00  Sk
dotácia za štátneho rozpočtu                                                       0,00  Sk
úroky z vkladov na účtoch (ŠF LJEZ)                        546 520 180,18  Sk
výnosy  z finančných  prostriedkov zo ŠR                                    0,00  Sk
pokuty                                                                            1 200 000,00  Sk
ostatné príjmy                                                                     44 391,00  Sk
                                                                            ____________________
               Z d r o j e   s p o l u                               14 080 848 579,83 Sk

Príjmy boli schválené vo výške 13 888 685 000 Sk,  skutočné príjmy sú vo finančnej výške  14 
080 848 579,83 Sk. Skutočnosť predstavuje plnenie na 101 % oproti schválenému rozpočtu pre 
rok 2004.  

             VÝDAVKY : 

            Boli schválené vo výške 1 172 208 000 Sk, a skutočné výdavky za rok 2004 sú vo 
finančnej výške 1 029 525 350,12 Sk. Čerpanie prostriedkov predstavuje   88%.  Z finančnej 
čiastky 1 029 525 350,12 Sk predstavujú    výdavky na Správu fondu               čiastku 
5 584 337,- Sk,  výdavky  pre    Slovenské  elektrárne   a.s.: 1 023 941 013,12 Sk.  
   
            Finančné prostriedky Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení  sa 
poskytujú na vopred určené akcie.  Jedná sa o akcie súvisiace s likvidáciou jadrovoenergetických 
zariadení  v súlade s § 4, zákona 254/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky - dotácie zo Štátneho fondu likvidácie JEZ boli poskytované  vlastníkovi 
JEZ  -  SE a.s. po jednotlivých štvrťrokoch nasledovne:

I.   štvrťrok 2004                                                                     0.–    Sk
II.  štvrťrok 2004                                                   205 538 296,30  Sk
III. štvrťrok 2004                                                   185 220 176,89  Sk
IV. štvrťrok 2004                                                   633     182     539,93  Sk  
                               S p o l u                              1 023 941 013,12  Sk                       
        
Dotácie zo ŠF LJEZ pre  SE a.s.                       1 023 941 013,12  Sk 

          Z celkových finančných prostriedkov  použitých na likvidáciu JEZ, nebola dotácia na 
likvidáciu JE A-1 zo štátneho rozpočtu žiadna. 



 Použité finančné prostriedky členíme podľa jednotlivých projektov
                                                                                                            (v Sk.)

I. Vyraďovanie JE A-1, I. etapa 266 851 977,60

II. Vyraďovanie JE A-1, II. etapa                                     0,–

III. Vyraďovanie JE V-1 7 493 210,–

IV. Hlbinné úložisko II. a III. Etapa 0,–

V. Nakladanie s RAO a IRAO 188 144 014,80

VI. Republikové úložisko RAO Mochovce 48 027 496,84

VII. Medzisklad vyhoreného paliva Bohunice 288  383 929,–

VIII. Ostatné projekty 225 040 384,88

S p o l u : 1 023 941 013,12

  Dotácie zo ŠFL JEZ vlastníkovi JEZ - SE a.s. boli poskytnuté na základe rozhodnutí 
ministra hospodárstva SR a priorít schvaľovaných Radou štátneho fondu na nasledovné akcie: 
            

