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1. Organizácia ministerstva 
 

1.1. Vedúci predstavitelia 
 
Minister 

 
Pavol Pavlis (1961) 

V roku 1984 ukončil Strojnícku fakultu SVŠT 
v Bratislave. Následne do roku 1990 pôsobil 
ako výskumný pracovník vo Výskumnom 
ústave výpočtovej techniky v Žiline. V rokoch 
1990 -1992 pracoval v podniku zahraničného 
obchodu SLUVIS. V rokoch 1992-2006 bol 
riaditeľom spoločnosti Port Service Bratislava, 
spol. s r. o. V rokoch 2002-2006 bol tiež 
členom dozornej rady Fondu národného 
majetku. V roku 2006 vstúpil do politiky a stal 
sa poslancom NR SR za stranu SMER-SD. 

V parlamente pôsobil dve volebné obdobia: v rokoch 2006-2010 vo Výbore pre hospodársku 
politiku a v rokoch 2010-2012 vo Výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. 
V období od 14.04.2012 do 02.07.2014 bol štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva 
SR. Funkciu ministra hospodárstva SR vykonával od 03.07.2014 do 05.05.2015.  
 

 
Vazil Hudák (1964) 

Vyštudoval Moskovský štátny inštitút 
medzinárodných vzťahov, Právnickú fakultu 
Karlovej univerzity v Prahe a Harvard 
Business School v Bostone. V roku 1990 začal 
pracovať ako referent na Federálnom 
ministerstve zahraničných vecí. Od roku 1991 
pracoval pre neziskovú organizáciu EastWest 
Institute. Neskôr pôsobil v súkromnej sfére: 
v rokoch 2006 až 2010 bol viceprezidentom 
pre spoluprácu so štátnymi inštitúciami 
v strednej a východnej Európe v Citigroup 

(Praha/Londýn) a v rokoch 2010 až 2011 pracoval pre J. P. Morgan Chase Bank (Londýn) ako 
výkonný riaditeľ pre spoluprácu so štátnym sektorom v krajinách strednej a východnej 
Európy. V rokoch 2012 až 2015 bol štátnym tajomníkom na Ministerstve financií.  
Funkciu ministra hospodárstva SR vykonával od 16.06.2015. 
 
  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_financi%C3%AD_Slovenskej_republiky
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Štátny tajomník I 

 
Rastislav Chovanec (1979) 

Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave 
na Obchodnej fakulte so zameraním na 
medzinárodné podnikanie, kde ďalej pôsobil 
ako interný doktorand. 
Od roku 2004 pracoval v Slovenskej agentúre 
pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) ako 
projektový manažér. Ako poradca predsedu 
vlády pre zahraničné investície pôsobil v období 
rokov 2006 – 2010. V rokoch 2008 – 2012 
pracoval ako výkonný riaditeľ spoločnosti 
Ceptra, s.r.o.  Od roku 2012 do roku 2014 

vykonával funkciu predsedu dozornej rady v SPP – distribúcia, a.s., a súčasne pôsobil ako 
poradca predsedu vlády pre investície. 
 
Štátny tajomník II 

 
Miroslav Obert (1961)  

Je absolventom odboru Elektroenergetiky so 
špecializáciou na jadrovú energetiku na 
Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej 
školy technickej v Bratislave (1984). Po 
skončení vysokoškolského štúdia začal svoju 
kariéru v Atómových elektrárňach Bohunice 
(1984 – 2006). Zastával viaceré pracovné 
pozície, ako operátor sekundárneho 
a primárneho okruhu jadrovej elektrárne (JE) 
a vedúci reaktorového bloku. Dlhé roky pôsobil 
na pozícii zmenový a bezpečnostný inžinier, 

neskôr ako vedúci odboru riadenia prevádzky JE a vedúci útvaru prevádzky závodu SE - EBO. 
Následne pôsobil v Slovenských elektrárňach, a.s. a v spoločnosti GovCo, a.s. neskôr 
premenovanej na Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (2006 – 2011). Zastával viaceré 
riadiace pracovné pozície ako riaditeľ sekcie prevádzky JE a riaditeľ divízie JE. Bol 
zodpovedný za proces odstavenia, ukončenia prevádzky a zahájenie procesu vyraďovania 
Jadrovej elektrárne V1, kde bol zodpovedný za získavanie financií z fondu BIDSF v spolupráci 
s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Zároveň pôsobil ako člen predstavenstva 
spoločnosti a neskôr ako podpredseda predstavenstva spoločnosti. Podieľal sa na založení 
spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), poverenej prípravou výstavby 
nového jadrového zdroja,  kde zároveň pôsobil ako člen dozornej rady spoločnosti. 
Angažoval sa aj v medzinárodných organizáciách so zameraním na jadrovú energetiku. 
Vo funkcii zodpovedal za energetický sektor a štrukturálne fondy. 
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Vedúci služobného úradu 

 
Mgr. Roman Kováč (1960) 
 

Magisterské štúdium absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas svojej 
profesionálnej praxe pôsobil vo viacerých spoločnostiach. V rokoch 1993 - 1994 zastával post 
riaditeľa divízie v spoločnosti Basic Bussines Partners, s.r.o. Následne pôsobil ako obchodný 
manažér v spoločnostiach Nepa Slovakia, spol s r.o. (1995) a REOS INVEST, s.r.o. (1996 – 
2000). V roku 2001 sa stal riaditeľom spoločnosti RK INVEST, s.r.o. a túto funkciu vykonával 
do roku 2004. V roku 2005 zastával pozíciu zástupcu vedúceho divízie logistiky v spoločnosti 
BUDAMAR TRANSPORT SLOVAKIA, a. s., v rokoch 2005 - 2006 pracoval ako vedúci divízie 
logistiky v spoločnosti Čechofracht SK, a. s. a v roku 2007 pracoval ako manažér pre akvizície 
v spoločnosti Creditreform, s. r.o. Od roku 2008 pôsobil ako vedúci pracoviska Bratislava pre 
Železnice Slovenskej republiky na Stredisku hospodárenia s majetkom. 

Funkciu vedúceho služobného úradu zastával do 6.5.2015. 
 
 

Ing. Albín Kotian (1969) 

 
Vyštudoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline. Po jej absolvovaní pracoval v rôznych 
pozíciách v Československých štátnych dráhach a neskôr v Železniciach Slovenskej republiky. 
V rokoch 2003 - 2011 pôsobil ako poradca štátneho tajomníka, resp. vedúceho služobného 
úradu na Ministerstve financií SR. V rokoch 2011 – 2012 bol výkonným riaditeľom 
spoločnosti SIDDI s. r. o. V roku 2012 bol poradcom guvernéra Národnej banky Slovenska. 

Funkciu vedúceho služobného úradu zastával od 7.5.2015. 
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1.2. Organizačná štruktúra 
 
V roku 2015 bol zrušený „odbor MSP a inovácií“ v  riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa 
sekcie priemyslu a obchodu a organizačné útvary „oddelenie overovania OP“ a „oddelenie 
individuálnych projektov“ v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie podporných 
programov. Kompetencie zrušeného „odboru MSP a inovácií“ prešli do pôsobnosti „odboru 
priemyselného rozvoja a investícií“. 
S účinnosťou od 1. augusta 2015 bola zriadená nová sekcia v priamej riadiacej pôsobnosti 
štátneho tajomníka I – „sekcia inovácií a podnikateľského prostredia“ a súčasne „odbor 
inovatívnej a digitálnej ekonomiky“ v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie 
inovácií a podnikateľského prostredia. K tomu istému dátumu vznikli „odbor overovania“ 
a „odbor posudzovania a implementácie projektov“ v riadiacej pôsobnosti generálneho 
riaditeľa sekcie podporných programov. 
V uvedenom termíne sa zmenili názvy niektorých organizačných útvarov sekcie podporných 
programov: názov organizačného útvaru „oddelenie implementácie“ v riadiacej pôsobnosti 
riaditeľa odboru riadenia operačných programov a metodiky sa zmenil na „oddelenie 
programovania a projektového riadenia“, názov „odboru programových a podporných 
činností ŠF“ v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie podporných programov sa 
zmenil na „odbor programových činností ŠF“. Názov organizačného útvaru „oddelenie 
monitorovania, hodnotenia a publicity ŠF“ v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa 
sekcie podporných programov sa zmenil na „oddelenie monitorovania a hodnotenia OP“. 
Toto oddelenie sa presunulo z riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie podporných 
programov do riadiacej pôsobnosti riaditeľa odboru programových činností ŠF. 
S účinnosťou od 1. augusta 2015 sa ďalej „odbor analýz a plánovania“ presunul z priamej 
riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka I  do riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa 
sekcie inovácií a podnikateľského prostredia a „odbor akcionárskych práv“ prešiel z priamej 
riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka I do riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa 
sekcie priemyslu a obchodu.  
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1.3. Personálne otázky 
 
K 31. 12. 2015 zamestnávalo Ministerstvo hospodárstva SR 469 zamestnancov. 
 
Stav a štruktúra zamestnancov MH SR k 31.12.2015: 

Stav zamestnancov 
k dátumu: 

Aktívnych: Neaktívnych: Spolu: 

31.12.2014 406 41 447 

31.12.2015 419 50 469 

Veková kategória: Muži: Ženy: Spolu: 

21 – 30 rokov 39 47 86 

31 – 40 rokov 67 91 158 

41 – 50 rokov 32 50 82 

51 – 60 rokov 34 66 100 

61 – viac rokov 24 19 43 

Sumár 196 273 469 

Priemerný vek 42,66 42,36 42,48 

Druh vzdelania: Počet zamestnancov: 

VŠ II. stupňa 393 

VŠ I. stupňa 3 

Úplné stredoškolské všeobecné vzdelanie  11 

SOŠ s maturitou 41 

SOU s maturitou 18 

SO bez maturity 2 

Základné vzdelanie 1 

Sumár 469 

 
 
Mzdový rozpočet 
Pre rok 2015 bol schválený rozpočet miezd vo výške 4 662 177 EUR, z toho pre ministerstvo 
4 164 177 EUR a pre zahraničnú oblasť 498 000 EUR (stále misie v zahraničí). Priemerný 
mesačný plat na ministerstve v roku 2015 bol 1021 EUR. 
 

Vzdelávanie 
Vzdelávacie aktivity pre zamestnancov ministerstva boli súčasťou celoživotného vzdelávania 
na základe plánu vzdelávania zamestnancov ministerstva na rok 2015 a v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a ďalšími dokumentmi. 
V priebehu roka 2015 sa vzdelávacích aktivít zameraných na odborný a osobnostný rast 
zúčastnili všetci zamestnanci ministerstva. V roku 2015 bolo zabezpečených celkovo 123 
rôznych vzdelávacích aktivít (jednodňových alebo viacdňových), z celkového počtu 416 
zamestnancov ministerstva vychádzal počet vzdelávacích aktivít za rok 2015 v priemere 0,29 
vzdelávacej aktivity na jedného zamestnanca. Výška reálnych ročných výdavkov určených na 
vzdelávanie jedného zamestnanca ministerstva za rok 2015 predstavovala sumu 89,87 EUR. 
Vzdelávanie bolo zamerané na: 
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 prehlbovanie kvalifikácie v oblasti činností, ktoré jednotliví zamestnanci zabezpečuje 

podľa vecnej príslušnosti na jednotlivých organizačných útvaroch ministerstva 

 zvyšovanie úrovne ovládania cudzieho jazyka 

 prehlbovanie zručností potrebných na vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca 

 prehlbovanie vedomostí a rozvíjanie IT zručností v oblasti informačných technológií 

 tréning komunikačných, prezentačných a negociačných zručností 

 odborná a jazyková príprava zamestnancov participujúcich na príprave predsedníctva 

SR v Rade Európy (SK PRES) 

Vzdelávacie aktivity boli realizované formou prezenčného vzdelávania na odborných 
seminároch a kurzoch, účasťou na konferenciách, fórach, sympóziách, ale aj formou 
samoštúdia. Všetky formy vzdelávania vychádzali z individuálnych plánov vzdelávania 
zamestnancov, z návrhov priorít vzdelávania za jednotlivé organizačné útvary ministerstva, 
z opisu činností a pracovnej náplne zamestnancov ministerstva. 
Vzdelávanie zamestnancov ministerstva podieľajúcich sa na príprave SK PRES pre rok 2016 je 
súčasťou plánu Verejného obstarávania na rok 2016. Celkový počet zamestnancov, 
podieľajúcich sa na príprave SK PRES, predstavuje k 31.12.2015 spolu 69 zamestnancov. 
Vzdelávanie a prípravu zamestnancov pre SK PRES zabezpečovalo v roku 2015 pre všetky 
služobné úrady Ministerstvo zahraničných vecí  a európskych záležitostí SR. Okrem tohto 
vzdelávania boli v roku 2015 zamestnanci ministerstva podieľajúci sa na príprave SK PRES 
vzdelávaní aj v oblasti jazykovej prípravy a tréningu prezentačných a negociačných zručností. 
 
Sociálne zabezpečenie 
Príjmy na účte sociálneho fondu sa v roku 2015 tvorili 1,5 % prídel zo mzdových 
prostriedkov. Použité boli na príspevok na stravovanie, služby, na riešenie ťažkej finančnej 
situácie zamestnancov a na regeneráciu zamestnancov. 
V roku 2015 Ministerstvo hospodárstva SR prispievalo svojim zamestnancom na stravné 
lístky zo sociálneho fondu pre štátnych zamestnancov sumou vo výške 0,31 EUR na jeden 
stravný lístok a pre zamestnancov vo verejnom záujme sumou vo výške 0,71 EUR na jeden 
stravný lístok. Zároveň ministerstvo prispievalo aj z rozpočtu pre štátnych zamestnancov na 
jeden stravný lístok sumou vo výške 2,60 EUR a pre zamestnancov vo verejnom záujme 
sumou vo výške 2,20 EUR. Štátny zamestnanec, ako aj zamestnanec vo verejnom záujme si 
hradil poplatok za stravný lístok vo výške 0,69 EUR. 
Zamestnanci mali možnosť celoročne využívať chatu v Patinciach, kde podľa kolektívnej 
zmluvy zamestnanec zaplatil za chatu 5,00 EUR na 1 noc. Túto možnosť využilo 
47 zamestnancov. 
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2. Poslanie, vízia a ciele 
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“ alebo „MH SR“) sa 
podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej 
pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i 
za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav 
na obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace 
s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej 
spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, 
ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré 
sú v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych 
otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré 
predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do 
jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych 
predpisov, dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti. 

 
Podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy v znení neskorších predpisov je MH SR ústredným orgánom štátnej správy pre: 

 priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných 
výrobkov,  

 energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych 
odpadov a energetickú efektívnosť,  

 teplárenstvo a plynárenstvo,  

 dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín, 
nerudných surovín a rádioaktívnych surovín,  

 podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych 
produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
a podpory spracovania dreva a biotechnológií,  

 stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia 
vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú 
zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia 
v oblasti spracovania dreva a biotechnológií,  

 vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodovania s výrobkami obranného 
priemyslu a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou 
ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky 
vnútorného trhu Európskej únie,  

 ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou 
a využívaním ložísk nerastov,  

 hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky 
v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín, 

 puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,  
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 kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami 
a prekurzormi potrebnými na ich výrobu,  

 riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,  

 odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej 
sfére,  

 stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmen a) až d). 

 
Ciele 
V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2012 - 2016 je 
cieľom MH SR vytvoriť podmienky a zadefinovať aktivity podpory udržateľného 
hospodárskeho rastu SR so zohľadnením cieľov stratégie Európa 2020 tak, aby bol v roku 
2016 dosiahnutý hospodársky rast na úrovni minimálne 4% HDP, a to prostredníctvom 
systematického zlepšovania podnikateľského prostredia a zvyšovania konkurencieschopnosti 
SR, efektívnej podpory investícií, zintenzívnenia priemyselného výskumu a vývoja, podpory 
malého a stredného podnikania, zvýšenia efektívnosti podnikov s majetkovou účasťou štátu, 
zvyšovania energetickej bezpečnosti a efektívnejšieho využívania energie, podpory 
zamestnanosti a efektívneho využitia eurofondov. 

V rámci zlepšovania podnikateľského prostredia ide najmä o zlepšenie pozície SR v rebríčku 
Doing Business Svetovej banky, zníženie administratívneho zaťaženia podnikania a zlepšenie 
kvality a stability podnikateľskej legislatívy. V tejto nadväznosti je nevyhnutné neustále 
monitorovať vývoj kvality podnikateľského prostredia a formulovať odporúčania na 
zlepšovanie podmienok na podnikanie. 

Cieľom MH SR je tiež podporovať transparentnosť a disciplínu v obchodných vzťahoch, 
zefektívniť činnosť Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej len „SARIO“) 
tak, aby sa zvýšila miera investícií do ekonomiky najmä v odvetviach s vysokou pridanou 
hodnotou, podporovať inovácie, tvorivosť a schopnosť aplikovať nové svetové poznatky 
a skúsenosti. 

V rámci čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) je cieľom podpora 
regiónov a odstraňovanie rozdielov medzi nimi. Rovnako v rámci podpory priamych investícií 
sú cieľom oblasti s vyššou pridanou hodnotou a regióny s vysokou mierou nezamestnanosti 
a podpora realizácie projektov zaisťujúcich transfer moderných technológií, či výstupy 
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. 

V oblasti priemyselného výskumu a vývoja MH SR zefektívni jeho riadenie najmä v 
odvetviach s vysokou pridanou hodnotou s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej 
ekonomiky, využije rizikový kapitál pre financovanie inovačných aktivít, zabezpečí 
efektívnejšiu väzbu medzi základným a aplikovaným výskumom, čo by malo viesť k rýchlemu 
zavedeniu výsledkov základného výskumu do praxe. Cieľom MH SR je tiež motivovať 
súkromnú sféru na zvyšovanie výdavkov do výskumu a vývoja, a zabezpečiť čo najužšiu väzbu 
na programy aplikovaného výskumu EU s cieľom zrýchliť a skvalitniť slovenské programy 
priemyselného výskumu a vývoja. 

V súvislosti s podporou malého a stredného podnikania (ďalej len „MSP“) patrí medzi ciele 
MH SR najmä zlepšenie dostupnosti financovania pre MSP, ale tiež pokračovanie v podpore 
štátnych programov pre MSP, ako sú podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy 
k podnikaniu, podpora MSP na trhu EÚ, podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané 
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skupiny záujemcov o podnikanie, poradenstvo a vzdelávanie pre MSP či monitoring a výskum 
v prostredí MSP. V tejto nadväznosti MH SR podporí programy, ktoré budú uplatňovať 
európske zásady rozvoja malého podnikania (SBA –  Small Business Act). MH SR vytvorí 
podmienky pre zapojenie sa MSP do Programu pre konkurencieschopnosť podnikov a malé 
a stredné podniky 2014 – 2020 (COSME). 

V otázkach zamestnanosti je cieľom MH SR podpora podnikania, investícií a zamestnanosti, 
cielene pre nezamestnaných mladých ľudí, ako aj zlepšenie uplatniteľnosti absolventov 
stredných škôl. 

V oblasti energetiky je cieľom MH SR rozvoj energetickej infraštruktúry a domácich 
energetických zdrojov, zvýšenie konkurencie na energetickom trhu za účelom skvalitnenia 
služieb a zvýšenej ochrany spotrebiteľa, optimálne využívanie obnoviteľných zdrojov energie 
(ďalej len „OZE“) v energetickom mixe a zvýšenie energetickej efektívnosti. 

V rámci zahraničného obchodu je to najmä zlepšenie podmienok pre zvýšenie exportu 
slovenských hospodárskych subjektov a dotváranie systému multilaterálnych a bilaterálnych 
obchodných dohôd a zmlúv. 

Cieľom MH SR je tiež posilnenie ochrany spotrebiteľa a rozvoj konkurenčného prostredia. 

MH SR je zapojené do procesov kontroly likvidácie chemických zbraní, exportov a importov 
v oblasti konvenčných zbraní a exportov tovarov a technológií s dvojakým použitím. 

V rámci zvýšenia efektívnosti štátnej správy v pôsobnosti MH SR je cieľom optimalizovať rast 
príjmov štátneho rozpočtu z dividend v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu, zvýšiť 
úroveň strategického riadenia podnikov s majetkovou účasťou štátu, či zvýšiť efektívnosť 
štátnej správy a systému výkonu kontroly a auditu. 

V súvislosti s členstvom SR v EÚ a posilnením postavenia SR v EÚ je cieľom MH SR zabezpečiť 
efektívne zapojenie sa do rozhodovacieho procesu EÚ o smerovaní politík EÚ a aktívne sa 
podieľať na tvorbe týchto politík EÚ zohľadňujúc presadzovanie záujmov SR. V nadväznosti 
na blížiace sa predsedníctvo SR v Rade EÚ sa stáva dôležitým zabezpečenie organizačnej 
prípravy na predsedníctvo v oblasti kompetencií MH SR.  



15 
 

3. Činnosť ministerstva 
 
3.1. Podnikateľské prostredie 

Slovenská republika obsadila v hodnotení Svetovej Banky Doing Business 29. miesto 
spomedzi 189 hodnotených krajín (toto umiestnenie SR je doterajšie najlepšie umiestnenie 
SR v tomto rebríčku). SR si zlepšila postavenie v kategórii Začatie podnikania, kde postúpila 
o tri priečky (zo 71. na 68. pozície) vďaka zníženiu celkového počtu procedúr potrebných na 
začatie podnikania, resp. vďaka rozšírenejšej pôsobnosti Jednotných kontaktných miest, na 
ktorých je možné vybaviť viac procesov v súvislosti so zakladaním podnikania. 
K najvýraznejšiemu posunu však došlo v oblasti Daňové povinnosti firiem, kde sa Slovensko 
posunulo zo 109. na 78. miesto. Tento posun sa udial predovšetkým vďaka elektronizácií 
platobného systému DPH. Zároveň sa znížil náklady na korporátnu daň a tiež bolo umožnené 
daňovo odpočítateľné zdravotné poistenie.  
MH SR na základe analýz podnikateľského prostredia pripravuje každoročne nové opatrenia 
na zlepšenie podnikania. Tieto opatrenia sú zamerané na zníženie regulačného zaťaženia 
podnikania a stabilizáciu právneho prostredia. V prvej polovici roku 2015 bol pripravený 
materiál „Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie 
administratívnej záťaže podnikateľov“. Obsahom materiálu bolo viac ako 40 opatrení, ktoré 
MH SR pripravilo na základe merania administratívneho zaťaženia v roku 2014.  Odpočet 
týchto opatrení sa nachádza v Správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej 
republike s návrhmi na jeho zlepšovanie, ktorú vláda SR vzala na vedomie na svojom 
rokovaní 13.01.2016. 
Zo schválených opatrení môžeme uviesť ako príklad zníženie poplatkov za prvozápis do 
obchodného registra o približne 9 -10 %, čím sa znížia náklady spojené so začatím podnikania 
(od 1. januára 2016). V rovnakom termíne bola tiež vďaka prijatiu novej komplexnej úpravy 
udržiavania základného imania a prepracovanej zodpovednosti štatutárnych orgánov 
zrušená povinnosť skladať peňažné vklady do základného imania na tzv. predbežný 
podnikateľský účet. 

 
Lepšia regulácia 

Kvalita regulačnej politiky v SR je podľa hodnotenia OECD Regulatory Policy Outlook 
priemerná v porovnaní s ostatnými krajinami OECD. Nadpriemerné hodnotenie SR 
zaznamenala v oblasti zapojenia dotknutých osôb do konzultačného procesu počas prípravy 
legislatívnych materiálov. SR sa zameriava predovšetkým na ex-ante posudzovanie vplyvov 
(RIA - Regulatory Impact Assessment) a ex-post znižovanie regulačného zaťaženia.  
 

Posudzovanie vplyvov (RIA) 
Posudzovanie vybraných vplyvov - RIA (Regulatory Impact Assessment) je súčasťou agendy 
lepšej regulácie, ktorú na národnej úrovni koordinuje MH SR. V súčasnosti pracuje MH SR na 
reforme systému posudzovania vplyvov do procesu tvorby verejných politík s cieľom zvýšiť 
kvalitu prijímaných legislatívnych a nelegislatívnych materiálov na základe princípu 
informovaného rozhodovania.  
Začiatkom roka 2015 vláda schválila novú Jednotnú metodiku na posudzovanie vybraných 
vplyvov, ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra 2015. Nové pravidlá obsahujú posilnené 
konzultácie s podnikateľskými subjektmi, zavádzajú test vplyvov na malé a stredné podniky 
(test MSP) a predovšetkým vytvárajú kontrolný mechanizmus dodržiavania procesu 
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zriadením Stálej pracovnej komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov Legislatívnej rady 
vlády pri MH SR. Členmi tejto komisie sú zástupcovia ministerstiev a organizácií 
zodpovedných za čiastkové analýzy. 
MH SR pripravilo a na svojom webovom sídle zverejnilo aj viacero pomocných nástrojov 
k procesu RIA ako napríklad Zoznam právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského 
prostredia, ktoré sú predmetom konzultácií s podnikateľmi, Zoznam subjektov so záujmom 
o kontaktovanie pri konzultáciách k materiálom týkajúcim sa podnikateľského prostredia, či 
kalkulačku nákladov regulácie. 
Skvalitnenie posudzovania vplyvov prispieva k skvalitneniu tvorby legislatívy a pôsobí ako 
prevencia proti vzniku novej regulačnej záťaže. Prispieva tiež k zvýšeniu transparentnosti 
tvorby verejných politík, zmierňuje riziko nepredvídaných dôsledkov a zlepšuje pripravenosť 
dotknutých subjektov na zmeny v povinnostiach. 
V roku 2015 bol schválený projektový zámer k národnému projektu „Zlepšovanie 
podnikateľského prostredia a hodnotenie politík v kompetencii MH SR“ Operačného 
programu Efektívna verejná správa, ktorý sa bude zameriavať na rozvoj procesu 
posudzovania vplyvov v ďalšom období.  