                                                                                                                        (v Sk.)
 1/SE/04 Vývoj hlbinného úložiska VP a RA odpadu v SR              0,00

 2/SE/04 Spracovanie a úprava kalov      11 722 000,00

 4/SE/04 Spracovanie a úprava kont.zemín a betonovej sute      3 799 400,00

 5/SE/04Metodológia hodnotenia výberu variantu vyraďovania 0,00

 6/SE/04 Databanka pre potreby vyraďovania JZ 2 999 270,00

 7/SE/04 Technol. a zariad. pre dekon.povrch.a techn.zariad. 12 203 886,00

 9/SE/04   Monitor.RAO a radiačná bezpeč. a ochrana pracov 2 884 400,00

10/SE/04 Zvýšenie využiteľnosti RÚRAO  2 765 000,00

11a/SE/04 Hodnotenie bezpečnosti úložisk  RAO Mochovce 4 740 000,00

11b/SE/04 Hodnotenie bezpečnosti úložisk RAO – VBK 1 000 000,00

12/SE/04 Rekognoskácia vzorkovanie a manipul.prostriedky   0,00

13/SE/04 Vývoj techn.a prostr.pre sprac.a úpr. RAO 4 533 827,00

16/SE/04 Databanka pre vyraďovanie JE typu VVER 440 5 500 000,00

17/SE/04 Zmena v užívaní stavby JE V-1 1 993 210,00

19/SE/04 Oprava dažďovej a splaškovej kanalizácie 28 680 035,60

20/SE/04  Návrh záchytného systému pre mater.kont.rádion. 0,00

21/SE/04 Dokumentácia vplyvu na ŹP 499 810,00

39/VYZ/04 Seizmické zodoľnenie a rozšírenie sklad. kapacity 288 383 929,00

41c/VYZ/04 Zaobchádzanie s RAO – riad.uvoľnovanie do ŽP 91 497 077,40

41d/VYZ/04 Zaobchádzanie s RAO – monitoring 7 171 489,00

41e/VYZ/04 Zaobchádzanie s RAO – spracovanie 92 980 594,00

42/VYZ/04 Vyraďovanie dlhodobého skladu JE A1-real.   0,00



 44/VYZ/04 Monitorovacie pracovis.pre uvoľ-NAO do ŽP 0,00

 46/VYZ/04 Zámer pre vyraďov. JE A1  2.etapa 0,00

 47/VYZ/04 Monitorovanie plošnej kontaminácie povrchov 0,00

53/VYZ/04 Spracovanie .kovových RAO z vyraďovania JE A1 32 482 517,00

54/VYZ/04 Vyraďovanie zložiska pevných RAO 6 211 992,00

55/VYZ/04 Retenčné nádrže obj. 809 0,00

58/VYZ/04   Optimalizácia technol. rozvodov vyraďov. JEZ 0,00

60/VYZ/04 Zariadenie pre dekontamináciu  JZ JE A-1 0,00

64/VYZ/04   Vyraďovanie technol. zariadení obj. 41 – I. etapa 23 243 461,00

65/VYZ/04   Rekonštrukcia APK a potrubných trás – I.etapa             6 509 791,00

67/VYZ/04  Digitálne riadený mobilný teleoperator MT 80. 0,00

68/VYZ/04  Zariad.pre bitum.organ.sorbentov PS44-II.etapa 0,00

70/VYZ/04  Monit.inform.a riadiaci syst./MIRS/pre vyr.JEA1 709 932,00

71b/VYZ/04 Zaobchádzanie so zachytenými RAM-PUŽ 0,00

72/VYZ/04 Zamedz.splach. kont. Zemín v okolí obj. 41 a 44                7 993 034,00

73/VYZ/04 Vyraďovanie technologických zariadení obj.44 7 364 559,00

74/VYZ/04 Vyrad´ovanie z prevádzky – transport 1 375 000,00

75/VYZ/04 Vyraďovanie horúcej komory A-1 26 641 151,00

76/VYZ/04 Dekontaminácia miestností a zariadená JE A-1 17 156 060,00

77/VYZ/04 Skladovanie upravených  RAO – VYZ 16 748 220,00

78/VYZ/04 Modifikácia spracovat.liniek a úprava CHRO 4 774 000,00

79/VYZ/04 Modif.sprac.liniek, rozšir.využitia–sprac.a úpr.kalov 23 819 637,00 

80/VYZ/04 Aktualiz.koncepčného plánu vyraď. JE V-1 0,00

83/VYZ/04 Prevádzka RÚRAO Mochovce 36 525 496,84

84/VYZ/04 Dokončenie ZÚNZ Trnava 173 988 857,88

87/VYZ/04 Sprac.nízkoaktívnych vôd z A-1 24 999 805,00

92/VYZ/04 Komplexná štúdia vyraďovania V-1 0,00

93/VYZ/04 Naloženie so ZRAM neznámeho pôvodu 3 166 533,40

95/VYZ/04 Rekonštrukcia objektu A –16 0,00

97/VYZ/04 Dodávka sušiarne 3 500 000,00

98/VYZ/04 Zariadenie na nedest. Kontr. 2 997 000,00

100/VYZ/04 Fragment.puzdier DS 27 880 038,00

105/VYZ/04 Dodávka gamascanner 12 500 000,00

Celková suma za všetky faktúry: 1 023 941 013,12

Dotácia vo výške 1 023 941 013,12 Sk  pre Slovenské elektrárne a.s. bola členená na:
- na investičné akcie  pre SE a.s.        659 647 571,78 Sk/hradené-ŠFL JEZ/                     
- na  neinvestičné akcie pre SE a.s.    324     293     441,34  Sk   /hradené-ŠFL JEZ/
                                     S p o l u      1 023 941 013,12 Sk