 
Znižovanie regulačného zaťaženia 

V nadväznosti na meranie administratívnych nákladov v rámci 3. etapy znižovania 
administratívneho zaťaženia podnikania MH SR pripravilo databázu administratívnych 
povinností podnikateľov, ktorá umožní sledovať kontinuálny vývoj administratívneho 
zaťaženia na Slovensku.  

 

MSP a inovácie 

Stratégia inteligentnej špecializácie RIS3 
V oblasti podpory malého a stredného podnikania a inovácií ministerstvo spolupracovalo 
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na príprave Akčného plánu 
implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016 k Stratégii inteligentnej špecializácie SR (RIS3). 
V materiáli sú určené úlohy a sústredenie sa cielene na kľúčové priority a opatrenia 
podmieňujúce úspešnú implementáciu RIS3 pri zohľadnení podmienky naplnenia ex ante 
kondicionality plánovacieho obdobia 2014 - 2020, ktorým je posilnenie výskumu, 
technologického rozvoja a inovácií.  

Vzdelávanie k podnikaniu 
Na podporu vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie bolo 
v spolupráci s SBA zorganizovaných 15 vzdelávacích kurzov, ktoré absolvovalo celkom 223 
účastníkov. Takmer všetci frekventanti boli z radov registrovaných nezamestnaných. 
Príjemcovia pomoci pod vedením lektorov/poradcov vypracovali spolu 110 podnikateľských 
plánov, s ktorými sa následne mohli uchádzať na príslušnom úrade práce o poskytnutie 
príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť.  

Podpora start upov 
MH SR v spolupráci s SBA spoluorganizovalo dve kľúčové podujatia na podporu start upov - 
Podnikateľský nápad roka 2014 a Startup Awards 2014. V rámci iniciatívy SBA s názvom 
Startup Sharks bola zorganizovaná celoslovenská Roadshow 2015, prostredníctvom ktorej 
bola na Slovensku zabezpečená účasť piatich amerických mentorov. Roadshow 2015 sa 
konala v spolupráci so slovenskými univerzitami.  
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Podpora internetovej ekonomiky  
MH SR pripravilo program podpory internetovej ekonomiky , na ktorý bolo alokovaných 270 
000 eur, z ktorých sa vyčerpalo 268 215 Eur, t. j. 99,3 %. 

Mikropôžičkový program 
SBA ako realizátor Mikropôžičkového programu v priebehu roku 2014 pokračovala 
s poskytovaním mikropôžičiek. K 31. 12. 2014  evidovala SBA 91 žiadateľov o mikropôžičku. 
K tomuto dátumu poskytla SBA pôžičku 70 žiadateľom  v celkovej výške 2 326 300 eur.  

Spolupráca podnikateľských subjektov a vedecko–výskumných pracovísk formou Inovačných 
voucherov 
Prostredníctvom schémy zameranej na prepojenie podnikateľského sektora, najmä MSP, 
s vybranými odbornými pracoviskami výskumu a vývoja, s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť podnikov prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo 
technológií, bolo podporených 45 podnikateľských subjektov, spadajúcich do kategórie MSP, 
vo výške 235.000 eur. 

 
Inovačný fond  
V roku 2014 bolo zo zdrojov Inovačného fondu  podporené riešenie dvoch výskumných 
projektov v celkovej výške 450.000 eur. 

Inovatívny čin roka 
V rámci súťaže Inovatívny čin roka minister ocenil unikátnosť zariadenia zvárajúceho 
nadrozmerné časti vo vákuovej komore, jedinečnosť manuálu umožňujúceho samotným 
správcom vodných plôch monitorovať a minimalizovať environmentálne záťaže a 
atraktívnosť expozície, v ktorej si môže dieťa i dospelý zhotoviť mincu.  
V roku 2015 sa v uvedených oblastiach plánuje spolupráca na priemete opatrení RIS3 do 
operačných programov, nakoľko je RIS3 ex-ante kondicionalitou hlavne pre OP VaI, ktorý je 
súčasne hlavným finančným nástrojom pre jej implementáciu. 
Plánuje sa tiež ďalšia implementácia podporných nástrojov pre zlepšenie inovačnej 
výkonnosti podnikov – inovačné vouchre, klastre, Inovatívny čin a Inovačný fond. V oblasti 
MSP sa očakáva vypracovanie Návrhu zákona o podpore malého a stredného podnikania, 
ktorý bude upravovať pôsobnosť MH SR pri poskytovaní  podpory v oblasti malého a 
stredného podnikania a pri poskytovaní podpory pre člena širokej verejnosti, definovať 
oblasti, formy, spôsob poskytovania podpory a súčasne umožní uplatňovanie európskych 
zásad rozvoja MSP. 
V oblasti priemyselného výskumu a vývoja bude vypracovaná schéma pre realizáciu Dohody 
medzi vládou Izraelského štátu a vládou Slovenskej republiky o spolupráci, prostredníctvom 
ktorej bude zabezpečená konkrétna podpora riešenia spoločných projektov  medzinárodnej 
dvojstrannej spolupráce podnikov oboch zmluvných strán.  

Lepšia regulácia 

Znižovanie administratívneho zaťaženia 
V nadväznosti na ukončený Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia 
podnikania v SR 2007-2012 spustilo v roku 2013 ministerstvo 3. etapu znižovania 
administratívneho zaťaženia podnikania. Do konca roka 2013 bolo v spolupráci s ostatnými 
orgánmi zmapovaných 1202 právnych predpisov (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády SR) a v 
roku 2014 prebehlo meranie administratívnych nákladov informačných povinností. V rámci 
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kalkulácie celkových administratívnych nákladov regulácie bolo analyzovaných 4 566 
informačných povinností vyplývajúcich z 282 právnych predpisov, pričom celkové 
administratívne náklady podnikateľského prostredia boli vyčíslené na úrovni 2 670 555 723 
eur. Celková administratívna záťaž podnikateľského prostredia bola kalkulovaná na 10 % z 
vyššie uvedených administratívnych nákladov, t. j. približne 270 mil. EUR.  
V roku 2015 plánuje MH SR preklopiť výsledky merania do databázy povinností, ktorá umožní 
sledovať kontinuálny vývoj administratívneho zaťaženia na Slovensku. MH SR tiež plánuje po 
konzultácii s relevantnými ústrednými orgánmi štátnej správy predložiť prvé návrhy opatrení 
smerujúce k postupnému znižovaniu administratívnej záťaže. 

 
Posudzovanie vplyvov 
V roku 2014 pracovalo MH SR na zavedení plnohodnotného a najmä funkčného systému 
posudzovania vplyvov do procesu tvorby verejných politík s cieľom zvýšiť kvalitu prijímaných 
legislatívnych a nelegislatívnych materiálov na základe princípu informovaného 
rozhodovania. V rámci aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov 
došlo k posilneniu postavenia konzultácií najmä s podnikateľskými subjektmi, zavedeniu tzv. 
testu pre malé a stredné podniky (test MSP) či posilneniu kontrolného mechanizmu 
dodržiavania procesu a obsahových náležitostí jeho výstupu. Skvalitnenie posudzovania 
vplyvov prispeje k skvalitneniu tvorby legislatívy a bude pôsobiť tiež ako prevencia proti 
vzniku novej nadbytočnej záťaže. Zároveň prispeje k zvýšeniu transparentnosti tvorby 
verejných politík, zmierni riziko nepredvídaných dôsledkov a zlepší pripravenosť dotknutých 
subjektov na zmeny v povinnostiach. 

 

3.2. Energetika 

 
MH SR aj v roku 2015 plnilo úlohy v oblasti energetiky vrátane hospodárenia s jadrovým 
palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov, energetickej efektívnosti, teplárenstva 
a plynárenstva, ťažby a úpravy tuhých palív, ťažby ropy a zemného plynu, ťažby rudných 
a nerudných surovín a vyhľadávania a prieskumu rádioaktívnych surovín a ich ťažby, ochrany 
a využívania nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk 
nerastov, hlavného dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou 
prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní 
výbušnín. 

Baníctvo 

V roku 2015 MH SR na základe požiadavky Združenia miest a obcí Slovenska vypracovalo 
zákon č. 331/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. a ktorým sa upravujú 
tie ustanovenia zákona o výbušninách, v ktorých ide o používanie pyrotechnických výrobkov 
na území miest a obcí. 

V súlade s § 87 ods. 1 zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov MH SR po dohode s MO SR a MV SR v spolupráci s Hlavným 
banským úradom a obvodnými banskými úradmi vypracovali nasledovné vyhlášky, ktoré sú 
schválené a uverejnené v Zbierke zákonov: 

 Vyhláška MH SR č. 200/2015 Z. z. o trhacích prácach 
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 Vyhláška MH SR, č. 288/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných 
predmetov a munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície a podmienky 
uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície 

Na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania 
aproximačných nariadení vlády SR MH SR ako spolugestor v spolupráci s Úradom pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo vypracovalo Nariadenie vlády SR č. 70/2015 Z. z. 
o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu. 

Podľa zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR sekcia energetiky 
riešila v oblasti baníctva následkov banskej činnosti a útlmu banskej činnosti a v súčinnosti 
s MF SR poskytla banským organizáciám na základe vyhodnotenie ich žiadostí nasledovné 
dotácie: 

MH SR poskytlo v roku 2015 dotáciu na spoluúčasť pri úhrade sociálnych vplyvov útlmu 
banskej činnosti a likvidáciu uhoľnej bane organizácii Baňa Dolina a.s., ktorá vykonávala 
banskú činnosť v dobývacom priestore Modrý Kameň a v súlade s uznesením vlády SR č. 390 
z 18. mája 2005 a v roku 2015 ukončila svoju činnosť. 

V oblasti štátnej pomoci MH SR poskytovalo dotácie do uhoľného baníctva na plnenie 
deputátnych nárokov a do rudného baníctva na technické práce vykonávané podľa 
útlmového programu banskej činnosti a na zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských 
diel a ich následkov. 

Okrem uvedených činností MH SR oceňovalo aj zamestnancov z odvetví baníctva, naftového 
priemyslu, hutníctva a ťažobného priemyslu za dosiahnuté pracovné výsledky čestnými 
odznakmi ministra hospodárstva SR za účasti zástupcov vrcholovej štátnej správy, 
podnikateľských subjektov, profesijných a odborových zväzov, stavovských a spoločenských 
organizácií z príležitosti celoštátnych osláv Dňa baníkov, geológov a naftárov v Banskej 
Štiavnici. 

V oblasti baníctva MH SR riadilo výkon štátnej banskej správy a spolu s Hlavným banským 
úradom a obvodnými banskými úradmi vykonávalo dozor nad aplikáciou zákona č. 44/1988 
Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon), zákona SNR č. 51/1988 Zb. 
o banskej činnosti, výbušninách a banskej štátnej správe a zákona č. 58/2014 Z. z. 
o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii.  

Pri tomto výkone štátnej banskej správy boli banské organizácie pri dobývaní ložísk nerastov 
uhlia, ropy a zemného plynu, magnezitu, stavebného kameňa, štrkopiesku, vápencov 
a cementárskych surovín v podzemí a na povrchu v súčinnosti s ministerstvom dozorované 
podriadenými orgánmi štátnej banskej správy.  

MH SR je správnym orgánom príslušným v konaniach o odvolaní  proti rozhodnutiam 
Hlavného banského úradu, podklady, správy a stanoviská k ochrane a využívaniu nerastných 
surovín, súdnym a právnym sporom. 

Surovinová politika 

V roku 2015 došlo k úprave zamerania pripravovaného strategického materiálu – 
Surovinovej politiky. Dôraz sa kladie na väčšiu súdržnosť s ostatnými politikami, ich 
vzájomného posilňujúceho účinku vo vzťahu k efektívnejšiemu využívanie zdrojov. 
Vyjadrenie podpory pokročilým technológiám ťažby, získavaniu, spracovanie surovín, ich 
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recyklácii, s environmentálne priaznivými  technológiami. V tejto súvislosti MH SR podporuje 
dlhodobý program výskumu, vývoja a inovácií v surovinovom priemysle pripravené  
Národnou technologickou platformou pre výskum vývoj a inovácie surovín. Program je 
rozpracovaním RIS3 SK pre roky 2014-2020. Napĺňaním toho programu očakávame zvýšenie 
efektívnosti podnikov ťažobného a spracovateľského priemyslu, zvýšenia zamestnanosti, 
rozvoja regiónov a hospodárneho využívania surovinových zdrojov Slovenska. 

Medzinárodné aktivity v oblasti surovín 

MH SR sa podieľalo na organizácii s aktívnou účasťou na Okrúhlom stole k Strategickému 
Implementačnému Plánu (SIP) Európskeho inovačného partnerstva (EIP) v oblasti nerastných 
surovín za účasti EUROMINES (European Association of Mining Industries, Metal Ores & 
Industrial Minerals), ktorý je predstaviteľom európskeho ťažobného priemyslu kovov 
a minerálnych priemyselných surovín, zástupcov EK, s pozvanými zástupcami výskumu, 
ťažobného priemyslu, mimovládnych organizácií a ZMOS-u ako snahu o nadviazanie užšej 
spolupráce v súvislosti s iniciatívou EU v oblasti nerastných surovín.  

MH SR zorganizovalo zasadnutie Zmiešanej komisie ohľadne ťažby na spoločných ropných 
ložiskách a ložiskách zemného plynu, podľa článku 2 Dohody medzi Rakúskou spolkovou 
vládou a vládou SR na MH SR. Výsledkom rokovania Zmiešanej komisie bolo schválenie 
protokolov expertnej skupiny, vyúčtovanie objemov ťažby a o definitívnom ukončení ťažby 
na tomto spoločnom ložisku. Dohoda medzi Rakúskou spolkovou vládou a vládou SR zostáva 
v platnosti aj naďalej a môže byť využitá na riešenie odborných problémov podľa požiadaviek 
rakúskej alebo slovenskej strany v prípade zistenia nových poznatkov vo vzťahu k ložiskám 
ropy a zemného plynu v oblasti spoločnej štátnej hranice.  

Zástupca sekcie energetiky je stálym členom Raw Materials Supply Group v rámci EK - DG 
GROW C2 Resource Efficiency and Raw Materials. Posledné zasadnutie sa zaoberalo 
súčasným stavom revízie zoznamu kritických surovín v EU, Európskemu fondu pre strategické 
investície (časový plán surovinovej investičnej platformy), k pracovným, zdravotným 
a bezpečnostným predpisom, limitným hodnotám expozície pre NO / NO2 v ťažobných 
prevádzkach, k hodnotiacej správe o súčasnom stave surovín v rámci Európskeho 
Inovačného Partnerstva (EIP) v oblasti surovín. 

MH SR aktívne pôsobilo v rámci medzinárodnej konferencie „Responsible Production and 
Use of Metalic Raw Materials“, zameranej na udržateľnú ťažbu a spotrebu nerastných 
surovín v Európe. Cieľom konferencie bolo zdôraznenie dodržiavania postupov udržateľnej 
ťažby nerastných surovín, ich zodpovedného využívania a následnej recyklácie, konfrontácia 
národných stratégií štátov Európskej únie.  

Energetická politika – osvedčenia 

V roku 2015 vydalo MH SR 18 osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou 
koncepciou energetickej politiky. Schválené investičné zámery sú v súlade s dlhodobou 
koncepciou vytvorenia vyváženého energetického mixu, ktorý sa sústreďuje na nízkouhlíkové 
zdroje energie z dôvodu ochrany životného prostredia. Za najdôležitejšie vydané osvedčenie 
v minulom roku možno označiť „Prečerpávaciu vodnú elektráreň“ za účelom poskytovania 
podporných služieb. Jej maximálny inštalovaný výkon je do 560 MW. Príjem do štátneho 
rozpočtu z vydaných osvedčení za rok 2015 činil 29 000 €. 

 

 



21 
 

Energetická chudoba 

Vláda SR dňa 11. júna 2014 schválila uznesením č. 287/2014 „Koncepciu na ochranu 
odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby“, na základe ktorého bola zriadená 
medzirezortná pracovná skupina s úlohou riešenia otázky energetickej chudoby. 
Medzi úlohy tejto pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov MH SR, MPSVR SR, MF SR, ÚRSO 
možno zaradiť aj zadefinovanie energetickej spotreby typovej domácnosti v závislosti od 
využívaného typu energie a počtu osôb v nej žijúcej a prípravu opatrení na technické riešenie 
účelovej platby za elektrinu formou kreditných meradiel. 
Pracovná skupina počas roka 2015 pracovala na návrhu dokumentu s názvom “Energetická 
chudoba v podmienkach Slovenskej republiky”. Primárnou snahou je energetickú chudobu 
riešiť komplexne v oblasti dodávok energie vo forme tepla pre občanov spĺňajúcich 
podmienky. Výraznou komplikáciou komplexného riešenie je rôznorodosť možnosti dodávky 
tepla formou elektriny, plynu, CZT či samostatného zdroja na tuhé palivo. Preto návrh 
zohľadňuje všetky tieto možnosti, aby žiaden občan spĺňajúci stanovené podmienky neostal 
opomenutý.  
Pracovná skupina taktiež pripravuje legislatívny návrh, ako riešiť problém energetickej 
chudoby tak, aby bolo možné adresne poskytovať finančný príspevok na zabezpečenie aspoň 
minimálneho tepla v obydlí. Cieľom je, aby bol predmetný zákon účinný od 1. 1. 2017. 

Zelená domácnostiam 

V roku 2015 bolo organizovaných 20 termínov skúšok, na základe ktorých bolo MH SR vydalo 
spolu 580 osvedčení inštalatéra v zmysle § 13a ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore 
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Osvedčenie pre inštalatérov sa vydalo fyzickým osobám, ktoré inštalujú 
kotly a pece na biomasu, tepelné čerpadlá, fotovoltické systémy a slnečné tepelné systémy.  
Tieto kvalifikácie využijú pri realizácii národného projektu Slovenskej inovačnej 
a energetickej agentúry Zelená domácnostiam, ktorý je súčasťou Operačného programu 
Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu 
pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE s určeným celkovým inštalovaným 
výkonom do 10 kW, vďaka čomu bude nahradená energia, na výrobu ktorej by bolo inak 
potrebné využiť fosílne palivá.  
Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE sa uskutočňuje prostredníctvom 
vydávania poukážok v rámci jednotlivých časovo ohraničených kôl. Z celkovo alokovaných 
prostriedkov vo výške 9 miliónov eur (do konca roku 2018) bolo v prvom kole (do 4.12.2015) 
pridelených 1435 poukážok v hodnote 3 250 000 eur. 

Národný rámec pre rozvoj infraštruktúry pre alternatívne palivá 

V priebehu roka 2015 vznikla na MH SR pracovná skupina pre elektromobilitu a alternatívne 
palivá. Jej cieľom je príprava Národného rámca pre rozvoj infraštruktúry pre alternatívne 
palivá. Zamestnanci sekcie energetiky sa ako jej členovia skupiny zúčastňovali na 
rokovaniach. 
Zamestnanci sekcie energetiky sa spolupodieľajú aj na transpozícii smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre 
alternatívne palivá. 
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Energetická únia 

Dňa 25.2.2015 predstavila Európska komisia (EK) balíček k energetickej únii, pozostávajúci 
z troch oznámení: Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou 
v oblasti zmeny klímy, Parížsky protokol - Koncepcia boja proti celosvetovej zmene klímy po 
roku 2020 a dosiahnutie miery prepojenia elektrických sietí na úrovni 10% do roku 2020. 
MH SR považuje energetickú úniu za jednu z priorít SK PRES a aktívne spolupracuje pri 
naplňovaní cieľov tejto stratégie. MH SR pripravilo v roku 2015 so zúčastnenými stranami 
tzv. country fiche, ktoré boli vytvorené za účelom analýzy stavu energetiky v Slovenskej 
republike. EK každoročne vyhodnotí pokrok dosiahnutý v jednotlivých dimenziách EEÚ 
a predstaví priority pre nadchádzajúce obdobie v rámci Správy o Stave energetickej únie. 
S Energetickou úniou súvisí aj predstavenie množstva legislatívnych predpisov v oblasti 
energetiky, ktoré MH SR dôsledne monitoruje a pripravuje k nim expertné stanoviská. MH SR 
sa v roku 2015 pri náročných rokovaniach o podobe záverov Rady pre energetiku 26.11.2015 
k novej správe riadenia Energetickej únie podarilo zachovať princíp suverenity energetického 
mixu a nezáväznosti cieľov na národnej úrovni v oblasti energetiky a zmeny klímy. 

Cezhraničné prepojenia 

V oblasti transeurópskej energetickej  infraštruktúry a slovenských cezhraničných 
energetických projektov so štatútom Projektov spoločného európskeho záujmu (PCI) 
v sektoroch elektroenergetiky, plynárenstva a ropy, prijala EK dňa 18.11.2015, v súlade 
s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 347/2013 zo 17. apríla 2013, druhý 
zoznam projektov spoločného záujmu (Delegované nariadenie Komisie 2016/89). Aj vďaka 
podpore a prezentovaniu príslušných projektov zo strany MH SR na rôznych úrovniach 
európskych štruktúr, bol do neho zaradený aj projekt prepojenia medzi Poľskom 
a Slovenskom. Plynárenské prepojenie Slovenská republika – Poľsko je vo fáze priebehu 
inžinierskych činností. V októbri 2014 mu bolo pridelené 4,6 mil. EUR na štúdie z nástroja 
„Spájame Európu“ (Connecting Europe Facility-CEF). V rámci realizácie tohto projektu sa 
vyvíjajú potrebné aktivity na pridelenie finančných prostriedkov z fondu CEF. Toto 
prepojenie je významným článkom severojužného plynárenského koridoru a Slovensku 
zabezpečí prístup na LNG terminál vo Świnoujście na severe Poľska a k prípadným budúcim 
zdrojom bridlicového plynu, a tak pre Slovensko a Poľsko bude znamenať diverzifikáciu 
dodávok. 
V druhom zozname projektov PCI je aj nový projekt prevádzkovateľa prepravnej siete – 
spoločnosti eustream, a.s. – Eastring. Projekt Eastring je spoločným projektom 
plynárenského prepojenia medzi Rumunskom, Bulharskom, Maďarskom a Slovenskom. Ide 
o projekt obojsmerného plynového potrubia s predpokladanou kapacitou v rozsahu 20 – 40 
mld. m3/ročne. 
Plánované plynárenské prepojenie s Maďarskom bolo uvedené do komerčnej prevádzky od 
1. júla 2015.  
Medzi kľúčové cezhraničné projekty v sektore elektroenergetiky patria slovensko – maďarské 
prepojenia, ktoré boli zaradené na prvý zoznam projektov spoločného záujmu (PCI). Ide 
o 400 kV elektrické prepojenia v úsekoch Gabčíkovo – Gönyű a Rimavská Sobota – 
Sajóivánka. Prepojenia prinesú výhody pre obe krajiny a súčasne pre celý región v podobe 
zvýšenej bezpečnosti dodávok a zvýšenia čistej prenosovej kapacity na uľahčenie tranzitu 
energetických tokov v smere sever - juh. Oba uvedené projekty boli v novembri 2015 
opätovne zaradené na druhý zoznam projektov spoločného záujmu (PCI), čím splnili dôležitý 
predpoklad na poskytnutie grantu na práce z fondu CEF. Tento grant bol schválený zo strany 
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EK pre oba projekty začiatkom roka 2016 (Gabčíkovo – Gönyű - 648 400 EUR a Rimavská 
Sobota – Sajóivánka 910 450 EUR). 
V oblasti dodávok ropy boli v pôvodnom zozname PCI definované 2 projekty – projekt 
ropovodného prepojenia Bratislava - Schwechat Pipeline (BSP) a rekonštrukcia ropovodu 
Adria, ktoré zvýšia bezpečnosť dodávok ropy na Slovensko a do regiónu strednej a východnej 
Európy. Projekt BSP bol zaradený aj do druhého zoznamu PCI projektov. V roku 2015 bolo 
ukončené rozšírenie úseku ropovodu Adria - Friendship 1 - medzi slovenským mestom Šahy a 
maďarským mestom Százhalombatta v roku 2015. Uvedený projekt ako realizovaný nie je už 
zahrnutý do druhého zoznamu PCI. 

Jadrová energetika 

V oblasti vyraďovania JE V1 v Jaslovských Bohuniciach (program Bohunice) MH SR vykonáva 
funkciu programového koordinátora. Finančná pomoc v rámci fondu BIDSF je spravovaná 
EBRD. V januári 2014 požiadal programový koordinátor EK o nepriamu formu riadenia 
programu Bohunice, ako alternatívu k správe EBRD. Aktuálne sa finalizuje uzatvorenie 
delegačnej dohody so subjektom SIEA, ktorá bola nominovaná ako národný subjekt 
implementácie programu Bohunice popri EBRD. 
V decembri 2014 bola vydaná licencia na II. etapu vyraďovania JE V1. V novom programovom 
období v rokoch 2014-2020 SR získala finančnú pomoc vo výške 225 mil. EUR. Doteraz bolo 
uzavretých celkom 23 grantových dohôd a na ich financovania bolo z fondu BIDSF 
alokovaných 622,40 mil. EUR z celkovej disponibilnej sumy 668,28 mil. EUR. Čerpanie 
finančných prostriedkov zo zdrojov fondu k 31. 10. 2015 bolo vo výške 283,91 mil. EUR. 
Vyraďovanie JE V1 pokračuje v zmysle prijatého harmonogramu v súlade s aktualizovaným 
plánom vyraďovania, ktorý bol prijatý v novembri 2014. V roku 2015 sa konalo 1 zasadnutie 
Spoločného výboru BIDSF v Bratislave a 2 zasadnutia Zhromaždenia prispievateľov BIDSF 
v Londýne. 

Ekodizajn 

V oblasti ekodizajnu a energetického štítkovania sme sa aktívne podieľali na legislatívnom 
procese prijímania a schvaľovania Nariadení a Delegovaných nariadení na pôde Európskej 
komisie, pričom sme sa snažili najmä presadzovať pripomienky a záujmy slovenských 
výrobcov a spotrebiteľov pre každú produktovú skupinu energeticky významných výrobkov. 
Rokovania prebiehali formou Konzultačných fór a Regulačných výborov v Bruseli. V druhej 
polovici roku 2015 boli začaté práce na revízii zatiaľ platnej smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky 
významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch. Zámerom 
revízie predloženej 15. júla 2015 je poskytnúť spotrebiteľom v EÚ objektívne informácie o 
energeticky najúčinnejších výrobkoch a zabezpečiť dodržiavanie požadovaných predpisov zo 
strany výrobcov a predajcov. SK PRES sa bude venovať záverečným rokovaniam s EP a EK so 
snahou dosiahnuť dohodu v prvom čítaní. 

V roku 2015 vstúpili v tejto oblasti do platnosti nasledovné legislatívne opatrenia: 

 Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1185 z 24. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn 
lokálnych ohrievačov priestoru na tuhé palivo 
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 Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1188 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn 
lokálnych ohrievačov priestoru 

 Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1189 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn 
kotlov na tuhé palivo 

 Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1095 z 5. mája 2015, ktorým sa vykonáva smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn 
profesionálnych chladených skríň na uskladnenie, šokových skríň, kondenzačných 
jednotiek a priemyselných chladičov 

 Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1428 z 25. augusta 2015, ktorým sa mení nariadenie 
Komisie (ES) č. 244/2009, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn nesmerových 
svetelných zdrojov pre domácnosť a nariadenie Komisie (ES) č. 245/2009, pokiaľ ide o 
požiadavky na ekodizajn žiariviek bez zabudovaného predradníka, výbojok s vysokou 
svietivosťou a predradníkov a svietidiel, ktoré sú schopné ovládať takéto svetelné 
zdroje, a ktorým sa ruší smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/55/ES 
a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1194/2012, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn 
smerových svetelných zdrojov, svetelných zdrojov LED a súvisiaceho vybavenia 

 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1186 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie 
lokálnych ohrievačov priestoru energetickými štítkami 

 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1187 z 27. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie 
kotlov na tuhé palivo a zostáv kotla na tuhé palivo, doplnkových ohrievačov, 
regulátorov teploty a solárnych zariadení energetickými štítkami 

 Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1094 z 5. mája 2015, ktorým sa dopĺňa 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie 
profesionálnych chladených skríň na uskladnenie energetickými štítkami. 

Energetická efektívnosť 

V decembri 2014 boli Rozhodnutím MH SR č. 31/2014 delegované požiadavky zákona 
týkajúce sa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. V roku 2015 bolo pripravených 
sedem vykonávacích predpisov k predmetnému zákonu: 

 Vyhláška MH SR č. 88/2015 Z. z. z 13. apríla 2015, ktorou sa ustanovuje rozsah 
hodnotenia, spôsob výpočtu a hodnoty energetickej účinnosti zdrojov a rozvodov 
energie 

 Vyhláška MH SR č. 99/2015 Z. z. z 11. mája 2015,ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby 

 Vyhláška MH SR č. 179/2015 Z. z. zo 6. júla 2015 o energetickom audite 

 Vyhláška MH SR č. 319/2015 Z. z. z 9. novembra 2015 o skúške odbornej spôsobilosti 
na výkon činnosti energetického audítora 
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 Vyhláška MH SR č. 327/2015 Z. z. z 9. novembra 2015 o výpočte a plnení cieľov 
energetickej efektívnosti 

 Vyhláška MH SR č. 13/2016 Z. z. zo 7. decembra 2015, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o súbore údajov poskytovaných do monitorovacieho systému 
energetickej efektívnosti, o zásadách a pravidlách monitorovacieho systému, o 
spôsobe monitorovania údajov a spracovaní informácií 

 Vyhláška MH SR č. 14/2016 Z. z. zo 7. decembra 2015, ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody 

Na základe povinností stanovených v zákone č. 321/2014 Z. z. a vyhláške č. 99/2015 Z. z. SIEA 
v decembri 2015 vykonala prvé skúšky odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej 
energetickej služby. MH SR publikovalo zoznamy poskytovateľov podpornej a garantovanej 
energetickej služby, kde k 31.12.2015 bolo zapísaných 19 poskytovateľov garantovanej 
energetickej služby, 21 odborne spôsobilých osôb na poskytovanie garantovanej 
energetickej služby a 49 poskytovateľov podpornej energetickej služby. 
V rámci implementácie smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti Európska komisia 
publikovala dňa 19.12.2015 Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2402 z 12. októbra 
2015, ktorým sa preskúmavajú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej 
výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2012/27/EÚ a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/877/EÚ.  Ročná 
správa energetickej efektívnosti za rok 2015 bola zaslaná EK dňa 30.4.2015. Obsahuje 
informácie o úsporách energie a opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti 
vykonaných v roku 2014. Tiež obsahuje špecifické informácie o plánovanej implementácii 
vybraných povinností vyplývajúcich zo smernice 2012/27/EÚ. 

Medzinárodná energetická agentúra 

MH SR ako gestor spolupráce a koordinátor aktivít SR v Medzinárodnej energetickej 
agentúre (IEA) počas siedmeho roku členstva pravidelne komunikoval a koordinoval aktivity 
v pracovných orgánoch IEA s cieľom v plnom rozsahu zabezpečovať plnenie úloh a získavať 
čo najväčšie výhody z členstva. Dialóg s niektorými hlavnými hráčmi v energetike SR 
z podnikateľského sektora i mimovládnych organizácií prispel k zvýšeniu pridanej hodnoty 
z členstva a rozširovania poznatkov z práce IEA, ako aj k ďalšiemu posilneniu pozície SR.  
Najvýznamnejšou bilaterálnou udalosťou roka 2015 bola návšteva vtedajšieho hlavného 
ekonóma a zvoleného výkonného riaditeľa IEA Fatiha Birola 9. ročníku bratislavského 
globálneho fóra pre bezpečnosť GLOBSEC v rámci panelu o energetike.  
Zástupcovia sekcie energetiky sa aktívne zúčastnili na hĺbkovej previerke núdzovej 
pripravenosti SR v sektore energetiky, ktorú IEA vykonáva v pravidelných 5 ročných 
intervaloch. Previerka sa konala v Bratislave v priestoroch Agentúry pre núdzové zásoby ropy 
a ropných výrobkov v dňoch 30.9.-1.10.2015. IEA pri previerke ERR hodnotí systém 
pripravenosti členskej krajiny v oblasti zásobovania ropou a ropnými výrobkami, zemným 
plynom a v aktuálne plánovanej previerke aj elektrinou. Previerku vykonala komisia zložená 
z vybraných expertov členských krajín IEA a tiež predstaviteľa EK. SR pomerne úspešne 
obhájila plnenie odporúčaní IEA od poslednej previerky, najmä diverzifikačnými projektmi 
a implementáciou novej legislatívy. Výsledky v oblasti znižovania zraniteľnosti SR boli vysoko 
hodnotené. 
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Energetická charta 

Na Konferencii Energetickej charty v roku 2012 sa členské štáty Konferencie, v rámci procesu 
modernizácie Energetickej charty, zhodli na potrebe aktualizácie pôvodnej deklarácie z roku 
1991. Aktualizovaný dokument Medzinárodná energetická charta bol schválený vládou SR na 
svojom rokovaní dňa 28. januára 2015 uznesením číslo 44/2015 a formálne prijatý 
a podpísaný počas ministerskej konferencie 20. – 21. mája 2015 v Haagu. 

Vnútroštátna politika a Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom 
a rádioaktívnymi odpadmi v SR 

MH SR vypracovalo na základe Smernice Rady 2011/70/Euratom Vnútroštátnu politiku 
a Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi 
odpadmi v SR. V zmysle Smernice sú členské štáty po prvýkrát povinné oznámiť Európskej 
komisii obsah svojho vnútroštátneho programu, najneskôr do 23. augusta 2015. Predložený 
návrh predstavuje aktualizáciu „Stratégie záverečnej časti mierového využívania jadrovej 
energie v Slovenskej republike“, ktorú vláda SR schválila svojím uznesením ešte v roku 2014. 
Navrhované úpravy a doplnenia v porovnaní s už spomínanou Stratégiou spočívajú najmä 
v spresnení množstva rádioaktívneho odpadu a podrobnejšej špecifikácii ich vlastností a 
tokov a taktiež v aktualizácii a spresnení ekonomickej časti. Dňa 8. júla 2015 bola Uznesením 
vlády SR schválená Vnútroštátna politika a program, ktoré tak nahradili doteraz platnú 
Stratégiu. 

Odvetvie tepelnej energetiky 

V roku 2015 bola na základe ustanovení Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 
v znení neskorších predpisov zahájená príprava nových vyhlášok. Ide o Vyhlášku, ktorá 
ustanovuje teplotu úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva 
tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla a Vyhlášku, ktorou 
sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie pre systémy centralizovaného 
zásobovania teplom. Prvá spomenutá je v súčasnosti v Legislatívnej komisii vlády SR, druhá je 
po medzirezortnom pripomienkovom konaní. Na základe ustanovení toho istého Zákona sa 
v roku 2015 uskutočnili odborné školenia zamerané na odbornú spôsobilosť a odbornú 
prípravu na podnikanie v tepelnej energetike, ktoré absolvovalo približne 500 uchádzačov. 

V procese novelizácie zákona o tepelnej energetike boli transponované do národnej 
legislatívy niektoré ustanovenia smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, ktoré 
priamo súvisia s tepelnou energetikou. Spresnenie a doplnenie vybraných ustanovení boli 
vyžiadané praktickými skúsenosťami s aplikáciou zákona v praxi. 

Vyplácanie štátneho príspevku odberateľom plynu 

MH SR začalo v roku 2015 pracovať na realizácií opatrenia 1. sociálneho balíčka Vlády SR, 
v ktorom Vláda SR rozhodla vrátiť domácnostiam časť zo sumy peňazí, ktorú už za plyn 
zaplatili. Aby MH SR získalo kompetencie na vyplatenie štátneho príspevku a malo prístup 
k údajom potrebným na účely výpočtu výšky príspevku odberateľom a pre ich zaslanie 
odberateľom od dodávateľov plynu a prevádzkovateľov distribučných sietí, doplnilo do 
zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR príslušné ustanovenia. 
Na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 9 ods. 1 Zákona č. 411/2015 Z. z. o štátnom 
rozpočte na rok 2016, bola vypracovaná vyhláška MH SR č. 74/2016 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje spôsob určenia výšky štátneho príspevku odberateľovi plynu v domácnosti. 
Cieľom bolo stanoviť podrobnosti o spôsobe výpočtu výšky príspevku pre odberateľov, 
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pričom výška príspevku sa odvíjala predovšetkým od množstva odobratého plynu 
konkrétneho odberateľa v konkrétnom odbernom mieste. 
Príspevok v zmysle zákona o štátnom rozpočte je vyplácaný odberateľovi, ktorý podlieha 
cenovej regulácii podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, resp. 
vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví („ÚRSO“) č. 193/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve. Ide o odberateľov, ktorí za posledných 12 po 
sebe nasledujúcich mesiacov odobrali plyn v množstve maximálne 68 575 kWh, a ktorí mali 
uzatvorenú k 1. novembru 2015 platnú zmluvu o združenej dodávke plynu do konkrétneho 
odberného miesta s dodávateľom plynu. Štátny príspevok zo štátneho rozpočtu sa začal 
vyplácať koncom januára 2016 všetkým odberateľom plynu v domácnostiach, bez ohľadu na 
ich dodávateľa plynu. 

Všeobecný hospodársky záujem 

MH SR uložilo dotknutým účastníkom trhu s elektrinou v priebehu roka 2015 povinnosti vo 
všeobecnom hospodárskom záujme pre výrobu a dodávku elektriny z domáceho uhlia 
vrátane podporných služieb, ako aj prenos, distribúciu a dodávku elektriny pre zabezpečenie 
bezpečnosti a spoľahlivosti elektrizačnej sústavy SR. 

Odvetvie Elektroenergetiky 

V priebehu roku 2015 došlo k ukončeniu testovacej fázy zavádzania inteligentných meracích 
systémov (IMS) v elektroenergetike podľa časového plánu v zmysle koncepčného materiálu 
schváleného uznesením vlády SR č. 358 zo dňa 13. júla 2013. 
V roku 2015 prebiehala spolupráca MH SR a zainteresovaných strán na pripomienkovaní 
finálnych návrhov sieťových predpisov, ktorých potreba vzišla z požiadaviek aplikácie 
3. energetického balíčka a najmä z Nariadenia (ES) 714/2009 o podmienkach prístupu do 
sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny. Návrhy sieťových predpisov sú pripravované 
Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav elektriny (ENTSO-E) a ich úlohou je 
doplniť vnútroštátne predpisy v oblasti riešenia cezhraničných otázok. 
V auguste 2015 nadobudol účinnosť sieťový predpis o prideľovaní kapacity a riadení 
preťaženia (NC CACM), ktorý stanovuje metódy na prideľovanie kapacity pre obchody denné 
a vnútrodenné a ich výpočet v rámci jednotlivých zón. Cieľom predpisu je harmonizovať 
cezhraničné obchody a zefektívniť európsky trh s elektrickou energiou. V súčasnosti prebieha 
jeho implementačná fáza, v ktorej všetky zainteresované strany spolupracujú na rozvíjaní 
spoločných nástrojov a metodík a ich aplikáciu v praxi. 
Sieťový predpis „Požiadavky na pripojenie do sústavy pre výrobcov (NC RfG)“, ktorý je 
dôležitý z hľadiska harmonizácie celoeurópskeho trhu v oblasti technológií generátorov, bol 
v júni 2015 prijatý členskými štátmi v rámci komitologického procesu. Po kontrole predpisu 
zo strany Európskeho parlamentu a Rady  je možné očakávať skoré nadobudnutie jeho 
účinnosti. 
Úlohou sieťového predpisu Pripájanie odberateľov (NC DCC), ktorý bol členskými štátmi 
v komitologickom procese schválený v októbri 2015, je zaistenie bezpečnosti prevádzky 
systému pri pripojení veľkého množstva obnoviteľných zdrojov energie do sústavy 
a implementácia vnútorného trhu s elektrickou energiou. 
Predmetom činnosti MH SR v roku 2015 boli aj rokovania k Nariadeniu EK, ktorým sa 
stanovuje Nariadenie pre prevádzku prenosových sústav (SO GL). Nariadenie upravuje 
technické pravidlá prevádzky prenosových sústav pre funkčný trh s elektrinou v nadväznosti 
na 3. liberalizačný balíček a spája pôvodné 3 samostatné sieťové predpisy (Prevádzková 
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bezpečnosť - OS, Prevádzkové plánovanie a scheduling - OPS, Riadenie činného výkonu 
frekvencie a výkonových rezerv - LFCR) do jedného dokumentu. 
Nariadenie súvisí s iniciatívou na redizajn trhu s elektrickou energiou, najmä v oblasti 
posilnenia regionálnej spolupráce na úrovni prevádzkovateľov prenosových sústav v oblasti 
plánovania a bezpečnosti prevádzky. 

3.3. Zahraničný obchod a obchodná politika 

Ministerstvo hospodárstva (MH SR) je ústredným orgánom štátnej správy pre 
zahraničný obchod. MH SR spracúva hlavné smery a úlohy zahraničnoobchodnej politiky SR, 
tlmočí záujmy SR prostredníctvom aktívnej účasti na zasadnutiach príslušných orgánov 
Európskej únie (EÚ) a podieľa sa na tvorbe spoločnej zahraničnoobchodnej politiky EÚ (SOP). 
Vykonáva záväzky a uplatňuje práva, ktoré pre SR vyplývajú z členstva v EÚ v oblasti SOP EÚ, 
z členstva vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO), ako aj z členstva v ďalších 
medzinárodných organizáciách, najmä v OECD, Európskej hospodárskej komisii OSN (EHK), 
Konferencii OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD), Medzinárodnej organizácii pre kakao (ICCO), 
Medzinárodnej organizácii pre kávu (ICO), Rozvojovom programe OSN (UNDP), 
Stredoeurópskej iniciatíve (SEI) a Vyšehradskej iniciatíve. Osobitným odborným útvarom pre 
výkon týchto aktivít je Sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí.  

MH SR sa aktívne snaží využívať jednotlivé nástroje spoločnej obchodnej politiky 
na presadenie ofenzívnych záujmov SR (t.j. zlepšenie prístupu výrobcov a exportérov SR na 
trhy tretích krajín), ako aj na zachovanie férovej obchodnej súťaže na domácom trhu SR. Pre 
dosiahnutie týchto cieľov sa MH SR aktívne zapája do procesu rokovaní EÚ s tretími krajinami 
o preferenčných dohodách o voľnom obchode. Požiadavky SR sú formulované na základe 
konzultácií s domácimi profesijnými zväzmi a asociáciami, pričom sa prihliada aj na to, aby 
nové dohody o voľnom obchode (DVO) prispievali k zvýšeniu exportnej výkonnosti SR nielen 
v tradičných sektoroch (automobilový priemysel, spotrebná elektronika, hutnícky priemysel), 
ale aj v iných odvetviach s exportným potenciálom (energetika, služby, doprava, 
poľnohospodárstvo, potravinárstvo), ako aj na to, aby otvorenie trhu EÚ malo pokiaľ možno 
najmenej negatívny dopad na postavenie slovenských výrobcov na tomto trhu.  

Z tohto pohľadu sú významné ukončené rokovania o dohodách o voľnom obchode EÚ 
s Kanadou, Singapurom a Vietnamom, ako aj v rámci Východného partnerstva (Gruzínsko 
a Moldavsko). V súčasnosti naďalej prebiehajú rokovania o DVO s Indiou, krajinami 
zoskupenia ASEAN (Malajzia, Thajsko, Indonézia), s krajinami MERCOSUR a Japonskom. 
V rámci rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve (EPAs) so skupinou afrických, 
karibských a tichomorských štátov boli úspešne ukončené rokovania s Juhoafrickým 
rozvojovým spoločenstvom (SADC) a  s  Východoafrickým spoločenstvom (EAC), ktoré 
nahradia dočasné EPAs. V súčasnosti prebieha proces podpisovania týchto dohôd 
a nasledovať bude ich ratifikácia. Koncom roka 2015 bola podpísaná Rozšírená dohoda 
o partnerstve a spolupráci (EPCA) medzi EÚ a Kazachstanom. Ten sa stal prvou zo 
stredoázijských krajín, ktoré podpísali s EÚ nepreferenčnú obchodnú dohodu novej 
generácie. V dôsledku odmietnutia pripravovanej DVO zo strany Arménska, a tiež v súvislosti 
so vstupom tejto krajiny do Eurázijskej hospodárskej únie, boli na konci roka 2015 oficiálne 
začaté rokovania o novej rámcovej nepreferenčnej dohode medzi EÚ a Arménskom. V roku 
2015 sa začal proces prípravy mandátu, na základe ktorého by Európska komisia mala otvoriť 
rokovania o modernizácii obchodného piliera tzv. Globálnej dohody medzi EÚ a jej členskými 
krajinami na jednej strane a Mexikom na strane druhej. 
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V roku 2015 pokračovali rokovania s USA o preferenčnej dohode o transatlantickom 
obchodnom a investičnom partnerstve (Transatlantic Trade and Investment Partnership – 
TTIP). Po ich ukončení by ambiciózna TTIP mala predstavovať začiatok nových 
transatlantických vzťahov medzi EÚ a USA. MH SR aj v roku 2015 presadzovalo národné 
záujmy vo vzťahu k prístupu na trh (clá – citlivé energeticky náročné chemické výrobky), 
k verejnému obstarávaniu (zahrnutie sub-federálnej úrovne, špeciálne kovy), k službám, 
k riešeniu sporov medzi investorom a štátom, k otázkam ochrany kvality potravín 
a sociálnych štandardov, ako i k ostatným oblastiam dohody. MH SR tiež pokračovalo 
v komunikačných aktivitách (médiá, Rada vlády pre podporu exportu a investícií, Výbor pre 
európske záležitosti  NR SR, účasť na odborných diskusiách k téme TTIP – napr. SOPK, OZ 
KOVO, KOZ). 

V decembri 2015 všetky členské štáty EÚ (vrátane SR) odsúhlasili predĺženie 
jednostranných autonómnych obchodných preferencií pre krajiny a teritóriá západného 
Balkánu (s výnimkou Bosny a Hercegoviny) s platnosťou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020. EÚ 
v rámci stabilizačného a asociačného procesu umožňuje konkrétnym krajinám západného 
Balkánu bezcolný a bezkvótový prístup na trh EÚ pre tovary z týchto krajín (s výnimkou 
niektorých poľnohospodárskych komodít). 

MH SR aktívne obhajovalo záujmy výrobcov SR s cieľom zachovania férovej súťaže 
na slovenskom trhu, resp. trhu EÚ. V prípade problémov alebo nekalej súťaže zo strany 
tretích krajín úzko spolupracovalo s domácimi výrobcami pri šetreniach EK a zavádzaní 
antidumpingových (AD) a antisubvenčných (AS) opatrení. Na konci roka 2014 bolo v EÚ 
v účinnosti 81 AD a 13 AS opatrení. V roku 2015 Európska komisia uskutočnila 25 AD a 5 AS 
preskúmaní, z toho v 9 prípadoch išlo o nové prešetrovanie produktov a zvyšných 21 konaní 
sa týkalo revíznych preskúmaní z rôznych dôvodov. V každom individuálnom prípade pri 
hlasovaní o prijatí opatrení SR posudzovala a zohľadňovala záujmy slovenských 
podnikateľských subjektov, predovšetkým výrobcov a spracovateľov. Počas hlasovaní 
o prijatí, resp. neprijatí AD a AS opatrení SR v 12 prípadoch svojím hlasom podporila, resp. 
zohľadnila záujmy slovenských podnikateľských subjektov, predovšetkým výrobcov 
a spracovateľov (napr. Meroco Leopoldov, Železiarne Podbrezová, Bekaert Hlohovec, USS 
Košice, atď.). 

MH SR je aj kontaktným miestom pre slovenské podnikateľské subjekty pre prípady, 
keď sa stretnú s problémami alebo bariérami pri vývoze na trhy tretích krajín. Uvedené 
problémy následne predkladá na rokovanie poradného výboru EK pre prístup na trh s cieľom 
dosiahnuť nápravu a odstránenie obchodných bariér. 

Osobitným nástrojom podpory konkurencieschopnosti výrobcov SR je využitie systému 
colných kvót a suspenzií v rámci spoločného colného sadzobníku EÚ. Na základe požiadaviek 
slovenských výrobcov MH SR predkladá konkrétne požiadavky na colné kvóty a suspenzie 
s cieľom získať colné zvýhodnenie dovozov výrobných vstupov pre slovenských výrobcov. 
V roku 2015 bolo prerokovaných 29 žiadostí slovenských výrobcov o colné suspenzie, z toho 
2 o zmenu opisu colných suspenzií v účinnosti a celková dosiahnutá úspora ich nákladov 
na neodvedenom cle bola viac ako 3,1 mil. €. 

V multilaterálnej oblasti MH SR presadzovalo záujmy SR vo WTO v rámci spoločnej 
obchodnej politiky a podieľalo sa na činnosti jednotlivých orgánov WTO, ktorej cieľom je 
hladko prebiehajúci, slobodný a transparentný medzinárodný obchod. MH SR sa zároveň 
podieľalo na príprave pozícii EÚ k záverom 10. Ministerskej konferencie WTO v Nairobi 
v decembri 2015. Na tejto konferencii bolo prijaté dôležité rozhodnutie týkajúce sa 
eliminácie vývozných subvencií a ďalších opatrení s rovnakým účinkom v oblasti 
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poľnohospodárstva, ktoré privítajú európski, a teda aj slovenskí producenti a vývozcovia. Na 
konferencii bola taktiež uzavretá plurilaterálna dohoda o ďalšej liberalizácii obchodu 
s informačnými technológiami, ktorá pokryje okolo 10 % svetového obchodu 

Úlohou MH SR v roku 2016 je aj naďalej aktívne presadzovať záujmy slovenskej 
podnikateľskej sféry v rámci bilaterálnych i mnohostranných rokovaní o ďalšej liberalizácii 
obchodu a nástrojov v rámci SOP EÚ. Dôležitou úlohou MH SR bude aj realizácia 
predsedníctva SR v Rade EÚ v oblasti zahraničnoobchodnej politiky. 