          Na posúdenie predložených žiadostí zasadala Rada fondu 2 krát v termíne 25.2.2004 
a 27.8.2004. Na základe návrhov Rady fondu, schválených ministrom, boli poskytnuté  finančné 
prostriedky prevádzkovateľovi JEZ  - Slovenským elektrárniam a.s. 

          Z výdavkov na Správu ŠF LJEZ  boli  hradené náklady na  opravu kancelárskej  a 
výpočtovej  techniky,  aktualizáciu  softwaru,  stravovanie  zamestnancov,  spotrebný  materiál, 
poštovné, opravy strojov, odvody, mzdy, pohonné hmoty, náhradné diely , školenia , služobné 
cesty a iné služby v priebehu celého roka 2004. /Tabuľka č.3/ 

           Rekapitulácia príjmov a výdavkov -
         Príjmy spolu                                                   14 080 848 579,83  Sk 
         Výdavky ŠF LJEZ  spolu :                                1 029 525 350,12  Sk
                   Z toho pre SE a.s.                                  1 023 941 013,12 Sk
                   Z toho Správa fondu                                      5 584 337,00  Sk 
                                                             –––––––––––––––––––––––––––––- 
                                                         Zostatok         13 051 323 229,71  Sk

           
           Štátny fond likvidácie JEZ eviduje pohľadávky a záväzky:
                          
           Pohľadávky voči Slovenským elektrárniam a.s. evidujeme za obdobie štvrtého štvrťroka 
2004 vo výške 702 189 194,- Sk. 

           Poskytnuté preddavky evidujeme vo výške 41 592,40,- Sk. Na služby spojené s  užívaním 
priestorov na  Prievozskej   č. 30.                
                                                                   
           Záväzok voči inštitúciám sociálneho zabezpečenia 90 752,- Sk, zúčtovanie  dane 21 988,- 
Sk,      záväzok     voči  zamestnancom    v     čiastke           141.011,- Sk a ostatné záväzky vo 
výške 149 827,60 Sk. 

         Zostatok finančných prostriedkov Štátneho fondu likvidácie JEZ, ako saldo príjmov a 
výdajov k 31.12.2004 vo výške 13 051 323 229,71 Sk súhlasí  s výpisom z účtov.

        Tieto prostriedky sú finančnými zdrojmi Fondu pre ďalšie obdobie.

       Záverom konštatujeme, že finančné prostriedky ŠF LJEZ boli vynaložené účelovo podľa 
plánu a odporúčaní Rady ŠF LJEZ na akcie, ktoré spĺňali podmienky zákona.

Vypracovala: Ing. Bieliková Lívia                                                 Schválil: RNDR. Jozef Hrabina
V Bratislave, 28.2.2005                                                                                    Riaditeľ

 Štátny fond likvidácie JEZ

Prílohy



Bilancia príjmov a výdavkov Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických 
zariadení a nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi 

odpadmi za rok 2004

v tis. SK

Ukazovateľ Rozpočet 2004 Skutočnosť 2004 %

Zdroje 
Počiatočný stav prostriedkov k 1.1.2004 10 817 209 10 916 412 101

Príjmy:    – náhrad a odvodov    0 0 0

              – splátky pôžičiek 0 0 0

              – úroky z vkladov a pôžičiek 450 000 546 520 121

              – príspevok zo štátneho rozpočtu 0 0 0

              – prijaté úvery 0 0 0

              – ostatné príjmy 2 621 476 2 617 916 100

Príjmy spolu 13 888 685 14 080 848 101

Zdroje celkom 13 888 685 14 080 848 101

Potreby

– Neinvestičné dotácie 429 495 364 293 85

– Investičné dotácie 705 361 659 648 94

– Poskytnuté pôžičky 0 0 0

– Splátky úverov 0 0 0

– Ostatné výdavky 37 352 5 584 15

   – z toho na správu fondu 37 352 5 584 15

Výdavky spolu 1 172 208 1 029 525 88

Konečný stav prostriedkov 31.12.2004 12 716 477 13 051 323 103



V Y Ú Č T O V A N I E
Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoreným 
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi podľa zúčtovaných príjmov a výdajov

za obdobie od 1.1.2004 do 31.12.2004 (v SK)