Bilaterálna zahraničnoobchodná spolupráca 

V rámci posilňovania bilaterálnej hospodárskej spolupráce so zahraničnými partnermi, 
iniciovania prílevu zahraničných investícií a presadzovania projektov s účasťou slovenských 
podnikateľských subjektov zorganizovalo ministerstvo v roku 2015 zasadnutia medzivládnych 
a zmiešaných komisií, rokovania na úrovni podnikateľov v spolupráci so SARIO, pripravilo 
a rozpracovalo nové zmluvné dokumenty a pokračovalo vo finančnej podpore účasti 
podnikateľských subjektov na výstavách. 
V roku 2015 sa uskutočnilo ôsmich zasadnutí medzivládnych a zmiešaných komisií: s Indickou 
republikou, Čínou, Ruskou federáciou, Českou republikou, Bieloruskou republikou, 
Spojenými arabskými emirátmi, Bulharskou republikou, Srbskou republikou. 
Súčasťou týchto zasadnutí boli aj B2B rokovania slovenských a zahraničných podnikateľských 
subjektov. Závery zo zasadnutí uvedených komisií boli spracované do informatívnych 
materiálov, ktoré boli po každom zasadnutí predložené do PV MH SR, na rokovanie vlády SR 
a na rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií.  
V spolupráci so SARIO ministerstvo zorganizovalo slovensko-gruzínsky podnikateľský seminár 
v rámci oficiálnej návštevy prezidenta Gruzínska v SR, seminár o možnostiach podnikania 
slovenských subjektov vo Vojvodine, vietnamsko-slovenské kooperačné fórum, B2B 
rokovania slovenských a rumunských podnikateľských subjektov počas oficiálnej návštevy 
prezidenta Rumunska v SR a B2B rokovania slovenských a srbských podnikateľských 
subjektov počas zasadnutia zmiešanej komisie medzi SR a Srbskom. 
V roku 2015 bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky 
a vládou Spojených arabských emirátov o založení Spoločného hospodárskeho výboru. 
Zároveň bolo rozpracované Memorandum o porozumení o spolupráci v oblasti mikro, 
malého a stredného podnikania medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky 
a Ministerstvom pre mikro, malé a stredné podnikanie Indickej republiky, Memorandum 
o porozumení medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom 
obchodu Čínskej ľudovej republiky o podpore spoločného rozvoja „hodvábnej ekonomickej 
cesty“ v rámci spoločného Slovensko – čínskeho hospodárskeho výboru, Dohoda 
o ekonomickej spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky 
a Ministerstvom ekonomického rozvoja Mongolskej republiky, Dohoda medzi vládou 
Kuvajtského štátu a vládou Slovenskej republiky o ekonomickej a technickej spolupráci 
a Všeobecná dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Saudskej 
Arábie. 
Slovenskí podnikatelia sa s podporou ministerstva zúčastnili siedmich oficiálnych účastí na 
výstavách v zahraničí (IDEX Abu Dhabí, Metalworking Minsk, Hannover Messe, Beogradski 
Sajam Tehnike, Metaloobrabotka Moskva, Elektro Moskva a MSV Brno). Táto účasť bola 
z prevažnej časti realizovaná z finančných zdrojov OP KaHR, prioritná os 1, opatrenie 1.1. 
Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov 
na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách. V rámci oficiálnych účastí sa na výstavách 
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prezentovalo 36 podnikateľských subjektov. Realizácia oficiálnych účastí na výstavách bude 
od roku 2016 realizovaná prostredníctvom SARIO. 
Mimo oficiálnych účastí financovaných zo štrukturálnych fondov bola z rozpočtových 
prostriedkov MH SR podporená účasť podnikateľských subjektov na výstavách: MSV Nitra, 
Autosalón Nitra, Web Summit Dublin (startupy) a FIHAV Havana. 
V roku 2016 bude ministerstvo pokračovať v aktivitách zameraných na posilňovanie 
hospodárskej spolupráce so zahraničnými partnermi a diverzifikáciu slovenského exportu 
organizovaním zasadnutí medzivládnych a zmiešaných komisií, podnikateľských misií a B2B 
rokovaní v spolupráci so SARIO, SOPK, SBA a prípravou nových zmluvných dokumentov 
zameraných na hospodársku spoluprácu. 
 
Obchodné opatrenia 
 
Zástupca odboru výkonu obchodných opatrení, ktorý je členom Medzirezortnej pracovnej 
skupiny pre prípravu legislatívy pri Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
sa v roku 2015 zúčastňoval na príprave legislatívy k preletom na/nad územím SR. Pracovníci 
odboru aktívne pracovali v Multidisciplinárnej integrovanej skupine odborníkov na 
elimináciu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a Medzirezortnej 
pracovnej skupine zameranej na tvorbu legislatívy v oblasti zmrazovania finančných zdrojov 
a aktív teroristov a iných osôb. V spolupráci s ostatnými orgánmi participovali na tvorbe 
textu Národného plánu reakčných opatrení proti nelegálnemu nakladaniu s jadrovými 
a rádioaktívnymi materiálmi. 

V oblasti vykonávania Dohovoru o zákaze chemických zbraní ministerstvo hospodárstva ako 
Národný orgán SR pre zákaz chemických zbraní zrealizovalo v roku 2015 v spolupráci 
s Technickým sekretariátom Organizácie pre zákaz chemických zbraní (ďalej len „TS OPCW“) 
nasledovné aktivity: 

- Výcvik expertov z členských štátov OPCW (22. mája – 05. júna 2015) za účelom 
prípravy špecialistov prvého kontaktu na realizáciu opatrení v prípade použitia, 
alebo hrozby použitia chemických zbraní. Cieľom bolo získavanie a zdokonaľovanie 
praktických zručností v detekcii a dekontaminácii rôznych bojových toxických 
chemických látok v poľných podmienkach. Výcviku sa zúčastnilo 12 expertov z 12 
členských štátov OPCW. 

- Výcvik medzinárodných inšpektorov TS OPCW (22. júna – 03. júla 2015), ktorý patrí 
medzi najvýznamnejšie aktivity národného orgánu a ktorý je vysoko cenený aj na 
pôde samotnej OPCW. Cieľom výcviku bola príprava novoprijatých zbrojných 
inšpektorov v oblasti získavania prvotných praktických skúseností a zručností 
v detekcii, dekontaminácii, vzorkovaní a identifikácii bojových toxických chemických 
látok v poľných a laboratórnych podmienkach t.j. zručností potrebných pre výkon 
inšpekcií v oblasti chemického odzbrojenia. Výcvik absolvovalo 33 inšpektorov – 
zamestnancov TS OPCW a 8 inštruktorov výcviku. 

-  Kurz laboratórnych zručností pre pokročilých (02. – 13. novembra 2015), ktorý bol 
zrealizovaný za účelom vzdelávania v oblasti ochrany obyvateľstva proti účinkom 
chemických zbraní v členských štátoch OPCW, ktoré nemajú odborné skúsenosti 
v práci s bojovými toxickými chemickými látkami. Cieľom kurzu bolo zdokonaliť 
vedomosti a zručnosti účastníkov v postupoch odberu vzoriek, v príprave vzoriek na 
identifikáciu a v identifikácii týchto látok v prípade ich použitia, alebo hrozby 
použitia.  
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3.4.  Priemysel 
 
MH SR plní úlohy v oblasti stratégie rozvoja priemyselnej výroby v rozsahu kompetenčného 
zákona predkladaním návrhov priemyselnej politiky, podporou významných investícií, 
koncepciou rozvoja priemyselných parkov, metodickým riadením rozvoja priemyselných 
parkov a v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi štátnej 
správy pripravuje celoštátne, regionálne koncepcie a stratégie v podmienkach rezortu . 
Predpokladom pre trvalo udržateľný hospodársky a inkluzívny rast a zamestnanosť v súlade 
s programom Európa 2020 je zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov a posilnenie 
priemyselnej základne Slovenska, ktorá bude efektívnejšie využívať zdroje, bude šetrnejšia 
k životnému prostrediu a bude využívať nové ekologické technológie a výrobné postupy. MH 
SR uvedené kritériá presadzovalo pri výkone štátnej správy, kde ako rezortný orgán podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vydalo viac ako 150 stanovísk k zámerom nových priemyselných 
činností, alebo k zmenám už posúdených činností, ktoré patria do jeho  pôsobnosti. 
V roku 2015 MH SR priebežne zabezpečovalo jednotlivé kroky Akčného plánu pre 
konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel, schválený vládou SR UV č. 187/2014, 
v rámci ktorých dohodlo podmienky podpory oceliarskeho sektora z prostriedkov OP Ľudské 
zdroje tak, aby  mal možnosť v spolupráci s poskytovateľmi odborného vzdelávania 
zabezpečovať rekvalifikáciu pracovníkov na viacprofesné  zameranie. Uvedený prístup 
mal umožniť v podnikoch efektívne využívanie pracovnej sily a jej flexibilné presuny medzi  
jestvujúcimi  prevádzkami  podľa aktuálneho dopytu po produktoch. Taktiež boli 
zabezpečené podmienky využitia zdrojov OP Výskum a inovácie hlavne za účelom podpory 
centier transferu poznatkov do technológií zameraných na oceliarsky priemysel. Po vzniku 
krízy dopytu po oceliarskych produktoch v druhom polroku 2015 MH SR priebežne 
zabezpečovalo  v príslušných formáciách Rady EÚ podporu  všetkých aktivít, ktoré sú 
v prospech slovenského a európskeho oceliarskeho priemyslu. 
V snahe napomôcť rozvoju automobilového priemyslu a elektromobility na Slovensku, 
podporiť rast priemyselnej výroby a vytvoriť „Slovenskú platformu pre E-mobilitu“ MH SR 
spracovalo materiál „Návrh Stratégie rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej 
vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky“, ktorý schválila vláda SR uznesením 
č  504/2015 zo dňa 9. septembra 2015. Dokument zadefinoval viaceré opatrenia a ciele 
rozvoja elektromobility, ako aj navrhnutý súbor systémových nástrojov pre jej podporu 
a rozvoj. Stratégia vymedzuje i parciálne ciele, ako zvýšenie objemu, resp. prílevu 
zahraničných investícií a tvorby pracovných miest v tých odvetviach, ktoré sú systémovou 
infraštruktúrou, technologickým vybavením, ako i produkciou subdodávateľsky previazané 
s odvetvím elektromobility; rast sofistikovanej priemyselnej produkcie a výrobných služieb 
s vyššou pridanou hodnotou; posilnenie domáceho dopytu a exportnej výkonnosti 
automobilového priemyslu a národného hospodárstva; zníženie znečistenia exhalátmi 
a pokles akustického hluku spôsobeného dopravou s pozitívnym dopadom na ľudské zdravie 
a životné prostredie; rozšírenie vedecko-výskumnej činnosti a posilnenie inovačného 
potenciálu v oblasti elektromobility, ako relevantnej sféry znalostne orientovanej 
ekonomiky. Parciálne ciele stratégie, ako aj súbor systémových nástrojov pre podporu 
a rozvoj elektromobility budú rozpracované v dokumente „Komplexná stratégia zavádzania 
alternatívnych palív v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo z pohľadu 
potenciálnych možností a potrieb Slovenskej republiky“ v nadväznosti na smernicu 
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Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry 
pre alternatívne palivá. 
V súlade s plnením programu predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine 
v oblasti priemyselno-právnej ochrany MH SR v spolupráci s Úradom priemyselného 
vlastníctva SR predložilo v júni 2015 na rokovanie Národnej rady SR návrh na uzatvorenie 
Dohody o Vyšehradskom patentovom inštitúte. Hlavným účelom zriadenia Vyšehradského 
patentového inštitútu je vytvorenie novej medzinárodnej autority v regióne strednej 
a východnej Európy, ktorá by v konaní o medzinárodných prihláškach podľa Zmluvy 
o patentovej spolupráci (PCT) vykonávala pre prihlasovateľov medzinárodné rešerše 
a medzinárodné predbežné prieskumy za výhodnejších podmienok v porovnaní so súčasným 
stavom. Pre väčšinu slovenských prihlasovateľov budú náklady nižšie v priemere o 40 %. 
Dohodu o Vyšehradskom patentovom inštitúte SR ratifikovala v júli 2015 a v októbri 2015 
zhromaždenie Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu v rámci Svetovej organizácie 
duševného vlastníctva (WIPO) vymenovalo Vyšehradský patentový inštitút za orgán pre 
medzinárodnú rešerš a medzinárodný predbežný prieskum podľa PCT. Vyšehradský 
patentový inštitút začne poskytovať svoje služby verejnosti od júla 2016. 
MH SR v rámci svojej pôsobnosti podľa zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo 
veciach drogových prekurzorov v znení neskorších predpisov a súvisiacich nariadení EÚ vo 
veciach drogových prekurzorov zabezpečilo vyhodnotenie hlásení prevádzkovateľov 
o uvádzaní určených látok na trh, výsledkom čoho bolo vypracovanie súhrnnej správy 
o medzinárodnom obchode s určenými látkami pre Európsku komisiu. Na základe podnetov 
sa spolu so zástupcami Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Národnej protidrogovej 
jednotky Prezídia policajného zboru SR zúčastnilo výkonu kontrol v piatich verejných 
lekárňach. 
MH SR ako príslušný odvolací orgán podľa § 6 písm. b) zákona č. 94/2013 Z. z. 
o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov 
v konaniach o odvolaní fyzických a právnických osôb proti rozhodnutiam Puncového úradu 
Slovenskej republiky, vydaných na základe ustanovenia § 7 písm. l) puncového zákona 
a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov vydalo 21 rozhodnutí o odvolaní v správnom konaní.  
V roku 2015 pokračovala  spolupráca MH SR s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu SR pri realizácii projektov „Národná 
sústava povolaní“ (NSP) a „Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií" (NSK) v desiatich 
sektorových radách za priemyselné odvetvia, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti. Cieľom NSP 
je zabezpečenie systému monitorovania potrieb trhu práce a prenos požiadaviek 
zamestnávateľov do vzdelávania a prípravy pre trh práce vytvorením registra zamestnaní. 
Tento pozostáva z národných štandardov zamestnaní, ktoré obsahujú požiadavky 
zamestnávateľov kladené na kvalifikovaný výkon jednotlivých zamestnaní. Strategickým 
cieľom projektu NSK je vytvorenie efektívneho systému celoživotného vzdelávania 
a prispôsobenie systému školského vzdelávania, ktoré budú reagovať na aktuálne potreby 
trhu práce. 
V záujme prezentácie a ocenenia činnosti úspešných podnikov, ich výrobkov a podpory 
sprístupňovania informácií podnikateľskej verejnosti MH SR v roku 2015 prebralo záštitu nad 
viacerými výstavami a konferenciami na Slovensku:  

 22. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu,  organizovaný Agrokomplex - 
Výstavníctvo Nitra, š. p., bol koncipovaný ako všeobecný strojársky veľtrh, ktorého 
súčasťou bolo šesť súbežných tematických výstav: EUROWELDING – výstava zvárania 
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a technológií pre zváranie, CAST-EX – výstava zlievania, hutníctva a metalurgie, 
CHEMPLAST – výstava plastov a chémie pre strojárstvo, EMA – výstava elektrotechniky, 
merania, automatizácie a regulácie, TECHFÓRUM – výstava inovatívnych riešení 
z vývojových a výskumných pracovísk fakúlt slovenských technických univerzít a AERO-
EXPO – výstava leteckej techniky a príslušenstva. Veľtrh je považovaný za 
najvýznamnejšie podujatie v oblasti prezentácie strojárskeho priemyslu na Slovensku. 
V rámci neho MH SR zorganizovalo súťaž „Inovatívny čin roka, ako nástroj podpory 
inovácií v praxi formou oceňovania inovatívnych spoločností Cenou ministra 
hospodárstva SR. V rámci výstavy MH SR zriadilo stánok pre firmy zo subdodávateľských 
reťazcov strojárskych výrobcov.  
 

 21. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizácie, 
osvetlenia a telekomunikácií Elo Sys, organizovaný výstaviskom EXPO CENTER a. s. 
v Trenčíne v spolupráci so Zväzom elektrotechnického priemyslu SR. Na tomto podujatí 
sa stretávajú odborníci z výrobných podnikov, vývojových centier a univerzít v oblasti 
elektrotechniky, elektroniky, automatizácie, osvetlenia, telekomunikácií, informačných 
technológií a digitalizácie. Veľtrh ponúka otvorenú platformu pre špičkových odborníkov 
z významných slovenských a zahraničných firiem. 
 

 22. ročník medzinárodnej výstavy AUTOSALÓN – AUTOSHOW NITRA, organizovaný 
Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, š. p. v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu 
SR, predstavuje ucelenú prehliadku osobných automobilov, ťahačov, návesov, prívesov, 
servisnej a garážovej techniky a príslušenstva. V rámci výstavy MH SR zriadilo stánok pre 
subdodávateľské firmy automobilových výrobcov. 
 

 25. ročník medzinárodnej výstavy automobilov, príslušenstva a garážovej  techniky – 
AUTOSALÓN BRATISLAVA, organizovaný Incheba Expo Bratislava, patrí medzi 
najprestížnejšiu automobilovú udalosť roka nielen na Slovensku, ale aj 
v stredoeurópskom regióne.  
 

 Chémia 2015 - 10. jubilejný ročník konferencie, ktorú organizoval Zväz chemického 
a farmaceutického priemyslu SR pre zástupcov výrobcov, dovozcov, distribútorov 
a používateľov chemických látok, testovacích laboratórií a priemyselných zväzov 
v záujme zvýšenia informovanosti o aktuálnych zmenách v EÚ chemickej legislatíve 
a výmeny skúseností s jej uplatňovaním v praxi. 
 

 Národné fórum produktivity, organizované spoločnosťou Central European Institute of 
Technology (CEIT) v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR v Žiline. 
Konferencia predstavuje otvorenú platformu na výmenu poznatkov zo Slovenska 
i zahraničia v oblasti inovatívnych riešení v priemysle. Témou 18. ročníka bola 
problematika novej generácie výrobných systémov. Na konferencii minister 
hospodárstva predstavil nový smer, ktorý budú udávať digitálne technológie a ktoré 
v relatívne krátkom čase vyústia do novej priemyselnej stratégie Industrie 4.0 a odovzdal 
Národnú cenu za produktivitu v kategóriách: malý a stredný podnik, veľký podnik 
a ocenenie osobností za dlhodobý prínos v oblasti zvyšovania produktivity v Slovenskej 
republike. 
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 Súťaž Národná cena za dizajn, vyhlásená Slovenským centrom dizajnu a Ministerstvom 
kultúry SR za spoluúčasti MH SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, je 
striedavo zameraná na produktový a komunikačný dizajn. Súťaž je otvorená pre 
dizajnérov, výrobcov, grafických dizajnérov a klientov, ale aj pre študentov dizajnu, aby 
mohli konfrontovať svoju prácu v širšom meradle, získavať kontakty s praxou a 
ponúknuť výrobe inovatívne koncepty. 
 

 Konferencia CERN – Slovensko: Priemysel a transfer vedomostí, organizovaná MH SR 
v spolupráci s Európskou organizáciou pre jadrový výskum (CERN), Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR, CVTI a SOPK v záujme rozšírenia spolupráce podnikateľského sektora SR 
s CERNom v oblasti priemyslu a transferu vedomostí a technológií. 

 

3.5. Investície  
 
Zmeny v legislatíve v oblasti investičnej pomoci 

Z procesného hľadiska posudzovania a schvaľovania investičnej pomoci sa skrátili zákonné 
lehoty, čo má za následok skrátenie doby od podania investičného zámeru podľa § 9 zákona 
č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o investičnej pomoci“) do jeho predloženia na 
rokovanie vlády SR na približne 100 dní, za optimálnych podmienok. 

Podpora rozširovania etablovaných podnikov v SR, vypustením podmienky 10% nárastu 
nových pracovných miest z priemeru za posledných 12 mesiacov, kedy bol investičný zámer 
doručený na ministerstvo a tým zjednotenie podmienky vytvorenia nových pracovných miest 
pre nový podnik, ako aj rozšírenie podniku, vzhľadom na to, že predchádzajúce vymedzenie 
tejto povinnosti obmedzovalo veľké podniky zamestnávajúce viac ako 400 zamestnancov. 

Podpora technologických centier úpravou všeobecnej podmienky na poskytnutie investičnej 
pomoci spočívajúcej v znížení počtu vytvorenia nových pracovných miest zo 40 na 30. 

Rozšírenie počtu okresov okrem najmenej rozvinutých okresov, v ktorých postačuje v oblasti 
priemyselnej výroby investícia realizovaná vo výške 3 mil. Eur. 

Prijatím zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (tzv. zákon o hladových dolinách) sa menil aj zákon 
o investičnej pomoci. Cieľom uvedenej zákonnej úpravy je podpora smerovania investícií do 
týchto okresov a zmierňovanie regionálnych rozdielov. V najmenej rozvinutom okrese sú 
minimálnymi podmienkami v oblasti priemyselnej výroby okrem iných, investícia 200 tis. Eur, 
pre MSP sa znižuje na 100 tis. Eur, a zároveň minimálny počet nových pracovných miest je 
10. 

Prijatím nariadenia vlády č. 219/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita 
investičnej pomoci a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky 
(ďalej len „nariadenie vlády“), schválené uznesením vlády SR č. 463/2015 z 26. augusta 2015, 
sa zrušilo doterajšie nariadenie vlády č. 481/2015 Z. z.  
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Nové znenie nariadenia vlády zosúlaďuje maximálnu intenzitu investičnej pomoci 
s Mapou  regionálnej pomoci na roky 2014 - 2020 schválenou podľa Usmernení o regionálnej 
štátnej pomoci na roky 2014 - 2020 (2013/C 209/01) a odstraňuje obmedzenia maximálnej 
intenzity investičnej pomoci, ktoré nestanovujú právne predpisy Európskej únie v oblasti 
štátnej pomoci a prispeje tak k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenskej republiky 
a k zatraktívneniu investičného prostredia. 

V roku 2016 MH SR plánuje pokračovať v zlepšovaní procesov a nastavovaní podmienok 
poskytovania investičnej pomoci za účelom podpory prílevu investorov a rozvoja regiónov 
v SR. 

Schválená investičná pomoc 

V roku 2015 bolo schválených 16 investičných zámerov s celkovými oprávnenými nákladmi 
vo výške 172 871 022 Eur, z toho oprávnené investičné náklady vo výške 154 712 435 Eur 
a oprávnené mzdové náklady vo výške 18 158 587 Eur. V súvislosti s realizáciou schválených 
investičných zámerov sa plánuje vytvorenie 2 485 nových pracovných miest. Na realizáciu 
týchto projektov bola schválená investičná pomoc celkom vo výške 49 648 372 Eur, a to vo 
forme: 
i) úľavy na dani z príjmu v celkovej výške 25 674 521 Eur,  
ii) dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok 

v celkovej výške 17 949 851 Eur a 
iii) príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v celkovej výške 6 024 000 Eur. 

 
Zoznam schválených projektov 

Spoločnosť IČO Umiestnenie Kraj Uznesenie NPM 
CCN GROUP Slovakia, s.r.o. 47 236 787 Beluša TN 506/2015 230 

Deltrian Slovakia, s.r.o. 36 776 556 Kežmarok PO 507/2015 50 

BSH Drives & Pumps s.r.o. 36 187 828 Michalovce KE 508/2015 40 

EKOLTECH  spol. s  r. o. 34 127 887 Fiľakovo BB 509/2015 97 

Nemak Slovakia s.r.o. 36 042 773 Žiar nad Hronom BB 524/2015 107 

Konfektion E-SK, s.r.o. 36 513 555 Prešov PO 525/2015 375 

SISME SLOVAKIA, s.r.o. 36 823 554 Malý Krtíš BB 526/2015 70 

Holcim Business Services s.r.o. 47 448 024  Košice I. KE 589/2015 80 

Brose Prievidza, spol. s r.o. 48 046 434 Prievidza TN 590/2015 600 

Honeywell Turbo s. r. o.  46 071 890  Záborské-Prešov KE 591/2015 131 

PRP, s.r.o. 
31 619 665 

Tomášovce (okr. 
LC) BB 595/2015 

50 

Oerlikon Balzers Coating Slovakia, 
s.r.o. 

47 960 388 Veľká Ida KE 
633/2015 

134 

CEMM THOME SK, spol. s r.o. 36 482 889 Prešov KE 634/2015 40 

OSRAM, a.s. 00 613 797 Nitra NR 675/2015 205 
GETRAG FORD Transmissions 
Slovakia, s.r.o. 

36 589 012 
Kechnec KE 676/2015 

100 

Matador Automotive Vráble, a.s. 31 411 801 Dolné Krškany NR 685/2015 176 
 
Podporené investície podľa krajov 
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Daňová 
úľava 

Dotácia na 
DHM+DN

M 

Príspevok 
na NPM 

PODIEL JEDNOTLIVÝCH FORIEM 
INVESTIČNEJ POMOCI 

V troch krajoch s najvyššou mierou nezamestnanosti v SR, t. j. v Prešovskom, Košickom 
a Banskobystrickom kraji, bolo podporených až 12 investičných zámerov a po dva investičné 
zámery boli podporené v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. 
Z celkového počtu schválených projektov, bolo 12 projektov v oblasti priemyselnej výroby, 
dva projekty v oblasti technologických centier a dva projekty v oblasti centier strategických 
služieb. 

Kraj 
Počet 

investícii 

Oprávnené 
náklady 
investičné v 
eurách 

Oprávnené 
náklady mzdové 
v eurách 

Spolu 
štátna 
pomoc NPM 

 TN 2 77 673 000 0 18 250 000 830 

PP 2 11 981 000 0 4 048 250 425 

KE 6 65 713 829 8 039 115 13 273 275 525 

BB 4 22 073 360 0 7 896 847 324 

NR 2 22 361 246 10 119 472 6 180 000 381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaguar Land Rover na Slovensku 

Investičnú zmluvu so spoločnosťou Jaguar Land Rover podpísala vláda 11. decembra 2015. 
Investícia automobilky Jaguar Land Rover na Slovensku je najväčšou investíciou na 
európskom kontinente za posledných sedem rokov. Automobilka, ktorá patrí indickému 
koncernu Tata Motors, si vybrala Nitru za lokalitu pre svoj nový závod. Na Slovensku pôjde v 
poradí o štvrtú automobilku, v krajine už majú svoje závody nemecký Volkswagen, 
juhokórejská Kia aj francúzska automobilka Peugeot. 
Investícia by mala dosiahnuť 1,52 miliardy Eur a v súvislosti s realizáciou investície podnik 
zo začiatku zamestná približne 2800 ľudí, v ďalších fázach však vytvorí celkovo až 4000 
nových pracovných miest. Výrobná kapacita nového závodu by mala dosiahnuť približne 
300 000 áut ročne. Spustenie výroby je plánované v roku 2018. Vláda v súvislosti s 
investíciou schválila poskytnutie štátnej pomoci vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý 
hmotný a dlhodobý nehmotný majetok, v maximálnej výške 129 812 750 Eur, ktorá je 
rozložená na obdobie rokov 2018 – 2021, čo zodpovedá 9 % z celkovej hodnoty investície. 
Navrhovaná investičná pomoc podlieha oznámeniu SR Európskej komisii o posúdenie 
zlučiteľnosti navrhovanej pomoci s vnútorným trhom EÚ. 
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Vybudovaním nového výrobného závodu dôjde okrem iného: 

 k nárastu produkcie, čo predstavuje značný nárast exportu SR, 

 výroba bude mať výrazný multiplikačný pozitívny efekt vo vzťahu k dodávateľom, 

 investícia zvýši kumulatívne HDP Slovenska do roku 2020 o 2,5 %. 

Investícia bude realizovaná na území Strategického parku Nitra, na vybudovanie ktorého 
bolo podľa § 3 ods. 2 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa 
prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
vydané osvedčenie o významnej investícii č. 20801/2015–1000-33509 zo dňa 13. júla 2015, 
schváleného uznesením vlády SR č. 401/2015 dňa 8. júla 2015 v znení jeho doplnenia 
č. 20801/2015-1000-35613 zo dňa 21. júla 2015, schváleného uznesením vlády SR 
č. 413/2015 dňa 21. júla 2015, pre spoločnosť MH Invest, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 
100,821 01 Bratislava, IČO:36 724 530, v ktorej má 100% majetkovú účasť štát. 
 

3.6.  Inovácie 

Medzi najdôležitejšie opatrenia patria: rozvoj inovačných kapacít prostredníctvom 
spolupráce podnikov a výskumných inštitúcií, podpora budovania nových a existujúcich 
výskumných a inovačných kapacít v slovenských podnikoch, podpora dynamického 
podnikateľského prostredia priaznivého pre inovácie, ochrana a využívanie duševného 
vlastníctva a zlepšenie zapojenia podnikov do vzdelávania. 
 
Inovačné vouchre 

Na zintenzívnenie priamej spolupráce medzi malými a strednými podnikmi a vybranými 
vedecko-výskumnými pracoviskami vytvorilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
nový jednoduchý nástroj,  tzv. Inovačné vouchery. Zámerom bolo vytvoriť jednoduchý 
podporný nástroj pre priame prepojenie podnikateľského sektora (hlavne MSP) s vybranými 
odbornými pracoviskami výskumu a vývoja, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov 
prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo technológií. 

MH SR vyhlásilo dňa 09. 03. 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu 
spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných 
voucherov s celkovou nominálnou hodnotou vouchera pre podnikateľské subjekty s počtom 
zamestnancov menej ako 250 5 000,- EUR (výška dotácie 100 %), pre podnikateľské subjekty 
s počtom zamestnancov od 250, je celková nominálna hodnota vouchera 10 000,- EUR (výška 
dotácie 45 % celkových oprávnených výdavkov realizovaného projektu podľa tejto schémy). 
Indikatívna výška výdavkov na rok 2015 bola  370 000,- EUR. 

Na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie vyhlásenú MH SR sa prihlásilo 
89 organizácií, z toho bolo podporených 66 žiadostí v hodnote 5 000,- EUR a dve žiadosti 
v hodnote 10 000,- EUR. Celkovo bolo riešených 68 projektov, na ktoré boli uvoľnené 
prostriedky v objeme 347 703,95 EUR zo štátneho rozpočtu. Uvedená čiastka bola uvoľnená 
pre 30 riešiteľských organizácií. 

Poskytnuté dotácie v roku 2015 boli použité na inovačné projekty výrobkových inovácií, 
technologických inovácií a inovácií služieb, pre potreby podnikateľských subjektov s priamym 
dosahom do výrobnej praxe, a to najmä z oblasti: 

- strojárstva a automatizácie bolo riešených 22 projektov t. j. 32,3 % z celkového počtu 
68 projektov, 

- chémie a agrochémie 13 projektov 19,1 %, 
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- sociálnych inovácií 13 projektov 19,1 %, 
- informačno-komunikačných technológií 7 projektov 10,2 %,  
- potravinárstva a biochémie 5 projektov 7,4 %, 
- stavebníctva 5 projektov 7,4 %, 
-  elektrotechniky/elektroniky 3 projekty 4,4 %. 

Podpora rozvoja klastrov 

Cieľom je podporiť zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrov 
prostredníctvom zefektívnenia ich vzájomnej spolupráce, ako aj posilnenie priemyselných 
klastrov v medzinárodnom meradle. 
MH SR vyhlásilo výzvu 09. 03. 2015 s indikatívnou výškou výdavkov v rámci schémy 
130 000 EUR. Najnižšia výška jednej dotácie je 10 000 EUR, najvyššia 20 000 EUR.  
Na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných 
klastrových organizácií vyhlásenú MH SR sa prihlásilo 12 klastrových organizácií. 
Podporených bolo 7 projektov vo finančnom objeme 130 000,- EUR. 
Podporené boli projekty zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti členov klastrov 
prostredníctvom aktivít vzdelávania organizovaného priemyselnými klastrami, prezentácie 
klastrov a ich členov v zahraničí prostredníctvom účasti na informačných podujatiach 
a výstavách, tvorby stratégií klastrových organizácií alebo účasti priemyselných klastrov 
v medzinárodných projektoch a sieťach. 

Inovačný fond 

Inovačný fond je neinvestičný fond, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. 
Účelom fondu je podporovať trvalý rozvoj duchovných hodnôt v oblasti vedy, výskumu a 
vývoja a tým urýchliť inovačný rozvoj v SR. Osobitnú pozornosť fond venuje podpore 
rozvojových a koncepčných štúdií, stanovujúcich hlavné oblasti využitia výsledkov vedeckých, 
výskumných a vývojových riešení. Ďalej prispieva k prístup k domácim a zahraničným 
vedeckým, technickým, ekonomickým a finančným informáciám, podporuje ochranu 
domáceho duševného vlastníctva a know-how slovenských subjektov a rozvoj podporných 
nástrojov technickej politiky. 
Inovačný fond pracuje na princípe obrátkového (návratného) financovania projektov 
výskumu, vývoja a inovácií. Hospodári s finančnými prostriedkami vo výške 2 550 000,- EUR. 
Od svojho vzniku podporil realizáciu 36 projektov vývoja a inovácií prevažne z oblasti 
strojárskeho, elektrotechnického, chemického priemyslu. 

Program na podporu start upov 

Od roku 2015 MH SR v spolupráci so Slovak Business Agency realizuje podporný program 
a schému na podporu startupov, ktoré sú určené pre malých a stredných podnikateľov 
a záujemcov o podnikanie. Zámerom programu a schémy je zlepšiť podmienky pre startupy 
a tým zvýšiť šancu na presadenie sa inovatívnych a konkurencieschopných nápadov na trhu. 
Vďaka pomoci poskytnutej v rámci tohto programu sú začínajúci podnikatelia (podnikajúci 
max. do 3 rokov) schopní ekonomicky vhodnejšie nastaviť svoje podnikateľské zámery, čím 
sa zníži riziko ich zlyhania. Schéma a program sú zložená z troch komponentov. Každý 
z komponentov je zameraný na konkrétnu fázu rastu podnikateľského subjektu alebo 
záujemcu o podnikanie a ponúka priestor na získanie mentorov, lektorov, expertov na 
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poradenstvo pre tieto subjekty, ďalej sa prostredníctvom schémy sprostredkováva účasť na 
medzinárodných startup podujatiach a zabezpečuje prepájanie investorov s kvalitnými 
podnikateľskými zámermi startupov.  
Súčasťou programu a schémy na podporu startupov bola aj Roadshow Startup Sharks 2015, 
kde sa 971 účastníkov zaregistrovalo na prednášky, ktoré viedli úspešní americkí lektori 
z oblastí financií, obchodu a biznisu. Mentori taktiež absolvovali 66 osobných individuálnych 
mentoringov s podnikateľmi a záujemcami o podnikanie a  následne bol každý startup 
hodnotený, a to  z pohľadu potenciálu, odbornosti a prepracovanosti svojho projektu. 

Koncepcia pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike 

10. júna 2015 vláda SR schválila Koncepciu pre podporu startupov. Koncepcia obsahuje 
18 opatrení. Tieto opatrenia sú z oblasti legislatívnej, daňovej, finančnej, ale aj z oblasti 
vzdelávania. Cieľom koncepcie je vytvorenie regulačného prostredia bez zbytočných 
prekážok pre vznik a pôsobenie startupov na trhu. Vytvoriť by sa mala infraštruktúra a služby 
pre podporu záujemcov o podnikanie, startup tímov, etablovaných startupov. 
Dôvodom vypracovania koncepcie je potenciál slovenských startupov a význam vplyvu ich 
podnikateľských aktivít na udržateľnosť a posilnenie ekonomickej situácie na Slovensku. 
Víziou navrhovaných opatrení je posilnenie podnikateľského prostredia a vytvorenie 
komplexného systému štátnej finančnej a nefinančnej podpory.  
Startupy sú, ako začínajúce podniky, zdrojom inovatívnych riešení s výrazným rastovým 
potenciálom. Prispievajú k rozvoju odvetví s vysokou pridanou hodnotou. 
V rámci koncepcie je prijatých viacero úloh. V roku 2015 sa schválila nová forma kapitálovej 
obchodnej spoločnosti – Jednoduchá spoločnosť pre akcie (od 1.1.2017), ktorá má uľahčiť 
podnikanie malým firmám. 
Ministerstvo vyhlásilo v decembri 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do 
databázy hodnotiteľov, ktorí budú posudzovať inovatívnosť projektového zámeru fyzických 
osôb uchádzajúcich sa o udelenie národných víz typu D. Ide o záujemcov z krajín mimo 
Európskej únie a Európskeho hospodárskeho spoločenstva.  
12. októbra 2015 podpísali minister hospodárstva SR Vazil Hudák, minister priemyslu 
a obchodu ČR Jan Mládek, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a obchodu 
Maďarska István Íjgyártó, a štátny tajomník ministerstva hospodárstva Poľska memorandum 
o porozumení, ktorého cieľom je posilniť vzájomnú spoluprácu v oblasti podpory inovácií 
a inovatívnych firiem. Podpis memoranda sa uskutočnil aj za účasti podpredsedu Európskej 
komisie pre jednotný digitálny trh Andrusa Ansipa, ktorý má na starosti integráciu digitálnej 
ekonomiky a internetových služieb na úrovni Európskej únie. Cieľom vyšehradskej 
spolupráce v tomto smere je výmena skúseností v problematike podpory inovatívnej 
a digitálnej ekonomiky, ako aj spoločná prezentácia inovačného potenciálu regiónu 
V4 v zahraničí. 
 
Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“ 

Ministerstvo hospodárstva SR od roku 2007 každoročne organizuje súťaž „Inovatívny čin 
roka“, ako vhodný nástroj podpory inovácií v praxi formou oceňovania inovatívnych 
spoločností Cenou ministra hospodárstva Slovenskej republiky. Do súťaže má možnosť 
zapojiť sa každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a každá fyzická 
osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky so svojím produktom, technológiou alebo 
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službou, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku predchádzajúcom roku vyhlásenia 
súťaže.  

Súťaž má tri kategórie: 

1. Výrobková inovácia 
2. Technologická inovácia  
3. Inovácia služby (netechnologický proces). 

V každej kategórií sú udeľované tri ceny, pričom za prvé miesto získava víťaz peňažnú čiastku 
7 000,- EUR, za druhé miesto 5 000,- EUR a za tretie miesto 3 000,- EUR. O ocenenie, ktoré 
má propagovať inovatívne riešenia slovenských firiem z roku 2014, sa uchádzalo celkom 
41 riešení.  

Výstava Mladý tvorca 

MH SR každoročne organizuje v mesiaci apríl celoštátnu prezentačnú výstavu stredných 
odborných škôl (ďalej len „SOŠ“) „Mladý tvorca“, na príprave ktorej sa  intenzívne 
spolupodieľajú všetky subjekty koordinujúce odborné vzdelávanie na celoštátnej 
a regionálnej úrovni, zamestnávatelia, stavovské a profesijné organizácie. Ide o najväčšiu 
výstavu stredoškolského vzdelávania na Slovensku, kde na ploche 7 430 m2 prezentovalo 
svoju činnosť a širokú škálu učebných a študijných odborov 149 vystavovateľov zo Slovenska 
a Čiech. Umeleckú zručnosť reprezentovalo 89 ľudových remeselníkov. Výstavu navštívilo 
44 074 osôb z toho 15 010 žiakov ZŠ a ŠS. Celkové náklady na výstavu vo výške 86 840,- EUR 
boli hradené z rozpočtovej kapitoly ministerstva. Hlavným cieľom výstavy je podpora 
a propagácia stredoškolského odborného vzdelávania, zvýšenie záujmu žiakov základných 
škôl, ktorí sa rozhodujú  o voľbe svojho budúceho povolania a ich rodičov o stredoškolské 
odborné vzdelávanie a duálny systém odborného vzdelávania. Ambíciou výstavy je aj 
propagácia ďalšej alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl - podnikanie mladých s cieľom 
zvýšiť uplatniteľnosť mladých ľudí na trhu práce.  
23. ročník výstavy sa uskutočnil v dňoch 28. - 30. 04. 2015 v areáli Výstavníctvo - 
Agrokomplex Nitra opätovne v spojení s Veľtrhom práce JobExpo 2015 a XVII. European Jobs 
Days, keďže počas troch spoločne realizovaných ročníkov sa nám podarilo vybudovať 
podujatie, ktoré je vysoko hodnotené zo strany škôl ako aj zamestnávateľov, a patrí k jedným 
najnavštevovanejších podujatí svojho druhu na Slovensku. Súčasťou výstavy boli interaktívne 
podujatia pre žiakov základných škôl so zameraním na výber správnej odbornej školy, 
interaktívne prednášky pre stredoškolákov so zameraním ako si nájsť vhodnú prácu aj 
v zahraničí. Pre riaditeľov SOŠ a podnikateľskú oblasť Seminár o duálnom vzdelávaní. 
Organizovanie výstavy Mladý tvorca vytvára jedinečnú možnosť SOŠ, spolupracujúcim 
zamestnávateľom a zväzom efektívnejšie propagovať prepájanie systému vzdelávania 
a praxe, možnosťou vystavovať v spoločných resp. v prepojených expozíciách. 
 

3.7. Európske hospodárske vzťahy 
 
Podnikateľské prostredie 

 
Jedným z cieľov zlepšovania podnikateľského prostredia je zameranie sa na znižovanie 
administratívneho zaťaženia podnikateľských subjektov formou zjednodušovania 
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a zefektívnenia postupov v oblasti prístupu na trh služieb SR, najmä pre poskytovateľov 
(podnikateľov) služieb z iných členských štátov, ktorí mienia poskytovať služby na území SR 
cezhranične.  
MH SR pokračovalo v priebežnej identifikácii právnych a administratívnych požiadaviek 
v právnych predpisoch SR, ktoré sú, v zmysle smernice č. 2006/123/ES o službách na 
vnútornom trhu, prekážkou voľného pohybu služieb na trhu EÚ, najmä pokiaľ ide o prístup 
na trh služieb SR pre občanov z iných členských štátov. V tejto súvislosti spolupracovalo 
MH SR s dotknutými rezortmi a profesijnými komorami pri kontrole právneho rámca služieb 
v pôsobnosti týchto inštitúcií, dotknutých problematikou smernice o službách. Na podnet EK, 
poskytovateľov, občanov a orgánov štátnej správy (aj z iných členských štátov EÚ) spracovalo 
MH SR výstupy súvisiace s požiadavkami na služby. 
Na žiadosť EK tiež spracovalo podklady (dotazníky, pripomienky k dokumentom a pod.) 
na prijímanie opatrení na zjednotenie podmienok na trhu služieb EÚ. MH SR priebežne 
pripravuje a zverejňuje informácie v oblasti požiadaviek na služby, ktoré majú orgány SR 
uplatňovať v správnych postupoch vo vzťahu k poskytovateľom služieb pri vydávaní 
oprávnení na služby alebo pri ich poskytovaní. MH SR pripomienkovalo návrhy právnych 
predpisov, týkajúcich sa najmä služieb z pohľadu smernice o službách.  
Na zlepšenie podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb sa zameriava zákon 
č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  v znení 
neskorších predpisov, ktorý sa v roku 2015 novelizoval, aby zohľadnil pripomienky praxe 
a kontrolných orgánov.  
SR bude v 2. polroku 2016 predsedníckou krajinou Rady EÚ. MH SR bude predsedať viac ako 
dvom desiatkam pracovných skupín a trom formáciám Rady ministrov. Prvý polrok 2016 
prebiehajú prípravy a druhý polrok bude samotný výkon predsedníctva.  
EK zverejní viacero návrhov právnych aktov v oblastiach, ktoré patria do gescie MH SR. 
Prerokovanie návrhov týchto právnych aktov bude témou rokovaní členských štátov EÚ. 
 
Európske záležitosti a predsedníctvo SR v Rade EÚ 
 
Koordinácia európskej agendy ministerstva s cieľom nastaviť a zlepšiť spoluprácu  
s ostatnými rezortmi, parlamentom, ústrednými orgánmi štátnej správy, zamestnávateľskými 
zväzmi a združeniami, je zabezpečovaná prostredníctvom Rezortnej koordinačnej skupiny 
(RKS), ktorej funkciou je schvaľovanie návrhov stanovísk SR pred zasadnutiami Rád ministrov 
v gescii MH SR - Rada ministrov pre energetiku; pre konkurencieschopnosť - časť priemysel 
a vnútorný trh; pre zahraničné veci – časť obchod. V roku 2015 sa konalo 10 zasadnutí RKS 
(4 pre konkurencieschopnosť, 3 pre energetiku a 3 pre zahraničné veci/obchod).  
V roku 2015 vrcholila prípravná fáza Predsedníctva SR v Rade EÚ (SK PRES 2016) a proces 
etablovania ministerstva do národnej štruktúry SK PRES. MH SR sa podieľalo na stanovení 
obsahových a politických priorít, ako aj 18-mesačného programu krajín tria (Holandsko – 
Slovensko – Malta) počas ich predsedníctva v Rade EÚ. Kontinuálne je ministerstvo aktívnym 
účastníkom Medzirezortnej koordinačnej rady pre SK PRES, v druhom polroku 2015 
vyprofilovalo rezortný kalendár podujatí, ktorý je súčasťou návrhu Kalendára SK PRES 2016. 
Na personálnej úrovni bola posilnená kapacita vyslaných zamestnancov MH SR na SZ SR 
v Bruseli. V rámci odbornej a jazykovej prípravy boli zrealizované vzdelávacie aktivity vo 
forme tréningov zručností, jazykových kurzov, odbornej stáže. Etablovala sa Rezortná 
pracovná skupina pre SK PRES 2016 za účelom vnútornej koordinácie, vzájomnej 
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informovanosti útvarov a nastavenia mechanizmu súčinnosti pri príprave a realizácii SK PRES 
2016. Kvartálne je predkladaná Porade vedenia MH SR „Správa o stave pripravenosti rezortu 
na SK PRES 2016“, ktorá sa zaoberá najmä témami: obsahová a politická príprava SK PRES na 
MH SR; ľudské zdroje a vzdelávacie aktivity; rozpočtové zabezpečenie; mediálna komunikácia 
a kultúrno-spoločenská prezentácia. 
Rezort hospodárstva pripravil „Manuál SK PRES 2016 v podmienkach MH SR“ ako prvý 
dokument tohto typu v rámci štátnej správy SR. Manuál definuje plánovanie, organizovanie, 
riadenie, realizáciu a  kontrolu procesov pre prípravu a výkon podujatí SK PRES realizovaných 
v podmienkach rezortu. 

 

3.8 .  Eurofondy 

 
V rámci svojich kompetencií Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH 
SR“) už tretie programové obdobie implementácie eurofondov prierezovo zodpovedá najmä 
za oblasť podpory podnikateľského prostredia, výskumu, vývoja, inovácií, do roku 2015 aj za 
oblasť energetiky a cestovného ruchu. MH SR naďalej plnilo v roku 2015 v oblasti eurofondov 
funkciu riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
(ďalej len „RO pre OP KaHR“) programového obdobia 2007 – 2013 a zároveň zabezpečovalo 
funkciu sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Výskum a inovácie (ďalej len 
„SO pre OP VaI“) programového obdobia 2014 – 2020.  

Programové obdobie 2007 - 2013 
V rámci prípravy na ukončovanie OP KaHR sa MH SR v roku 2015 sústreďovalo najmä na 
dočerpanie zostatkových finančných prostriedkov alokovaných na program, čo bolo veľkou 
výzvou vzhľadom na záväzok vyčerpania dodatočne alokovaných 225 mil. EUR do programu, 
so zameraním na podporu zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí a MSP. 
Do zostatkových finančných prostriedkov vstupovali aj priebežne uvoľňované zdroje 
z mimoriadne ukončených projektov, z nezrealizovaných projektov na základe opakovane 
nesprávne vykonaného verejného obstarávania, z krátenia oprávnených výdavkov 
realizovaných projektov a vysporiadaných nezrovnalostí.  
RO pre OP KaHR za účelom čo najefektívnejšieho vyčerpania uvoľnených finančných 
prostriedkov prijal príslušné opatrenia, ako:  

 Realokácia z prioritných osí 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti a 3 Cestovný 
ruch do prioritnej osi s vysokou absorpciou, t. j. 2 Energetika. 

 Vyhlásenie výzvy KaHR-22VS-1501 na rekonštrukciu verejného osvetlenia v mestách 
a obciach – v rámci tejto výzvy bola na základe vysokého záujmu žiadateľov (580 
žiadateľov žiadajúcich o príspevok v celkovej sume 121 mil. EUR) zvýšená alokácia 
z 5 až na 85 mil. EUR. 

 Aplikovanie iniciatívy JESSICA v rámci programu – v nadväznosti na umožnenie 
realizácie iniciatívy JESSICA revíziou OP KaHR bolo vyhlásené písomné vyzvanie, na 
základe úspešnosti ktorého bol zabezpečený prevod tranže v sume 59 mil. EUR na 
účet Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý zabezpečuje implementáciu tohto 
nástroja. Predmetná podpora prispieva k cieľom OP KaHR formou zvyšovania 
energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov. 

 Zvýšenie alokácie na iniciatívu JEREMIE – MH SR vzhľadom na odôvodnenú medzeru 
na trhu vyhlásilo tretie písomné vyzvanie na realizáciu iniciatívy JEREMIE 
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prostredníctvom OP KaHR, na základe úspešnosti ktorého bol zabezpečený prevod 
tranže v sume 40 mil. EUR na účet Európskeho investičného fondu.  

 Aplikovanie ex-ante korekcií z dôvodu chybovosti vo vykonanom verejnom 
obstarávaní a tým umožnenie realizácie projektov, pre ktoré by z časového hľadiska 
už prijímateľ nestihol zopakovať verejné obstarávanie. 

 Medzi systémové opatrenia na zrýchlenie čerpania programu patrili najmä úprava 
metodiky schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok, žiadostí o platbu, 
záverečných monitorovacích správ projektu a podobne. 