ZDROJE: 

Počiatočný stav fondu k 1.1.2004 10 916 411 696,65 Sk

Príspevok vlastníkov jadrovoenergetických zariadení 
(SE a.s.)

2 616 672 312,00 Sk

Dotácia zo štátneho rozpočtu 0,00 Sk

Úroky z vkladov 546 520 180,18 Sk

Výnosy z FP zo ŠR 0,00 Sk

Pokuty a penále 1 200 000,00 Sk

Ostatné príjmy 44 391,00 Sk

Príjmy spolu: 14 080 848 579,83 Sk

ZDROJE SPOLU: 14 080 848 579,83 Sk

VÝDAVKY:

Investičné spolu: 659 922 032,78 Sk

Z toho: – SE a.s. 659 647 571,78 Sk

           – ŠFLJEZ spolu: 274 461,00 Sk

Neinvestičné spolu: 369 603 317,34 Sk

Z toho: – SE a.s. 364 293 441,34 Sk

           – Z toho Správa fondu 5 309 876,00 Sk

           – Transfer zo ŠR pre SE a.s. 0,00 Sk

Výdavky spolu pre SE a.s. 1 023 941 013,12 Sk

Výdavky spolu pre Správu fondu: 5 584 337,00 Sk

VÝDAVKY SPOLU: 1 029 525 350,12 Sk

ZOSTATOK FONDU K 31.12.2004 13 051 323 229,71 Sk

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení, nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a 

rádioaktívnymi odpadmi



ROČNÝ VÝKAZ  O TVORBE A POUŽITÍ ZDROJOV ŠTÁTNEHO FONDU 
LIKVIDÁCIE JADROVOENERGETICKÝCH ZARIADENÍ, NAKLADANIA S 

VYHORENÝM JADROVÝM PALIVOM A RÁDIOAKTÍVNYMI ODPADMI   k: 
31.12. 2004

v tis. SK

Druh príjmov a výdavkov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť %

Tvorba
Poč. stav fondu k 1.1.2004 10 817 209 10 817 209 10 916 412 101
Príspevky vlastníka JEZ (SE a.s.) 2 621 476 2 621 476 2 616 672 100
Pokuty uložené ÚJD 0 0 1 200 0
Penále 0 0 0 0
Úroky z fin. prostr. ŠFL JEZ 450 000 450 000 546 520 121
Ostatné príjmy-dobropisy 0 0 44 0
Dotácia zo ŠR 0 0 0 0
Výnosy z fin. prostr. zo ŠR 0 0 0 0
Ďalšie zdroje, ak to stanov. osob. 
predpis

0 0 0 0

Tvorba zdrojov fondu spolu od 1.1.-
31.12.2004

13 888 685 13 888 685 14 080 848 101

Investičné výdavky (SE a.s.) 705 361 705 361 659 648 94
Investičné výdavky (ŠFLJEZ) 30 300 30 300 274 1
Neinvestičné výdavky (SE a.s.) 429 495 429 495 364 293 85
Transfer zo ŠR (SE a.s.) 0 0 0 0
Neinv.výdavky ŠFL JEZ spolu 7 052 7 052 5 310 75
Z toho správa fondu:
Výdavky spolu SE 1 134 856 1 134 856 1 023 941 90

Výdavky spolu ŠFL JEZ 37 352 37 352 5 584 15

Z toho správa fondu:

Výdavky spolu SE a ŠFL 1 172 208 1 172 208 1 029 525 88

Zostatok finančných prostriedkov od 
1.1.-31.12.2004

12 716 477 12 716 477 13 051 323 103

Vystavené dňa: 28.2.2005 Riaditeľ fondu: RNDr. Jozef 
Hrabina

Telefón: 02/58280413 Pečiatka:

VÝDAVKY NA SPRÁVU ŠFL JEZ OD 1. 1. 2004 DO 31. 12. 2004

v SK



Výdavky Schválený 
rozpočet

Upravený rozpočet Skutočnosť %

610 mzdy zamestnancom 3 000 000,00 3 000 000,00 2 569 087,00 86

620 poistné a príspevky zam. do 
poisťovní   a do FZ

1 110 000,00 1 110 000,00 830 651,00 75

631 služby 300 000,00 80 000,00 7 505,20 9
632 energia, voda a komunik. 250 000,00 250 000,00 244 354,90 98

633 materiál a dodávky 430 000,00 540 000,00 353 080,90 65
634 dopravné 440 000,00 440 000,00 248 468,30 56
635 rutinná a štand. údržba 200 000,00 90 000,00 36 297,90 40
636 Služby za kancelárie 370 000,00 370 000,00 355 270,40 96
637 školenia, kurzy, semináre 710 000,00 930 000,00 659 390,40 71

637 bankové prevody z BÚ v štátnej 
pokladnici na TÚ

642 bežné transfery 242 000,00 242 000,00 5 770,00 2
711 software 50 000,00 0,00 0,00 0
713 nábytok a kancel. zariad. 250 000,00 300 000,00 274 461,00 91

714 dopravný prostriedok 0,00 0,00 0,00 0
716 prípravná a proj. dokum. 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0
716 rekonštr. a modernizácia 28 000 000,00 28 000 000,00 0,00 0
Všetko spolu: 37 352 000,00 37 352 000,00 5 584 337,00 15

VÝDAVKY PRE VLASTNÍKA JEZ - SE - a.s. OD 1.1.2004 - 31.12.2004

Výdavky Schválený 
rozpočet

Upravený rozpočet Skutočnosť v Sk %

644 bežné výdavky SE a.s. 429 495 000,00 429 495 000,00 364 293 441,34 85
641 transfer zo ŠR SE a.s. 0,00 0,00 0,00 0
723 kapit. výdavky SE a.s. 705 361 000,00 705 361 000,00 659 647 571,78 94
Spolu: 1 134 856 000,00 1 134 856 000,00 1 023 941 013,12 90
Výdavky – Správa fondu 5 584 337,00

Výdavky SE a.s. 1 023 941 013,12

V ý d a v k y   s p o l u: 1 029 525 350,12

V Y Ú Č T O V A N I E
Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoreným 
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi podľa zúčtovaných príjmov a výdajov



za obdobie od 1.1.2004 do 31.12.2004 (v  tis. SK)

ZDROJE: 

Počiatočný stav fondu k 1.1.2004 10 916 412

Príspevok vlastníkov jadrovoenergetických zariadení 
(SE a.s.)

2 616 672

Dotácia zo štátneho rozpočtu 0

Úroky z vkladov 546 520

Výnosy z FP zo ŠR 0

Pokuty a penále 1 200

Ostatné príjmy 44

Príjmy spolu: 14 080 848

ZDROJE SPOLU: 14 080 848

VÝDAVKY:

Investičné spolu: 659 922

Z toho: – SE a.s. 659 648

           – ŠFLJEZ spolu: 274

Neinvestičné spolu: 369 603

Z toho: – SE a.s. 364 293

           – Z toho Správa fondu 5 310

           – Transfer zo ŠR pre SE a.s. 0

Výdavky spolu pre SE a.s. 1 023 941

Výdavky spolu pre Správu fondu: 5 584

VÝDAVKY SPOLU: 1 029 525

ZOSTATOK FONDU K 31.12.2004 13 051 323

Členské štáty Organizácie pre zákaz chemických zbraní - OPCW

Zoznam  členských  štátov  OPCW,  ktoré  podpísali  a ratifikovali  Dohovor  o zákaze 
chemických zbraní k 21. 05. 2005.

Zoznam  členských  štátov  sa  uverejňuje  vo  Vestníku  MH  SR  v súlade  so  zákonom 
č. 129 / 1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento 



zoznam slúži pre orientáciu podnikateľskej  verejnosti,  pretože na vývoz a dovoz chemických 
látok, ktoré podliehajú kontrolnému režimu Dohovoru o zákaze chemických zbraní sa vzťahujú 
v zmysle zákona č. 129 / 1998 Z. z. a zákona č. 26 / 2002 Z. z. určité obmedzenia i v závislosti 
na tom či štát je alebo nie je členským štátom OPCW.