V nadväznosti na uvedené MH SR ako RO pre OP KaHR splnilo záväzok roka 2012 v zmysle 
nastavených pravidiel pre čerpanie eurofondov.  
K 31. decembru 2015 tak bolo (s odpočítaním nezrovnalostí a vratiek) vyčerpaných 882 mil. 
EUR z alokácie OP KaHR, čo predstavuje 78 %-tnú úspešnosť. Rok 2015 bol v čerpaní za celé 
programové obdobie najúspešnejším rokom, pretože z celkových vyčerpaných prostriedkov 
na program bolo práve v tomto roku vyčerpaných až 35 %. Z celkovej (navýšenej) alokácie na 
program bolo v roku vyčerpaných 28 % alokovaných zdrojov. 
V grafickom prevedení je úspešnosť čerpania znázornená nasledovne: 

 
Termínom 31. 12. 2015 sa ukončila oprávnenosť výdavkov OP KaHR, avšak čerpanie bude 
pokračovať ešte v prvom polroku 2016. V prípade finančných nástrojov je oprávnenosť 
výdavkov stanovená až do 31. 10. 2016. 
Úspešnosť realizácie programu však nemôže byť meraná len vyčerpaním jeho finančných 
zdrojov, ale prostredníctvom nich dosiahnutými výsledkami. V rámci OP KaHR sa dosiaľ 
podarilo podporiť viac ako 2 200 projektov a v rámci nich: 

 Vytvoriť nové dlhodobo udržateľné pracovné miesta vrátane pracovných príležitostí 
pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí (aktuálne je vytvorených viac ako 6 700 
nových pracovných miest, z toho vyše 1 400 pre mladých a 360 pre príslušníkov 
marginalizovaných rómskych komunít); 

 Podporiť viac ako 2 000 nových výrobných postupov; 
 Vybudovať, resp. zrekonštruovať verejné osvetlenie v každej štvrtej obci Slovenska, 

čo prispieva k úsporám energie a zároveň k znižovaniu výdavkov obcí (v rámci tejto 
aktivity bolo namontovaných viac ako 71 tisíc svietidiel); 

 Podporiť ekonomicky významný segment MSP, ktorý predstavuje prijímateľa až 
v prípade 74 % projektov tohto programu; 
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 Usporiť bežnú prevádzkovú energiu, ktorá sa ročne spotrebuje v 25 tisíc rodinných 
domoch na Slovensku, atď.. 

Programové obdobie 2014 - 2020 
MH SR v štruktúre implementácie OP VaI zmenilo svoj doterajší štatút RO na SO, nič to však 
nemení na zodpovednosti, ktorú rezort hospodárstva nesie za implementáciu opatrení pre 
rozvoj a rast podnikateľského sektora, aktiváciu inovačného potenciálu podnikateľov a ich 
prezentácie mimo členských štátov EÚ. V prebiehajúcom novom programovom období 
predstavuje spoľahlivého a skúseného partnera rezortu školstva, ktorý je v tomto období 
stanovený ako RO pre OP VaI.  
Keďže RO zmluvne poveril SO na vykonávanie časti úloh pre OP VaI, MH SR v priebehu roka 
2015 pripravovalo riadiacu a metodickú dokumentáciu na úrovni SO, participovalo na 
príprave zmluvnej agendy, poskytovalo podklady v rámci vykonávania spoločných úloh 
týkajúcich sa OP VaI. MH SR taktiež pripravovalo rámcovú dokumentáciu pre vyhlasovanie 
výziev a vyzvaní pre národné projekty a finančné nástroje, ktorá bola predmetom 
schvaľovania členmi Monitorovacieho výboru pre OP VaI. Pre oblasť svojej pôsobnosti MH SR 
ako SO zostavovalo harmonogram pre vyhlasovanie výziev a vyzvaní a zabezpečovalo 
priebežnú prípravu na ich vyhlásenie. 
MH SR z hľadiska svojich kapacít a skúseností aktívne participovalo na príprave rámcových 
dokumentov v oblasti monitorovania, hodnotenia, komunikácie a informovanosti, ako aj 
Akčného plánu implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, 
ktorá predstavuje integrálnu strategickú súčasť implementácie OP VaI. 
 

3.9 .  Ochrana spotrebiteľa 

MH SR je ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany 
spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb. Úlohou odboru ochrany spotrebiteľa MH SR 
je predovšetkým koordinácia orgánov štátnej správy pri ochrane práv spotrebiteľa, 
zabezpečovanie strategickej činnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa a realizácia 
spotrebiteľskej politiky v SR. Svojou legislatívnou činnosťou, podieľaním sa na príprave 
európskej legislatívy, podporou činnosti spotrebiteľských združení, vzdelávaním a ďalším 
aktivitami sa odbor ochrany spotrebiteľa usiluje o zvyšovanie úrovne ochrany spotrebiteľa 
v SR. Súčasťou OOS je aj Európske spotrebiteľské centrum v SR (ďalej len „ESC“), ktoré je 
členom siete Európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net). Jeho hlavnou úlohou je najmä 
poskytovanie informácií spotrebiteľom o národnej legislatíve a o legislatíve EÚ 
a sprostredkovanie mimosúdneho riešenia cezhraničných spotrebiteľských sporov v rámci 
EÚ, Islandu a Nórska. 

Koncepčná a strategická činnosť 

MH SR v roku 2015 napĺňalo ciele vyjadrené v Stratégii spotrebiteľskej politiky Slovenskej 
republiky na roky 2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia“), ktorá bola schválená uznesením vlády 
SR č. 502 z 15. októbra 2014. Jedným z cieľov Stratégie bolo vytvorenie účinného 
a dostupného mechanizmu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ďalej len 
„ARS“), o čo sa MH SR v roku 2015 intenzívne usilovalo predovšetkým prípravou novej 
legislatívy v tejto oblasti. Ďalší cieľ vyplývajúci zo Stratégie, zvyšovanie právneho povedomia 
spotrebiteľov, MH SR v roku 2015 uskutočňovalo prostredníctvom projektu Pilotného 
vzdelávania, v rámci ktorého v spolupráci s Ministerstvom financií SR zorganizovalo 
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vzdelávacie semináre pre učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického 
a Trenčianskeho samosprávneho kraja. V Bratislavskom samosprávnom kraji sa v roku 2015 
uskutočnil už druhý ročník spotrebiteľsko-vzdelávacieho seminára pre pedagógov. 

Legislatívna činnosť 

MH SR pripravilo nový zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských 
sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“). Nová právna 
úprava predstavuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ 
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a s účinnosťou od 1. februára 2016 sa ňou 
zavádza nový, rýchly a efektívny systém mimosúdneho riešenia sporov medzi spotrebiteľmi 
a predávajúcimi. Spotrebiteľ, ktorý nesúhlasí so spôsobom vybavenia reklamácie alebo inej 
sťažnosti adresovanej predávajúcemu sa môže obrátiť na nestranný subjekt, ktorý sa pokúsi 
sprostredkovať uzavretie dohody medzi nimi. ARS uskutočňované štátnymi orgánmi (SOI, 
URSO, UREKPS) je pre spotrebiteľov bezplatné, v prípade ARS pred súkromnými subjektmi 
registrovanými MH SR môže byť poplatok pre spotrebiteľov max. 5 eur. Vďaka novému 
systému sa spotrebitelia môžu domôcť svojich práv voči predávajúcim bez toho, aby ich 
museli uplatňovať súdnou cestou. Predávajúci tiež budú môcť dokázať svoj proklientsky 
prístup a znížiť si náklady za prípadné súdne spory. 

V roku 2015 nadobudli účinnosť 2 vyhlášky MHSR – vyhláška č. 8/2015 Z. z. a vyhláška 
č. 101/2015. Vyhlášky povoľujú používanie niklu v častiach hračiek, ktoré majú viesť 
elektrický prúd a zároveň zavádzajú limitné hodnoty pre tris(2-chlóretyl)fosfát (TCEP), tris[2-
chlór-1-(chlórmetyl) etyl]-fosfát (TDCP), tris(2-chlór-1-metyletyl)-fosfát (TCPP) a bisfenol A. 
Tieto látky majú toxické účinky na zdravie detí, preto sa ich používanie v hračkách 
obmedzuje na najnižšiu možnú úroveň. Slovenská republika si tým splnila povinnosť 
implementovať smernice Komisie 2014/79/EÚ, 2014/81/EÚ a 2014/84/EÚ. 

Okrem uvedeného sa zástupcovia odboru ochrany spotrebiteľa aktívne podieľali na tvorbe 
európskej legislatívy, a to najmä na príprave a rokovaniach k návrhu smernice EP a Rady 
o balíku cestovných služieb a asistenčných cestovných službách a zároveň sa zúčastňovali 
expertných skupín o riešení spotrebiteľských sporov online a o spolupráci medzi národnými 
orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.  

Činnosť Európskeho spotrebiteľského centra (ESC) 

V roku 2015 ESC poskytlo spotrebiteľom množstvo informácií týkajúcich sa ich práv 
a prijímalo na mimosúdne riešenie prípady slovenských spotrebiteľov so zahraničnými 
obchodníkmi, ako aj prípady zahraničných spotrebiteľov so slovenskými obchodníkmi. ESC 
prispievalo aj k vzdelávaniu spotrebiteľov prostredníctvom organizovania seminárov 
a prednášok pre študentov stredných a vysokých škôl (v roku 2015 ich bolo celkovo 33). 
Okrem toho sa ESC zapojilo aj do spotrebiteľského vzdelávania učiteľov stredných škôl 
realizovaného OOS. ESC sa v roku 2015 zameralo aj na vzdelávanie zamestnancov firiem 
predávajúcich tovary a služby spotrebiteľom, pre ktorých uskutočnilo niekoľko bezplatných 
prednášok. 

Rok 2015 bol v znamení 10. výročia siete európskych spotrebiteľských centier ECC-Net. ESC 
spojilo túto tému s kampaňou iniciovanou EK, ktorej cieľom bolo zvýšenie povedomia 
európskych občanov o ich spotrebiteľských právach. Kampaň začala v júni 2015 tlačovou 
konferenciou a pokračovala až do decembra 2015. Na jej realizácii sa spoločne podieľali ESC, 
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MH SR a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. ESC sa v rámci kampane zúčastnilo na 
letnom festivale Pohoda, ale aj na podujatí Spoločne v Európe v Lučenci.  

ESC sa aktívne zúčastňovalo stretnutí expertov za účelom vytvorenia a testovania platformy 
RSO, prostredníctvom ktorej si  môžu spotrebitelia uplatňovať voči predávajúcim svoje práva 
aj v rámci alternatívneho riešenia sporu online. ESC je zapojené aj do spoločných projektov 
siete ECC-Net, pričom v roku 2015 sa podieľalo na aktualizácii mobilnej aplikácie “ECC-Net: 
Travel App“ a taktiež spolupracovalo na prehľade zákonných a rozšírených záruk v krajinách 
EÚ, na Islande a v Nórsku. V uplynulom roku ESC tak ako každý rok pripravilo pre 
spotrebiteľov diáre, ktoré obsahujú informácie z oblasti ochrany spotrebiteľa, rady ako 
postupovať pri reklamáciách a ako sa vyvarovať podvodníkom pri nákupe cez internet. 

Podpora spotrebiteľských združení 

MH SR každoročne poskytuje združeniam na ochranu spotrebiteľov dotácie zo štátneho 
rozpočtu na ich činnosť. V roku 2015 si žiadosť o poskytnutie štátnej dotácie v tejto oblasti 
podalo 10 spotrebiteľských združení spolu na 20 projektov. Z rozpočtovej kapitoly MH SR 
bolo nakoniec podporených 5 projektov (3 v oblasti poradenstva a mediácie, 2 v oblasti 
zastupovania spotrebiteľov v konaní pred súdmi) dvoch spotrebiteľských združení, a to 
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad a OMBUDSPOT, združenie na ochranu 
práv spotrebiteľov v celkovej sume 20 000 eur (14 000 eur poradenstvo a mediácia, 6 000 
eur zastupovanie spotrebiteľov v konaní pred súdmi).  

Stručný predpokladaný vývoj najvýznamnejších aktivít v roku 2016 

Koncepčná a strategická činnosť 

MH SR bude aj v roku 2016 napĺňať ciele vyjadrené v Stratégii. MH SR bude pokračovať 
v Pilotnom projekte spotrebiteľského vzdelávania, ktoré bude realizovať v spolupráci 
s ďalšími samosprávnymi krajmi, a v rámci ktorého sa zameria najmä na vzdelávanie 
pedagógov stredných škôl a ich študentov. MH SR bude zabezpečovať implementáciu 
systému alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v SR vedením zoznamu, do ktorého 
zapisuje subjekty ARS a ich notifikáciou Európskej komisii, ako aj dohľadom nad fungovaním 
celého systému ARS v režime nového zákona. 

Legislatívna činnosť 

MH SR vypracuje návrh Spotrebiteľského zákonníka, ktorého cieľom je zosúladenie, 
zjednotenie a zvýšenie transparentnosti právnej úpravy a eliminácia nejasností a praktických 
problémov plynúcich zo súčasného právneho stavu. Spotrebiteľský zákonník bude 
predstavovať kodifikáciu niekoľkých dôležitých právnych predpisov z oblasti spotrebiteľského 
práva a zároveň prinesie viac práv pre spotrebiteľov, sprehľadnenie povinností podnikateľov 
a efektívnejšiu činnosť orgánov dohľadu. Nakoľko oblasť ochrany spotrebiteľa spadá do 
pôsobnosti viacerých ministerstiev, návrhu Spotrebiteľského zákonníka bude predchádzať 
príprava a schválenie jeho legislatívneho zámeru, v ktorom bude načrtnutý jeho obsah 
a základné ciele a idey. MH SR sa v tejto súvislosti zúčastňuje aj na prebiehajúcich prácach 
na rekodifikácii občianskeho práva hmotného (Rekodifikačná komisia pri MS SR, v ktorej má 
zastúpenie), nakoľko pokrok v príprave paragrafového znenia návrhu Spotrebiteľského 
zákonníka závisí aj od dynamiky práce na novom Občianskom zákonníku. 

V roku 2016 sa bude MH SR podieľať na tvorbe európskej legislatívy, predovšetkým na 
príprave a rokovaniach o revízii nariadenia EP a Rady č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti 
ochrany spotrebiteľa. MH SR sa ako spolugestor bude tiež podieľať na príprave návrhu 
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smernice o určitých aspektoch týkajúcich sa dodávania digitálneho obsahu a návrhu 
smernice o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na 
diaľku. Aj v roku 2016 sa očakávajú zmeny v legislatíve EÚ vo vzťahu k bezpečnosti hračiek, 
ktorých transpozíciu zabezpečí MH SR formou vyhlášok. 

Činnosť ESC  

V roku 2016 bude ESC pokračovať vo vyššie uvedených aktivitách, pričom sa zapojilo 
do troch spoločných projektov siete ECC-Net zameraných na falzifikáty, diskriminačné 
praktiky pri on-line nákupe v EÚ a či je inzerovaná cena cestovných služieb na internete 
skutočne aj konečnou cenou. 

Podpora spotrebiteľských združení 

V roku 2016 MH SR podporí projekty spotrebiteľských združení zamerané na poradenstvo 
a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov v celkovej sume 50 000 eur. 

 
Kľúčové štatistiky za jednotlivé oblasti za rok 2015 spolu s vývojom za posledné roky 

Európske spotrebiteľské centrum v roku 2015 

Počet informácií poskytnutých spotrebiteľom týkajúcich sa národnej 
legislatívy a legislatívy EÚ  

450 

Počet prijatých prípadov 230 

     slovenský spotrebiteľ c/a zahraničný obchodník 141 

     zahraničný spotrebiteľ c/a slovenský obchodník 89 

Počet doposiaľ kladne uzavretých prípadov 84 

Počet zorganizovaných vzdelávacích seminárov/prednášok 33 

     pre stredné školy 28 

     pre vysoké školy 2 

     pre predávajúcich 3 

Celkový počet zúčastnených študentov 1 372 

Počet zverejnených blogov 8 

Bezpečnosť výrobkov v roku 2015 

Počet hlásení o nebezpečných spotrebiteľských nepotravinových 
výrobkoch, ktoré predstavujú pre spotrebiteľa závažné riziko, ktoré 
orgány trhového dohľadu dostali prostredníctvom systému RAPEX  

1 752 

Počet hlásení RAPEX o nebezpečných spotrebiteľských výrobkoch, 
ktoré zaslala SR Európskej komisii 

74 

Počet nebezpečných výrobkov, ktoré boli nájdené v SR na základe 
hlásení RAPEX z iných členských štátov  

91 

Podpora spotrebiteľských združení 

rok 2015 20 000 eur 

rok 2014 20 000 eur 

rok 2013 80 000 eur 

rok 2012 80 000 eur 

rok 2011 80 000 eur 

rok 2010 124 800 eur 
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3.10. Hospodárenie s majetkom štátu 

MH SR zabezpečuje výkon akcionárskych práv v spoločnostiach: 
TRANSPETROL, a. s., Bratislava               100 % 
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Bratislava             100 % 
Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava            100 %   
Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava    51 %   
Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina                             51 %   
Východoslovenská energetika Holding a. s., Košice                 51 %   
Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava         34 %   
Slovak Telekom, a. s. Bratislava*                                                      34 % do 08. 04. 2015 
MH Manažment, a. s. **                                                                   100 % 
a v 11 hlavných dcérskych spoločnostiach a v spoločnostiach s ručením obmedzeným, 
v ktorých je MH SR jediným spoločníkom: 
MH Invest, s. r. o. 
MH Development, s. r. o. *** do 30. 06. 2015 
MH Invest II, s. r. o. 
  
Štát vykonáva svoje akcionárske práva v akciových spoločnostiach v súlade s Obchodným 
zákonníkom, Stanovami spoločnosti, akcionárskou zmluvou a najmä účasťou a hlasovaním 
svojich zástupcov na valných zhromaždeniach spoločností a prostredníctvom svojich 
zástupcov v dozorných radách a predstavenstvách spoločností.  
MH SR presadzuje a chráni záujmy Slovenskej republiky pri výkone práv akcionára 
prostredníctvom členov orgánov spoločností nominovaných za štát. Vzhľadom na 
skutočnosť, že zvolení členovia predstavenstiev a dozorných rád za štát nie sú priamo 
zamestnancami MH SR, boli upravené vzťahy medzi MH SR ako vykonávateľom 
akcionárskych práv a zástupcami štátu v orgánoch spoločností prostredníctvom príkazných 
zmlúv. Účelom príkazných zmlúv s členmi orgánov spoločnosti nominovaných za štát je 
najmä zlepšenie komunikácie a spolupráce so zástupcami štátu v orgánoch spoločností 
a priebežné získavanie informácií o záležitostiach v týchto spoločnostiach. Podľa 
uzatvorených príkazných zmlúv sú členovia orgánov spoločností povinní pri výkone funkcie 
postupovať tak, aby konali v súlade s prijatým Programovým vyhlásením vlády SR 
a schválenými uzneseniami vlády SR. 
Práva a povinnosti akciových spoločností, ako aj ich zodpovednosti, sú definované v zákone 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 
________________________________________________________ 
*Celková menovitá hodnota akcií 34 % majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti 
Slovak Telekom, a. s. bola dňa 8. apríla 2015 bezodplatne prevedená na Fond národného 
majetku Slovenskej republiky (FNM SR). Od uvedeného dňa už nie je Slovenská republika, 
v mene ktorej koná MH SR, akcionárom spoločnosti Slovak Telekom, a. s.  
FNM SR bol poverený realizáciou procesu verejnej ponuky akcií a vykonaním príslušných 
úkonov a uzavretím príslušných dokumentov súvisiacich s ponukou. Vláda SR uznesením 
č. 205/2015 schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o prevode majetkovej účasti FNM SR 
na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a o zmene rozhodnutia č. 157 vydaného na 
základe uznesenia vlády SR č. 157/2015. V súlade s týmto uznesením vlády SR bola 
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19. 05. 2015 podpísaná Zmluva o kúpe akcií medzi FNM SR, MH SR a spoločnosťou Deutsche 
Telekom Europe B.V. 
 
**V súlade so zákonom č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku SR a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov z 12. 11. 2015 bola notárskou zápisnicou zo dňa 02. 12. 2015 
založená akciová spoločnosť MH Manažment, a. s., ktorej jediným akcionárom je štát 
zastúpený MH SR a ktorá je právnym nástupcom FNM SR. Základné imanie spoločnosti je 
25 000,- Eur a rezervný fond je vo výške 2 500,- Eur. Spoločnosť bola zapísaná do 
obchodného registra dňa 19. 12. 2015. 
 
***Zmluvou o zlúčení uzatvorenou dňa 11. 06. 2015 medzi spoločnosťami MH Development, 
s. r. o. a MH Invest, s. r. o. sa spoločnosť MH Development, s. r. o. zrušila bez likvidácie 
a zlúčila sa s nástupníckou spoločnosťou MH Invest, s. r. o., ktorá sa tak stala univerzálnym 
právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti k 01. 07. 2015. 
Zakladateľskou listinou zo dňa 12. 10. 2015 bola založená obchodná spoločnosť MH Invest II, 
s. r. o. Jediný spoločník MH SR splatil v plnej výške na účet spoločnosti základné imanie 
peňažným vkladom vo výške 5 000,- Eur. Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti 
MH Invest II, s. r. o. zo dňa 10. 12. 2015 bolo zvýšené základné imanie spoločnosti 
MH Invest II, s. r. o. peňažným vkladom vo výške 6 390 000,- Eur. Základné imanie 
spoločnosti MH Invest II, s. r. o. tak dosiahlo výšku 6 395 000,- Eur. 
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3.11. Chemické látky a prípravky 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky plní úlohy príslušného orgánu členského 
štátu EÚ vo viacerých oblastiach trhu s chemikáliami. Organizačná zložka ministerstva - 
Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP) - pokrýva oblasť príslušného orgánu 
pre európske nariadenia REACH (č. 1907/2006/ES), CLP (č. 1272/2008/ES), BPR 
(č. 528/2012/EÚ) a nariadenia o detergentoch (č. 648/2004/ES). V oblasti trhu s biocídmi je 
zároveň správnym orgánom pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trhu Slovenskej 
republiky.  

Pracovník MH SR v zmysle článku 79 nariadenia REACH zastupuje Slovenskú republiku 
v Riadiacej rade Európskej chemickej agentúry (ECHA), ktorá zohráva dozornú úlohu a nesie 
všeobecnú zodpovednosť za rozpočet a plánovanie, menovanie výkonného riaditeľa, členov 
a predsedu odvolacej rady a za podávanie správ o činnosti ECHA inštitúciám EÚ. 

Priemyselné chemikálie 

V roku 2015 sa pracovníci CCHLP zúčastňovali na práci viacerých výborov a pracovných 
skupín: Výbor členských štátov ECHA (MSC), pracovná skupina Komisie a ECHA 
pre implementáciu REACH a CLP (CARACAL), pracovná podskupina Komisie 
pre nanomateriály (CASG Nano), pracovná skupina ECHA pre nanomateriály (NMWG), výbor 
Európskej komisie zriadený podľa čl. 133 REACH (Výbor REACH), pracovná skupina Komisie 
pre detergenty (DWG), expertná skupina pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky 
(PBT EG), expertná skupina pre endokrinné rozvracače (ED EG), expertná skupina pre 
manažment rizík (RiME) a riadiaca skupina pre sieť národných asistenčných pracovísk pre 
REACH, CLP a BPR (HelpNet). 

Počas roku 2015 pokračovalo na oddelení chemických látok hodnotenie látky Dusantox L. 
Prvá fáza tohto hodnotenia bola ukončená v polovici roku 2015 po pripomienkovaní 
odborníkmi z ECHA a ostatných členských štátov EÚ. Následné hodnotenie bude vykonané 
po predložení údajov v roku 2017, resp. 2019. 

Oddelenie chemických látok z celkového počtu 261 látok navrhnutých ECHA vybralo 
a vykonalo manuálny skríning dvoch látok s cieľom ich zaradenia do regulačných procesov 
REACH a CLP. Tieto látky boli navrhnuté na hodnotenie do Priebežného akčného plánu 
Spoločenstva (CoRAP). Oddelenie hodnotenia rizík spolupracovalo s oddelením chemických 
látok v procese manuálneho skríningu, v rámci ktorého hodnotili riziko účinku na ľudské 
zdravie a životné prostredie. Pracovníci oboch oddelení spolupracovali pri písomnom 
pripomienkovaní návrhu harmonizovanej klasifikácie (CLH) chemickej látky, ktorý vypracoval 
rakúsky príslušný orgán členského štátu. 

V spolupráci s ECHA a inými členskými štátmi EÚ sa oddelenie chemických látok zúčastňovalo 
aj procesu hodnotenia dokumentácie (kontroly súladu s požiadavkami na informácie 
a kontroly návrhov na testovanie) so zameraním na látky registrujúcich zo Slovenska 
a vypracovalo správu pre Európsku komisiu podľa čl. 117 REACH a čl. 46 CLP o implementácii 
REACH a CLP na Slovensku za obdobie rokov 2010 až 2014. 

Biocídy 

Oddelenie biocídov zabezpečovalo účasť a aktivity v týchto pracovných skupinách: stretnutie 
zástupcov príslušných orgánov členských štátov EÚ pre BPR (CA Meeting), stály výbor ECHA 
pre biocídne výrobky (SCBP), výbor ECHA pre biocídy (BPC), pracovná skupina pre vedľajšie 



52 
 

produkty dezinfekcie (DBPs), koordinačná skupina ECHA pre biocídy (CG Meeting) 
a stredoeurópska (koordinačná) skupina pre biocídy (MEGB). 

Na oddelení biocídov bola vytvorená pracovná skupina, ktorej úlohou je spracovanie 
dokumentácie a predloženie správy o hodnotení účinnej látky aktívny chlór v roku 2016 
a prípravu hodnotenia účinnej látky terbutrín, ktoré má byť ukončené v roku 2018. V prípade 
terbutrínu ide o dve nezávislé hodnotenia, pre ktoré boli dokumentácie predložené 
v minulosti dvomi spoločnosťami. Všetky tri hodnotenia predstavujú nezávislú viacročnú 
prácu odborníkov z rôznych oblastí fyzikálno-chemických vlastností, toxikológie, 
ekotoxikológie, odhadov expozície a regulačných aspektov hodnotenia. 

Pracovníci oddelenia hodnotenia rizík a oddelenia biocídov pokračovali v spolupráci 
pri hodnotení 3 biocídnych výrobkov, u ktorých sa zmenili zásady používania na základe 
prísnejšej klasifikácie (nové legislatívne pravidlá) alebo z dôvodu odlišného chápania 
definície rôznych zložiek biocídnych výrobkov zo strany členských štátov, na území ktorých sa 
výrobky uvádzali na trh. Po preštudovaní relevantných dokumentov a súvisiacej legislatívy sa 
písomne vyjadrili k sporným otázkam ohľadne 1 biocídneho výrobku na reguláciu živočíšnych 
škodcov a ďalšieho, ktorý sa používa na ochranu dreva. Svoje stanoviská k sporným bodom 
(nesplnenie podmienok prijatia biocídneho výrobku dotknutým členským štátom EÚ v rámci 
vzájomného uznávania) a na základe navrhovanej klasifikácie diskutovali priebežne s českým 
príslušným orgánom formou troch videokonferencií. 
V rámci spolupráce oboch oddelení bolo v roku 2015 vypracovaných 15 odborných posudkov 
na biocídne výrobky rôznych typov (repelenty, rodenticídy, fumiganty), ktoré sú určené 
pre slovenský trh. 

Oddelenie hodnotenia rizík sa v spolupráci s oddelením biocídov písomne vyjadrilo aj 
k zásadám efektívneho a bezpečného používania antikoagulačných rodenticídov v Slovenskej 
republike. Cieľom zhodnotenia názorov na problematiku zo strany členských štátov, 
zástupcov užívateľov a priemyslu bola príprava dokumentu pre Európsku komisiu so snahou 
zlepšiť opatrenia manažmentu rizík pri deratizácii v krajinách EÚ. 

Správny orgán pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trhu SR sa v roku 2015 zaoberal 
424 žiadosťami o zapísanie do registra biocídnych výrobkov, prijal 29 nových žiadostí 
o postupné a 37 nových žiadostí o paralelné vzájomné uznanie autorizácie na základe 
rozhodnutia referenčného členského štátu EÚ. Súhrnné informácie o správnych konaniach sú 
v tabuľke. 

Tabuľka:  
Správne konania pri sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu SR v roku 2015 

 
PRECHODNÉ REGISTRÁCIE 

VZÁJOMNÉ UZNANIA 

postupné paralelné 

počet 
žiadostí 

nezapla-
tené 

zasta-
vené 

registro-
vané 

počet 
žiadostí 

autori-
zované 

počet 
žiadostí 

autori-
zované 

z r. 
2014 

71    5  68  

2015 353 24 19 227 29 13 37 2 

celkovo 424    34  105  

         

zostáva 154    21  103  
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Po zavedení modulu správnych poplatkov na Ministerstve hospodárstva SR v septembri 2015 
prešiel správny orgán na nový systém úhrad správnych poplatkov a poplatkov za odborné 
služby. Poplatky sa začali vyberať na základe platobných predpisov, ktoré správny orgán 
vydal a po ich exspirovaní bolo možné úhradu vykonať až po vydaní nového platobného 
predpisu. 

Pri prechodných registráciách bolo vydaných 202 výziev o uhradenie správneho poplatku a 
117 platobných predpisov. Pri vzájomných uznaniach bolo vydaných celkovo 202 výziev 
o uhradenie správneho poplatku a o uhradenie poplatku za odborné služby a 67 platobných 
predpisov. V súvislosti so správnymi konaniami bolo vydaných takmer 400 rozhodnutí 
správneho orgánu. 

Helpdesk (asistenčné pracovisko CCHLP) 

CCHLP poskytuje poradenstvo fyzickým a právnickým osobám, ktorým vyplývajú povinnosti 
z legislatívnych oblastí v kompetencii odboru. V roku 2015 poskytlo CCHLP rôznou formou 
viac ako 1 661 konzultácií. Podrobnosti sú uvedené v tabuľke. 

Tabuľka:  

Počet odpovedí a konzultácií v rámci poradenstva CCHLP podnikateľskej sfére 

 
správne 
konania 

ročné 
platby 

BPR REACH CLP súčet 

elektronický 
systém 

  103 41 67 211 

elektronická pošta > 500 550  21 29 > 1 100 

telefonické 
konzultácie 

> 300     > 300 

osobné 
konzultácie 

50     50 

     celkovo > 1 661 

Prostredníctvom elektronického systému asistenčného pracoviska poskytlo CCHLP celkovo 
211 odpovedí, prostredníctvom elektronickej pošty vybavilo viac ako 1 100 požiadaviek 
na informácie, takmer 50 osobných a vyše 300 telefonických konzultácií.  

Okrem poradenstva sa pracovníci CCHLP ako lektori pravidelne zúčastňujú na konferenciách 
a seminároch, ktoré sa v tejto oblasti na Slovensku konajú. 

 

3.12. Bezpečnosť a krízové riadenie 

Odbor bezpečnosti a krízového riadenia predovšetkým: 
- plní úlohy v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“), vyhlášky č. 232/2014 
Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti, 

- vykonáva riadenie úloh Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) v oblasti 
hospodárskej mobilizácie (ďalej len „HM“) v zmysle § 6 písm. l) zákona č. 575/2001 Z. z. 
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov. 
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Hospodárska mobilizácia 

Odbor bezpečnosti a krízového riadenia (ďalej len „OBaKR“) ako útvar MH SR podľa 
zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 
Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“) v súčasnosti koordinuje 69 
subjektov HM v pôsobnosti MH SR, 15 ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 
správy, vyššie územné celky, Národnú banku Slovenska, Rozhlas a televíziu Slovenska, Štátnu 
pokladnicu, Sociálnu poisťovňu, 72 okresných úradov a 2 927 obcí. 

Od roku 2009 je spustená prevádzka špecifického aplikačného programu Jednotného 
informačného systému hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou EPSIS® JISHM (ďalej 
len „program EPSIS“), ktorého správcom je MH SR. V systéme sa spracovávajú údaje dôležité 
pre plnenie opatrení HM. Ide najmä o údaje personálneho, materiálového, energetického 
charakteru a údaje špecifického charakteru v pôsobnosti jednotlivých rezortov. Obce 
a okresné úrady tiež spracovávajú v tomto systéme údaje za svoju špecifickú oblasť HM. 

Do systému sa postupne priraďovali používatelia zo subjektov HM. Obce boli do systému 
zaraďované postupne vzhľadom na ich množstvo a ich nedostatočné technické vybavenie. 
K 31. 12. 2015 boli v systéme sledované údaje 3 324 subjektov HM vrátane obcí, čo 
predstavuje 3 144 aktívnych používateľov. 

Hlavné činnosti v oblasti HM 

 vypracovanie dokumentu „Hlavné úlohy na zabezpečenie plnenia opatrení 
hospodárskej mobilizácie na rok 2016“, reg. č. 13833/2016-1000-01951, 

 novelizácia zákona č. 179/2011 Z. z. zákonom č. 173/2015 Z. z. s účinnosťou od 01. 08 
2015, 

 novelizácia vyhlášky č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji 
životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych 
regulačných opatrení a o odberných oprávneniach (proces ešte nie je ukončený), 

 kontrola krízových plánov a plnenia opatrení HM u vybraných subjektov HM 
(ContiTrade Slovakia s.r.o. Púchov, ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom, Zväz pre 
skladovanie zásob, a.s. Bratislava), príp. v spolupráci s odborom kontroly a vládneho 
auditu kontrola dodržiavania správnosti a účelnosti hospodárenia s rozpočtovými 
prostriedkami poskytnutými na plnenie opatrení HM (GVP, spol. s r.o. Humenné, 
Tatraľan, s.r.o. Kežmarok, TATRASVIT SVIT – SOCKS, a.s., Svit), 

 realizácia správnych konaní a vydanie rozhodnutí pre subjekty HM: 

  určenie ako subjekt HM (CAMASE, a.s., Bratislava), 

  zmena rozsahu vykonávania opatrení HM (Slovenské elektrárne, a.s., 
Bratislava, GVP, spol. s r.o. Humenné), 

  vyradenie zo systému HM – podaný rozklad (MAKYTA a.s., Púchov), 

  prerušenie konania (UFS s. r. o., Kráľova pri Senci, MAKYTA a.s., Púchov), 

  zastavenie konania (MAKYTA a.s., Púchov), 

  vyradenie zo systému HM (Tatraľan, a.s., Kežmarok, UFS s. r. o., Kráľova pri 
Senci, PFS a.s., Brezová pod Bradlom, LUKON s.r.o., Liptovská Lúžna), 

 previerky/cvičenia vyrozumenia členov Útvaru krízového riadenia MH SR, VÚC, NBS 
a RTVS, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a subjektov HM 
v pôsobnosti MH SR, 

 aktívne členstvo v medzirezortnej terminologickej komisii krízového riadenia, 
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Objekty osobitnej dôležitosti a ďalšie dôležité objekty a majetok HM 

 spracovanie podklady za MH SR do materiálu „Návrh na aktualizáciu zaradenia stavieb 
a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ďalších dôležitých 
objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany“ predkladanému MO SR na 
rokovanie vlády SR, materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 477 zo dňa 26. 08. 
2015, 

 prijímanie opatrení na zabezpečenie ochrany a obrany kategorizovaných objektov - 
v priebehu roku 2015 nedošlo na objektoch k žiadnej mimoriadnej udalosti, 

 financovanie zabezpečenia bezporuchovej prevádzky Integrovaných bezpečnostných 
systémov inštalovaných na objektoch osobitnej dôležitosti, 

 mimoriadna inventarizácia majetku štátu určeného na účely HM v správe MH SR 
v zmysle príkazu ministra č. 1/2015 - „Záverečná správa z inventarizácie majetku“ č. 
13545/2016-1020-04657 bola predložená ministrovi na schválenie, kde sa konštatuje 
úplnosť a technický stav zodpovedajúci dobe jeho používania, 

 prevedenie majetku štátu určeného na účely HM v obstarávacej hodnote 5 847 138,71 
€ do portfólia spoločnosti TRANSPETROL, a. s. Bratislava, 

Štátne hmotné rezervy a hospodárenie s nimi 

MH SR priebežne predkladalo Správe štátnych hmotných rezerv SR návrhy tvorby 
projektov mobilizačných rezerv, ich obmeny alebo zámeny ako aj žiadosti na vyčlenenie 
neúčelových a nepotrebných mobilizačných rezerv. Uvedené opatrenia boli realizované 
z dôvodu hospodárneho nakladania s pridelenými finančnými prostriedkami v spolupráci so 
Správou štátnych hmotných rezerv SR. 

Financovanie HM 

MH SR je gestorom medzirezortného rozpočtového programu 06H Hospodárska 
mobilizácia a tiež účastníkom podprogramu 06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR. 
Vykonávanie koncepčných, koordinačných a kontrolných činností súvisiacich s týmto 
programom zabezpečuje OBaKR. 

Program existuje od roku 2003, pričom jeho cieľom je vykonávanie opatrení HM 
realizovaných v stave bezpečnosti na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie 
obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných 
zborov a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v období krízovej situácie. 
Graf znázorňuje prevažne klesajúcu výšku finančných prostriedkov podprogramu 06H01 
v období rokov 2003 až 2015 
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V roku 2015 boli v podprograme 06H01 čerpané bežné výdavky vo výške 2 220 877,35 eur 
a kapitálové výdavky vo výške 501 724,79 eur. Finančné prostriedky boli použité na plnenie 
úloh a opatrení HM v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. a vyhláškou č. 552/2011 Z. z. 
o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu. 

Odbor súčasne zabezpečuje vykonávanie úloh MH SR ako účastníka podprogramu 
0AS03 MH SR – Ochrana kritickej infraštruktúry v SR. V roku 2015 boli čerpané finančné 
prostriedky tohto podprogramu vo výške 3 941,51 eur. 

Organizácia odborných porád a účasť na konferenciách 

 organizácia odbornej prípravy/porady so zástupcami subjektov HM vo svojej 
pôsobnosti, 

 organizácia medzirezortnej koordinačnej porady so zástupcami ústredných orgánov, 
vyšších územných celkov, Národnej banky Slovenska, Rozhlasu a televízie Slovenska, 
Sociálnej poisťovne a Štátnej pokladnice, 

 účasť na 20. medzinárodnej vedeckej konferencii RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ 
V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ v Žiline, 

 účasť na medzinárodnej konferencii „Štátne hmotné rezervy a ich ďalší rozvoj“ 
v Bratislave. 

Cvičenia havarijno-obnovovacích systémov 

V priebehu roku boli s podporou MH SR realizované cvičenia útvarov a jednotiek 
havarijno-obnovovacích systémov v subjektoch hospodárskej mobilizácie (Hornonitrianske 
bane, a. s. Prievidza, TRANSPETROL, a. s. Bratislava, SLOVNAFT, a. s. Bratislava, Zväz pre 
skladovanie zásob, a. s. Bratislava, Slovenská energetická a prenosová sústava, a. s. 
Bratislava, ZVS holding. a. s. Dubnica nad Váhom, Západoslovenská energetika, a.s., 
Bratislava, Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina, Východoslovenská energetika, a.s., 
Košice). Úlohou cvičení bolo precvičiť krízové štáby subjektov HM na činnosť pri vzniku 
mimoriadnej situácie.  
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Ochrana utajovaných skutočností 

Úsek bezpečnosti technických prostriedkov 

 schválenie nového tempestovaného počítača určeného na spracúvanie utajovaných 
informácií stupňa utajenia „Dôverné“ do prevádzky - nahradil pôvodný počítač, 
ktorému skončila platnosť certifikátu Národného bezpečnostného úradu, 

 prevádzka certifikovaného počítača určeného na spracúvanie utajovaných informácií 
stupňa utajenia „Vyhradené“, 

 prevádzka certifikovaného informačného systému (chránená počítačová sieť) určeného 
na spracúvanie (vydávanie a evidenciu) licencií na obchodovanie s kontrolovanými 
komoditami. Boli zahájené práce na tvorbe nového softvérového (databázového) 
nástroja na spracúvanie údajov – táto úloha pretrváva, 

 prevádzka elektronického dochádzkového systému AneT Time. Po fatálnej poruche 
operačného systému na pôvodnom serveri bol systém sprevádzkovaný na novom 
serveri. Následne bolo obnovené aj prepojenie dochádzkového systému s personálno-
mzdovým systémom SAP. V dôsledku poruchy nedošlo k strate údajov, ujmou bola len 
nedostupnosť informačného systému v trvaní cca 3 pracovné dni. 

Na všetkých informačných systémoch bola riadne a pravidelne vykonávaná údržba 
a kontrolná činnosť v zmysle pravidiel na ich používanie, príslušných smerníc a plánu 
kontrolnej činnosti. 

Úsek fyzickej bezpečnosti 

Po ukončení výberového konania bola uzatvorená nová „Zmluva o výkone technickej 
a strážnej služby“. Na základe tejto zmluvy boli vypracované a schválené nové „Pravidlá na 
výkon fyzickej ochrany objektu MH SR“. Všetci členovia fyzickej ochrany boli poučení 
a oboznámení s novými pravidlami a právami a povinnosťami, ktoré z nich vyplývajú. 

Úsek objektovej bezpečnosti 

 prevádzka elektrického zabezpečovacieho systému (poplachový systém narušenia) 
zabezpečených priestorov v objekte MH SR, 

 prevádzka elektronického systému kontroly vstupu na vjazdoch do garáže a na 
parkovisko, na vybraných vstupoch do objektu MH SR a na vstupoch do určených 
chránených priestorov v objekte, 

 prevádzka kamerového systému v objekte MH SR a jeho bezprostrednom okolí, 

 prevádzka elektronického systému uchovávania a výdaja kľúčov od jednotlivých 
miestností v objekte. 

Na všetkých systémoch bola riadne a pravidelne vykonávaná údržba a kontrolná činnosť 
v zmysle „Plánu kontrolnej činnosti na rok 2015“ v spolupráci so zmluvným partnerom na 
základe „Zmluvy o kontrole a servise integrovaného bezpečnostného systému v objekte MH 
SR“. 

Úsek informačnej bezpečnosti 

Osoba, nominovaná do nadrezortnej pracovnej skupiny spolupracovala na tvorbe 
metodických usmernení a iných právnych aktov. 

Úsek šifrovej ochrany informácií 
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 činnosť a plnenie úloh Rezortného šifrového orgánu na MH SR, vedenie evidencie 
zamestnancov na úseku šifrovej ochrany informácií a evidencie prostriedkov šifrovej 
ochrany informácií. 

 v hodnotenom období sa nepodarilo zabezpečiť prevádzkyschopnosť prostriedkov 
šifrovej ochrany informácií Vesna-T a Brita-T – určené na spracúvanie informácií stupňa 
utajenia TAJNÉ – z toho dôvodu je treba zabezpečiť nákup týchto prostriedkov pre 
potreby MH SR už v roku 2016, 

 prevádzka utajeného komunikačného kanálu Apeiron – na spracúvanie a komunikáciu 
informácií stupňa utajenia VYHRADENÉ medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, 

 prevádzka utajeného hlasového spojenia ústavných a vládnych činiteľov na báze 
prostriedku šifrovej ochrany informácií Barantel do stupňa utajenia Dôverné 
(kancelária ministra), 

 realizácia úloh na úseku inventarizácie prostriedkov šifrovej ochrany informácií, ktoré 
vyplývajú z vyhlášky č. 340/2004 Z. z., doložené správou o vykonaní fyzickej 
inventarizácie prostriedkov šifrovej ochrany informácií za rok 2015, 

 realizácia opatrení na prípravu zriadenia čítacej miestnosti, tzv. reading room, na 
základe požiadaviek sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí, za 
účelom štúdia vybraných negociačných textov v súvislosti s dohodou 
o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a USA (TTIP), 

Priemyselná bezpečnosť 

 činnosť a plnenie úloh na úseku priemyselnej bezpečnosti, ktoré vyplývajú MH SR pri 
oboznamovaní podnikateľských subjektov s utajovanými skutočnosťami podľa 
Zoznamu utajovaných skutočností v pôsobnosti MH SR (rozhodnutie ministra 
hospodárstva č. 58/2014 v znení Rozhodnutia ministra hospodárstva č. 12/2015), 

 ukončenie zmluvných vzťahov stanoveným spôsobom (odstúpenie od zmluvy) so 
spoločnosťami – ALES, a.s., Trenčín, ANTES B+M, s.r.o., Trenčianska Turná a SECURILAS, 
s.r.o., Bratislava z dôvodu zániku predmetu zmlúv, 

 schválenie nových zmlúv o prístupe k US (PKE ČR, s.r.o., Praha, VUJE, a.s., Trnava, 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava) 

 schválenie dodatkov k zmluvám (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Bratislava, 
Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava, CARGO Slovakia, a.s., Bratislava, Bonul, s.r.o., 
Nitra, Data Security Consulting, s.r.o., Liptovský Mikuláš, Profisec, a.s., Vinosady). 

Administratívna bezpečnosť 

 plnenie úloh v zmysle zákona č. 215/2004 Z. Z., vyhlášky č. 232/2014 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti, 

 vedenie protokolov na utajované skutočnosti (národný, EÚ, NATO, OPCW a ReŠO), 

 archivácia utajovaných písomností, 

 spracovanie stanovísk a informácií do vlády SR a do Bezpečnostnej rady SR, 

 spracovanie dokumentácie na zasadnutie vlády SR a do Bezpečnostnej rady SR 
v utajovanom režime, 

 príjem utajovanej skutočnosti cez Apeiron, 

 MH SR koordinuje činnosť pri preprave vyradeného jadrového paliva, ktorá je 
v utajovanom režime, s jednotlivými zložkami zúčastnenými na transporte.  
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Oblasť personálnej bezpečnosti 

 plnenie úloh v zmysle zákona č. 215/2004 Z. Z. a vyhlášky č. 331/2014 Z. z. 
o personálnej bezpečnosti a skúške bezpečnostného zamestnanca, 

 realizácia postupov pri určovaní a zánikov zamestnancov rezortu MH SR oboznamovať 
sa  
s utajovanými skutočnosťami, 

 organizácia skúšok bezpečnostných zamestnancov pre potreby rezortu MH SR, 

 zabezpečovanie vedenia evidencií a zoznamov údajov v oblasti personálnej 
bezpečnosti. 
 
Graf znázorňujúci početné a percentuálne vyjadrenie určenia na oboznamovanie sa 
s utajovanými skutočnosťami v rezorte MH SR. 

 

Ochrana osobných údajov 

 vykonávanie nepretržitého dohľadu nad ochranou osobných údajov v podmienkach 
MH SR, 

 vykonávanie kontroly všetkých informačných systémov, v ktorých sú na MH SR 
spracúvané osobné údaje fyzických osôb, 

 uzatvorenie dodatkov k zmluvám s právnickými osobami, ktoré v mene MH SR 
akýmkoľvek spôsobom spracúvajú osobné údaje, 

 osoba poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov absolvovala sériu 
školení v rámci jej odborného rastu, 

 prepracovanie bezpečnostnej dokumentácie všetkých informačných systémov, 
v ktorých sú na MH SR spracúvané osobné údaje fyzických osôb, 
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 vykonávanie ďalších povinnosti prevádzkovateľa, najmä vedenie príslušných evidencií, 
oznamovacia povinnosť voči Úradu na ochranu osobných údajov, vykonávanie poučení 
nových oprávnených osôb, prijímanie nevyhnutných bezpečnostných opatrení. 

Ochrana kritickej infraštruktúry 

 spracovanie návrhu MH SR na úpravu existujúcich kritérií a zoznamu prvkov kritickej 
infraštruktúry (ďalej len „KI“) pre MV SR,  

 spracovanie podkladov do Správy o bezpečnosti SR za uplynulý rok, ktoré sa 
predkladajú Kancelárii bezpečnostnej rady SR, 

 aktívna účasť na aktivitách plánovacej skupiny NATO Priemyselné zdroje a 
komunikačné služby (IRCSG NATO), v rámci ktorej je dôležitou prerokovávanou 
oblasťou aj posudzovanie príspevku SR do aktivít medzinárodného krízového 
manažmentu, 

 spracovanie scenárov na riešenie definovaných bezpečnostných hrozieb ako aj 
opatrení na predchádzanie krízovým situáciám a riešenie vzniknutých krízových situácií 
formou situačných plánov do 31. 12. 2015 (úloha vyplývala zo „Správy o bezpečnosti 
SR za rok 2013“), 

 účasť zástupcov MH SR na cvičeniach modelovej situácie hrozby narušenia alebo 
zničenia prvku v sektoroch energetika a priemysel, vyplývajúce z § 9, ods. 1. písm. e) 
zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre, ktoré organizovali prevádzkovatelia 
prvkov KI. 

V súvislosti s plnením úloh ochrany medzinárodnej kritickej infraštruktúry sa plánuje na 
Slovensku vytvoriť platforma pre energetickú kritickú infraštruktúru (Excellence Centrum), 
ktoré by malo slúžiť na výcvik a vzdelávanie expertov pre KI, ako aj na prípravu materiálov 
a metodík v oblasti KI. Na tejto úlohe OBaKR participuje. 

Civilná ochrana 

 aktualizácia dokumentov spadajúcich do Plánu ochrany zamestnancov MH SR a osôb 
prevzatých do starostlivosti podľa organizačných, personálnych a technických zmien. 
Plán ukrytia MH SR s aktualizáciou pod č. 10792/2015-1020-1651 bol doručený na 
Miestny úrad Bratislava II., 

 zabezpečenie odborných revízií a opráv technologických zariadení v ochrannej stavbe 
MH SR v súlade  s vyhláškou č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany 
v spolupráci s odborom hospodárskej správy, 

 inventarizácia materiálu CO v sklade CO podľa vyhlášky č. 314/1998 Z. z. o 
podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia  s materiálom civilnej ochrany, 
výsledky inventarizácie zaslané odboru krízového riadenia Okresného úradu 
v Bratislave.  

 ostatné úlohy týkajúce sa oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, 
civilného núdzového plánovania boli v podmienkach MH SR plnené v súlade s plánom 
„Hlavných úloh Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti krízového 
riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, civilného núdzového plánovania a ochrany 
kritickej infraštruktúry v roku 2015“. 
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Záver 

Bezpečnostné prostredie SR v roku 2015 ovplyvňovali hrozby, ktoré mali negatívne 
dopady na bezpečnostnú situáciu v SR /pretrvávajúci vojenský konflikt na Ukrajine,  transfer 
migrantov do krajín EÚ, rastúca miera teroristického ohrozenia .../. Eskalácia konfliktov môže 
mať neželané následky a negatívny dopad na  bezpečnostné prostredie SR. Na zachovaní 
bezpečnosti sa rezort hospodárstva veľmi aktívne podieľal a podieľa v rámci komplexných 
preventívnych  opatrení  aj prostredníctvom OBaKR. 