1. Afganistan
2. Albánsko
3. Alžírsko 
4. Andora 
5. Argentína
6. Arménsko 
7. Austrália 
8. Azerbajdžan 
9. Bahrajn 
10. Bangladéš 
11. Belgicko 
12. Belize 
13. Benin 
14. Bielorusko 
15. Bolívia
16. Bosna a Hercegovina 
17. Botswana 
18. Brazília 
19. Brunei Darussalam
20. Bulharsko
21. Burkina Faso 
22. Burundi 
23. Cookové ostrovy 
24. Cyprus 
25. Čad 
26. Česká republika 
27. Čile 
28. Čína 
29. Dánsko 
30. Dominikánska 

republika 
31. Ekvádor 
32. Eritrea 
33. Estónsko 
34. Etiópia 
35. Fidži 
36. Filipíny 
37. Fínsko 
38. Francúzsko 
39. Gabon 
40. Gambia 
41. Ghana 

42. Grécko 
43. Gruzínsko 
44. Guatemala 
45. Guinea 
46. Guyana 
47. Holandsko 
48. Chorvátsko 
49. Island 
50. India 
51. Indonézia 
52. Irán 
53. Írsko 
54. Jamajka 
55. Japonsko 
56. Jemen 
57. Jordánsko 
58. Južná Afrika 
59. Južná Kórea 
60. Kamerun 
61. Kanada 
62. Kapvedy
63. Kazachstan 
64. Keňa 
65. Kiribati 
66. Kolumbia 
67. Kostarika 
68. Kuba 
69. Kuvajt 
70. Kirgistan 
71. Laos 
72. Lesotho 
73. Lichtenšteinsko 
74. Litva 
75. Líbya
76. Lotyšsko 
77. Luxembursko 
78. Macedónia 
79. Maďarsko
80. Madagaskar 
81. Malawi 
82. Malajzia 
83. Maledivy 

84. Mali 
85. Malta 
86. Maršalské ostrovy
87. Mauretánia 
88. Maurítius 
89. Mexiko 
90. Mikronézia 
91. Moldavsko 
92. Monako 
93. Mongolsko 
94. Maroko 
95. Mozambik 
96. Namíbia 
97. Nauru 
98. Nemecko 
99. Nepál 
100. Nový Zéland 
101. Nikaragua 
102. Niger 
103.Nigéria 
104. Niue 
105. Nórsko 
106. Omán 
107. Pakistan 
108. Palau 
109. Panama 
110. Papua Nová Guinea 
111. Paraguaj 
112. Peru 
113. Pobrežie Slonoviny 
114. Poľsko
115. Portugalsko 
116. Qatar 
117. Rakúsko
118. Rovníková Guinea 
119. Rumunsko
120. Ruská federácia 
121. Rwanda
122. Salvádor
123. Samoa
124. San Marino 
125. Saudská Arábia 



126. Senegal 
127. Seychely 
128.Siera Leone
129. Singapur 
130. Slovenská republika 
131. Slovinsko
132. Solomonské ostrovy
133. Spojené Arabské

    Emiráty
134. Spojené štáty 

    Americké
135. Srbsko a Čierna hora
136. Srí Lanka 
137. Sudán 
138. Surinam 
139. Svazijsko 

140. Svätý Kitts a Nevis
141. Svätá Lucia 
142. Svätý Tomáš 
143.Svätý Vincent   

   a Grenadiny 
144. Španielsko 
145. Švajčiarsko 
146. Švédsko 
147. Tadžikistan 
148. Taliansko 
149. Tanzánia 
150. Timor 
151. Thajsko 
152. Togo
153. Tonga 
154. Trinidad a Tobago 

155. Tunisko 
156. Turecko 
157. Turkménsko 
158. Tuvalu
159. Uganda
160. Ukrajina
161. Uruguaj 
162. Uzbekistan 
163. Vatikán 
164. Veľká Británia  

   a Severné Írsko
165. Venezuela 
166.Vietnam 
167. Zambia 
168. Zimbabwe

Kontaktná osoba: Ing. Martin Čermák
                             odbor kontroly 
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