OBaKR eviduje nárast úloh v odbornej oblasti a s tým súvisiaci nárast administratívnej 
zaťaženosti. Je možné konštatovať, že v závere roka 2015 sa podarilo prvý krát za obdobie 
nepriaznivého vývoja personálneho zabezpečenia vytvoriť predpoklady pre stabilizáciu 
personálneho stavu. Je potrebné v ďalšom období prijímať v rámci personálnej práce 
systémové riešenia.  

 

 

Graf znázorňuje klesajúcu tendenciu počtu zamestnancov OBaKR v kontexte 
organizačných zmien. 
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4. Charakteristika podriadených organizácií MH SR  
 

Puncový úrad Slovenskej republiky 

Puncový úrad Slovenskej republiky (ďalej „PÚ SR“) ako orgán štátnej 
správy na úseku puncovníctva a skúšania výrobkov z drahých kovov 
dohliada na dodržiavanie puncového zákona, čím chráni oprávnené 

záujmy občanov, výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi. V zmysle puncového zákona 
č. 94/2013 Z. z. kontroluje uvádzanie a predaj výrobkov z drahých kovov na trh, ako aj 
dodržiavanie zákonom stanovenej rýdzosti pri výrobe registrovaných zliatin a tovarov 
z drahých kovov a pri dovoze tovarov z drahých kovov. Taktiež dohliada nad razbou mincí 
z drahých kovov, kde dodržanie obsahu drahého kovu je jedným zo základných kritérií pre 
povolenie ich razby. PÚ SR ako štátna rozpočtová organizácia hospodári samostatne podľa 
rozpočtu schváleného MH SR. Ústredie PÚ SR sídli v Bratislave. V roku 2015 boli PÚ SR 
podriadené dve pobočky (v Košiciach a v Trenčíne) a jedna expozitúra v Leviciach. 
PÚ SR v roku 2015 dosiahol príjmy z puncovej kontroly vo výške 599 919,69 eur, čo znamená, 
že cez puncovú kontrolu prešlo 90 kusov výrobkov z platiny, 309 297 kusov výrobkov zo zlata 
a 222 232 kusov výrobkov zo striebra. Príjmy z pokút mal PÚ SR vo výške 37 585,87 eur a iné 
príjmy dosiahol vo výške 3 030,63 eur. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je odbornou 
príspevkovou organizáciou zriadenou MH SR. Vytvára technicko-
odborné zázemie pre výkon štátnej správy v oblastiach pôsobnosti MH 
SR na jeho rozhodovanie v súlade s inovačnou a energetickou 
legislatívou, zabezpečenie prípravy a novelizácie inovačnej 

a energetickej legislatívy, vrátane implementácie smerníc Európskej únie, aktualizáciu 
inovačnej stratégie a energetickej politiky Slovenskej republiky, gesciu programov 
a projektov technologického rozvoja, rozvoja inovácií a podporných programov na úspory 
energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov a vykonáva funkciu implementačnej 
agentúry sprostredkovateľského orgánu a funkciu sprostredkovateľského orgánu pre 
čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie. Predmetom činnosti SIEA je koncepčná, 
odborná, metodická, koordinačná, informačná, výchovno-vzdelávacia, propagačná a ďalšia 
činnosť v súlade s jej zriaďovateľskou listinou a kompetenciami uloženými rozhodnutím 
MH SR. 
Základné činnosti, ktoré SIEA vykonávala v roku 2015, vychádzali z predmetu činnosti 
uvedeného v Zriaďovacej listine – Rozhodnutie MH SR č. 1/2015, ktorou bola rozšírená 
pôsobnosť SIEA o náplň na zabezpečenie činností technologickej agentúry a z náplne 
Kontraktu o financovaní SIEA na rok 2015. 
Išlo o nasledovné činnosti v oblasti inovácií: presadzovanie zámerov rozvojových projektov 
a iniciatív EÚ a podpora rozvoja inovačných aktivít v celom inovačnom systéme SR, 
organizácia priebehu, hodnotenia, propagácia a administrácia vrátane vyhodnotenia 
uplynulého ročníka súťaže, príprava ďalšieho ročníka súťaže Inovatívny čin roka, spolupráca 
so zriaďovateľom pri implementácii Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu Slovenskej republiky, tvorbe a návrhu opatrení a implementačných 
mechanizmov v kontexte stratégie Európskej komisie Európa 2020, vlajkovej iniciatívy Únia 
inovácií a programov COSME a Horizont 2020, nadväzovanie spolupráce s vybranými 
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krajinami s cieľom návrhu a vytvorenia mechanizmu podpory spolupráce podnikov 
so zahraničnými podnikateľskými subjektmi v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Účasť 
v medzinárodných združeniach inovačných agentúr a na spoločných aktivitách 
a vypracovanie odborných posudkov investičných zámerov vrátane návrhov opatrení pre 
optimalizáciu hodnotiacich kritérií. 
 
Hlavný banský úrad 

Hlavný banský úrad (ďalej len „HBÚ“) a obvodné banské úrady (ďalej len 
„OBÚ“) vykonávajú hlavný dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane 
a využití nerastného bohatstva (banský zákon), zákona o banskej činnosti, 
výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, 
zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a nad predpismi 
vydaných na ich základe a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie 
chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, podmienky na používanie 
výbušnín a výbušných predmetov, podmienky na výskum, vývoj, pokusnú výrobu, výrobu, 
spracovanie, nadobúdanie, prepravu, skladovanie, evidenciu, skúšanie, delaboráciu, 
zneškodňovanie, likvidáciu a ničenie výbušnín, výbušných predmetov, munície a pomôcok na 
používanie výbušnín, podmienky revízie a opravy munície, vyhľadávanie nevybuchnutej 
munície a humanitárneho odmínovania, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť 
technických zariadení, požiarnu ochranu v podzemí a pracovné podmienky, v organizáciách 
pri vykonávaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri výrobe 
a používaní výbušnín, výbušných predmetov a munície. 
HBÚ a OBÚ SR v roku 2015 splnili stanovené úlohy v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015 
a v rámci plánu hlavných úloh. Obstarávanie bolo zabezpečované v súlade s ustanoveniami 
zákona o verejnom obstarávaní. Výsledky, ktoré boli dosiahnuté pri výkone hlavného dozoru 
a plnení iných úloh pri nenaplnenom stave štátnozamestnaneckých miest možno hodnotiť 
ako dobré po ich obsahovej aj kvalitatívnej stránke. Úrady okrem agendy v správnom konaní 
plnili aj úlohy vyplývajúce zo Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej 
republike do roku 2020, kde bol kladený dôraz hlavne na prevenciu, t. j. na inšpekčnú 
činnosť.  
 
Rudné bane, š.p.  

Rudné bane, š.p. Banská Bystrica bol založený zakladateľom MH SR ako podnik 
vykonávajúci vo svojej hlavnej pôsobnosti banskú činnosť a činnosť 
vykonávajúcu banským spôsobom. 

V súčasnosti je hlavným poslaním štátneho podniku napĺňanie Útlmového 
programu rudného baníctva pre dotovanú ťažbu a úpravu železných a neželezných kovov 
a jeho dopad na bansko-stavebnú a geologicko-prieskumnú činnosť, ktoré vykonávajú štátne 
podniky v Slovenskej republike. Útlmový program sa realizuje a ešte sa bude realizovať 
minimálne do roku 2020. Jeho obsahom je odstraňovanie následkov po banskej činnosti – t. 
j. rekultivácia háld, odkalísk, výsypiek, lomov a plôch po odstránených výrobných 
a nevýrobných objektoch, odstraňovanie povrchových objektov, zabezpečovanie alebo 
likvidácia banských objektov na povrchu i v podzemí - štôlní, šácht, komínov, monitorovanie 
vôd, rekultivovaných plôch a vodných stavieb a odstraňovanie environmentálnych záťaží. 
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Slovenská obchodná inšpekcia 

Slovenská obchodná inšpekcia je orgán štátnej správy podriadený 
MH SR. Člení sa na ústredný inšpektorát a 8 krajských inšpektorátov. 
SOI vykonáva štátnu kontrolu vnútorného trhu vo veciach ochrany 

spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou. Pri plnení tejto úlohy dohliada na dodržiavanie 
platných právnych predpisov subjektmi pôsobiacimi pri predaji tovaru a poskytovaní služieb 
spotrebiteľom na vnútornom trhu. 
 
SOI vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich zo 154 právnych predpisov. 
Ako všeobecný orgán trhového dozoru vykonáva dozor nad bezpečnosťou nepotravinových 
výrobkov, nad činnosťou cestovných kancelárií a ubytovacích zariadení, nad podnikaním 
v energetike, v oblasti vyúčtovania služieb spojených s bývaním a uskutočňuje dozor aj v 
oblasti chemických látok a biocídnych výrobkov. Do jej kontrolnej pôsobnosti patrí aj 
ochrana maloletých pri predaji tabakových výrobkov, reklama, predajné akcie a kontrola 
ďalších povinností predávajúcich v oblasti ekonomických záujmov spotrebiteľov.  
 
V rámci svojej rozhodovacej činnosti SOI ukladá opatrenia na mieste, ochranné opatrenia, 
predbežné opatrenia a pokuty za porušenie povinností ustanovených v dozorovaných 
zákonoch. SOI takisto navrhuje pozastavenie alebo zrušenie živnostenského oprávnenia,  
poskytuje odbornú a metodickú pomoc orgánom verejnej správy a spotrebiteľským 
združeniam, rovnako ako poradenstvo pre spotrebiteľov. SOI vybavuje podnety a sťažnosti 
spotrebiteľov a objasňuje priestupky. V rámci legislatívnej činnosti SOI vypracúva podklady, 
stanoviská a pripomienky k návrhom právnych predpisov. 
 
Od 1. februára 2016 pôsobí SOI ako orgán alternatívneho riešenia sporov, pričom ako 
univerzálny subjekt rieši všetky druhy sporov, pri ktorých nie je určená kompetencia iných 
orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb. V súlade 
s ustanoveniami zákona o ARS je úlohou SOI ako nezávislého a nestranného subjektu 
sprostredkovanie riešenia sporu medzi predávajúcim a spotrebiteľom, pričom cieľom tohto 
postupu je dosiahnutie dohody medzi týmito stranami sporu.  
 
Činnosť SOI je zameraná aj na intenzívnu komunikáciu s verejnosťou. Informácie poskytuje 
občanom, ako aj podnikateľským subjektom aj prostredníctvom svojich častých mediálnych 
výstupov. SOI tiež uskutočňuje aktivity v oblasti zvyšovania povedomia odbornej a laickej 
verejnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa formou prednášok na základných školách, 
stredných odborných školách a vysokých školách, ako aj prednášok pre seniorov.  
 
V oblasti medzinárodnej spolupráce SOI realizuje kontrolné akcie zamerané na zisťovanie 
výskytu nebezpečných výrobkov na trhu SR na základe oznámení zo systému RAPEX a 
nahlasuje zistené nebezpečné výrobky do tohto systému. SOI tiež plní funkciu príslušného 
orgánu zodpovedného za vynucovanie viacerých smerníc a nariadení EÚ na ochranu záujmov 
spotrebiteľov, pričom spolupracuje s jednotlivými členskými štátmi EÚ a Európskou komisiou 
pri zisťovaní porušenia právnych predpisov v rámci EÚ.  
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Kľúčové štatistiky SOI za rok 2015 

Kontrolná činnosť 

Počet prijatých podnetov, oznámení a žiadostí o radu 9 676 

     Prešetrené 3 438 

          Opodstatnené podnety 1 505 

          Neopodstatnené podnety 1 933 

     V riešení 1518 

     Postúpené 1089 

     Odpísané bez šetrenia, poskytnutá rada 3631 

Počet kontrol celkom 17 541 

Počet kontrolných nákupov 8 825 

Hodnota pozastaveného tovaru 791 116 eur 

Počet odobratých vzoriek 247 

Rozhodovacia činnosť, opravné prostriedky 

Počet uložených pokút a opatrení 5 500 

Počet vydaných prvostupňových rozhodnutí o uložení pokuty 3 816 

     fyzické osoby 1 306 

     právnické osoby 2 332 

     marenie výkonu kontroly 178 

Celková výška uložených peňažných pokút 2 657 040 eur 

     fyzické osoby 660 042 eur 

     právnické osoby 1 734 723 eur 

     marenie výkonu kontroly 262 275 eur 

Počet napadnutých prvostupňových rozhodnutí 921 

Počet podaných žalôb na preskúmanie zákonnosti postupu SOI 55 

Počet návrhov na odobratie živnostenského oprávnenia 13 

Predajné akcie 

Počet doručených oznámení 2 554 

     zverejnených 2 388 

     nezverejnených 166 

Poskytovanie informácií v zmysle infozákona 

Počet žiadostí 71 

     poskytnuté  39 

     rozhodnutie o zamietnutí 18 

     informácia čiastočne poskytnutá 9 

     postúpenie 5 

Publikačná činnosť 

Počet publikácií 492 

     z toho tlač 177 

     z toho rozhlas 57 

     z toho televízia a internet  258 
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Graf č. 1: Vykonané kontroly SOI v roku 2015 podľa sortimentu 

 
Zdroj: Výročná správa SOI za rok 2015 

 
 
Múzeum obchodu 

Poslaním Múzea obchodu Bratislava je najmä tvorba, ochrana, 
odborné spravovanie a prezentácia zbierkového fondu 
dokumentujúceho vývoj obchodu a pohostinstva na území 
Slovenska. Zbierkový fond spravuje múzeum ako súčasť 
kultúrneho dedičstva národa a štátu. Kvantitatívne predstavuje 
zbierkový fond 65 883 kusov. Svojim pôsobením sa múzeum 

orientuje na celú populáciu s dôrazom na mládež na akomkoľvek stupni vzdelávania. 
Múzeum obchodu Bratislava zabezpečuje na základe prieskumu a vedeckého výskumu 
zhromažďovanie, zhodnocovanie vedeckými metódami a odborné spravovanie zbierkových 
predmetov, písomných dokladov a iných dokumentačných foriem o vývoji obchodu, 
pohostinstva a cestovného ruchu (ďalej len obchodu) na území Slovenska od jeho 
prvopočiatkov až po súčasnosť. Zároveň zabezpečuje ich sprístupňovanie verejnosti a 
využívanie vo verejnom záujme. Zbernou oblasťou je územie Slovenska a nadväzne oblasti a 
územia štátnych útvarov, ktorých bolo územie Slovenska v minulosti súčasťou. 
V roku 2015 sa podarilo získať 314 kusov zbierkových predmetov a písomností, z toho 312 
kúpou a 2 darom. Všetky výstavné aktivity MOB v roku 2014 navštívilo 70 126 návštevníkov. 
 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je 
príspevkovou organizáciou MH SR, financovanou zo zdrojov 
štátneho rozpočtu. Rok 2015 bol pre agentúru SARIO veľmi 
úspešný. Bolo uzavretých 23 investičných projektov 

Potravinársky 
tovar; 10,30% 

Rozličný tovar; 
2,58% 

Nepotravinársky 
tovar; 60,96% 

Energetika; 2,61% 

Cestovné 
kancelárie; 0,51% 

Pohostinské 
zariadenia; 

11,04% 

Ubytovacie 
zariadenia; 2,55% 

Služby; 9,44% 

VYKONANÉ KONTROLY SOI V ROKU 2015 
 PODĽA SORTIMENTU 



67 
 

s potenciálom vytvoriť 7 400 nových priamych pracovných miest a celková výška investícií by 
mala dosiahnuť 1,74 mld. EUR. Veľká časť projektov smeruje do regiónov s vyššou mierou 
nezamestnanosti. V roku 2015 poskytovala agentúra SARIO intenzívnu asistenciu pri 
príchode strategickej investície Jaguar Land Rover (JLR) do Nitry. Ide o jednu z najväčších 
zahraničných investícií na Slovensku v novodobej histórii krajiny (objem investície 1,4 mld. 
EUR). Štvrtá automobilka vytvorí približne 2 800 priamych pracovných miest. Výrazne by sa 
mal prejaviť aj multiplikačný efekt investície. Predpokladá sa, že v subdodávateľskej sieti 
dôjde k vytvoreniu približne 15 tisíc nepriamych pracovných miest. 
Rok 2015 možno hodnotiť ako mimoriadne úspešný aj bez investície JLR, čo sa prejavilo 
hlavne v celkovom náraste objemu investičných projektov. Zaznamenaný nárast bol takmer 
100-percentný (330 mil. eur v roku 2015 v porovnaní so 170 mil. eur v predchádzajúcom 
roku). Ďalším pozitívnym trendom je príchod investícií s vyššou pridanou hodnotou, ako sú 
napríklad technologické alebo dizajnérske centrá. 
Signifikantný  nárast z hľadiska kvantity aj kvality v roku 2015 zaznamenali aj aktivity na 
podporu internacionalizácie slovenských podnikov. V posledných 3 rokoch počet 
zahraničných podnikateľských misií narástol trojnásobne (z 8 v roku 2013 na 23 v roku 2015). 
Misie boli zamerané na teritóriá rozvojových krajín s najvyšším obchodným potenciálom pre 
slovenské firmy. Pozitívna spätná väzba odbornej verejnosti a podnikateľskej obce na 
medzinárodné kooperačné podujatia Slovenská kooperačná burza a Medzinárodný strojársky 
a kooperačný deň potvrdzuje význam týchto platforiem a cieleného sourcingu.  
Kredit agentúry SARIO rastie aj vďaka činnosti Rady pre strategické riadenie, koordináciu 
a kontrolu činností SARIO (Rada SARIO), a to aj v dôsledku systematickejšej a koordinovanej 
spolupráce s ostatnými rezortmi štátnej správy a zlepšenia činnosti funkcie zriaďovateľa. 

MH Invest, s.r.o. 

MH Invest, s. r. o. je spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou 
štátu. Spoločnosti MH Invest, s. r. o. bolo vydané osvedčenie 
o významnej investícii v súlade s § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 
175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy 
významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, na realizáciu stavby „Vybudovanie 

Strategického parku“, v katastrálnom území obcí Mlynárce, Zobor, Dražovce, Lužianky, 
Čakajovce a Zbehy, v okrese Nitra. Účelom Osvedčenia pre MH Invest, s. r. o. je zabezpečenie 
prípravy územia podľa § 1 ods. 12 zákona o významných investíciách, najmä usporiadanie 
vlastníckych vzťahov, príprava komplexnej infraštruktúry (t. j. pozemné komunikácie, dráhy, 
inžinierske siete), výstavba ďalších stavieb a vykonávanie činností nevyhnutných pre 
zabezpečenie realizácie strategického parku. Ide teda o vytvorenie zóny pre etablovanie 
investorov v oblasti priemyselnej výroby, služieb alebo výskumno-vývojových činností. 
V roku 2016 spoločnosť prešla do pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky. Medzi MH Invest, s. r. o., so sídlom Trnavská cesta 100, 
821 01 Bratislava, IČO: 36 724 530 a MH Invest II, s. r. o., so sídlom Trnavská cesta 100, 
821 01 Bratislava, IČO: 50 021 150 bola uzatvorená Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 4. 
januára 2016 s účinnosťou od 5. januára 2016. 
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MH Invest II, s.r.o. 

 Spoločnosť MH Invest II, s. r. o. je spoločnosť so 100 % 
majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti MH SR, založená 
zakladateľskou listinou 12.10.2015, ktorá prevzala pôvodné 
úlohy spoločnosti MH Invest, s. r. o.. Spolupracuje pri dostavbe 
priemyselných parkov a zón podľa požiadaviek investorov 

v spolupráci so štátnymi inštitúciami, VÚC, správcami sietí a investormi. Na základe 
rozhodnutia vlády SR zabezpečuje prípravu územia a výkup pozemkov pre investorov 
a súvisiace práce s vybudovaním infraštruktúry. Okrem iného vykonáva aj činnosti ako 
pomoc pri obsadzovaní priemyselných parkov, monitorovanie a fyzické ohliadky existujúcich 
priemyselných zón a parkov na území SR a správa databázy podnikateľských nehnuteľností. 

MH Development, s. r. o. 

 Zmluvou o zlúčení uzatvorenou dňa 11. júna 2015 medzi 
spoločnosťami MH Development, s. r. o. a MH Invest, s. r. o. sa 
spoločnosť MH Development, s. r. o. zrušila bez likvidácie 

a zlúčila sa s nástupníckou spoločnosťou MH Invest, s. r. o., ktorá sa tak stala univerzálnym 
právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti k 01. júlu 2015. 
 
MH Manažment, a. s. 
 
Národná rada Slovenskej republiky prijala 12. novembra 2015 zákon č. 375/2015 Z. z. 
o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon č. 375/2015 Z. z.“), na základe ktorého došlo k zrušeniu FNM SR 
s účinnosťou ku dňu 15. decembra 2015. Dňa 22. decembra 2015 vydalo MH SR podľa § 2 
ods. 2 a 3 zákona č. 375/2015 Z. z. rozhodnutie č. 49/2015 o určení právneho nástupcu FNM 
SR, ktorým sa ku dňu 1. januára 2016 stala spoločnosť MH Manažment, a. s., so sídlom 
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava. Spoločnosť MH Manažment, a. s. vznikla zápisom do 
Obchodného registra dňa 19. decembra 2015; vstúpila do všetkých práv a povinností FNM SR 
vyplývajúcich z právnych vzťahov, ktorých účastníkom bol FNM SR. Dňom zrušenia FNM SR 
prešiel na spoločnosť MH Manažment, a. s majetok FNM SR, vrátane pohľadávok, 
majetkových účastí na podnikaní právnických osôb a iných majetkových práv a záväzkov 
FNM SR, vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných 
právnych vzťahov, ktorých účastníkom bol FNM SR. 

 

Nadácia na podporu priemyslu a podnikania 
 

Cieľom NPPP je podpora poprivatizačnej reštrukturalizácie a modernizácie súkromných 
a sprivatizovaných podnikov strednej veľkosti v SR prostredníctvom majetkovej účasti, 
pomoci v  manažmente a posilnenia podnikového riadenia, čím sa podnikom poskytuje 
nedostatkový dlhodobý finančný kapitál a odborné schopnosti pri riadení podnikateľskej 
činnosti. 
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5. Hospodárenie organizácie 
 

5.1. Základná charakteristika správcu rozpočtovej kapitoly 

 Ministerstvo financií SR listom č. MF/026958/2014-441 zo dňa 19.12.2014 rozpísalo 
Ministerstvu hospodárstva SR záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu vrátane programovej 
štruktúry na rok 2015 tak, ako boli schválené v Národnej rade SR zákonom č. 385/2014 Z. z. 
zo dňa 4. decembra 2014 o štátnom rozpočte na rok 2015. 
 

                         v eurách 

              ZÁVAZNÉ      UKAZOVATELE  Schválený Upravený Skutočnosť % 

  
rozpočet     

k 1.1.2015 
rozpočet 

k 31.12.2015  k 31.12.2015 
stĺ. 

3/2*100 

a 1 2 3 4 

I. PRÍJMY KAPITOLY  286 304 989,00 366 929 934,78 369 085 004,57 100,59 

    A. Záväzný ukazovateľ  116 174 960,00 98 378 846,73 100 052 193,05 101,70 

z toho: - kód zdroja 111 116 174 960,00 98 378 846,73 100 018 081,65 101,67 

- kód zdroja 131D+131E 0,00 0,00 34 111,40 - 

    B. Prostriedky EÚ 170 130 029,00 268 551 088,05 268 845 759,19 100,11 

 z toho: - kód zdroja 11S1 109 980 029,00 20 210 624,17 20 210 624,17 100,00 

                   - kód zdroja 13S1 0,00 248 340 463,88 248 635 135,02 100,19 

                   - kód zdroja 1AA1 60 150 000,00 0,00 0,00 0,00 

C. Prostriedky na spolufinancovanie 0,00 0,00 186 539,43 - 

                   - kód zdroja 1352 0,00 0,00 72 571,57 - 

                   - kód zdroja 13S2 0,00 0,00 113 967,86 - 

    D. Mimorozpočtový zdroj (72c) 0,00 0,00 512,90 - 

II. VÝDAVKY KAPITOLY  CELKOM  (A+B+C+D) 298 270 138,00 441 217 548,62 441 077 675,37 99,97 

A. Prostriedky ŠR  105 730 671,00 118 213 312,53  118 074 900,88  99,89 

         z toho: prostriedky štátneho rozpočtu ( kód zdroja 131D+131E) 0,00 12 813 591,13 12 813 527,92 99,99 

     B. Prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 11B5,   11S2, 11S3, 
11U2, 13S2, 13S3, 1AA2, 1AJ2) 22 409 438,00 47 876 557,54 47 874 583,04 99,99 

     C. Mimorozpočtové zdroje (72c)  0,00 0,00 512,90 - 

     D. Prostriedky EÚ (zdroj 11S1+13S1) 170 130 029,00 275 127 678,55  275 127 678,55  100,00 

     

-      mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné  vyrovnania  (610), 
(kód zdroja 111)  8 622 641,00 11 767 263,77 11 763 125,87 99,97 

           z toho : mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné  osobné vyrovnania 
aparátu  ústredného orgánu 4 662 177,00 5 240 604,00 5 240 511,27 99,99 

           Počet zamestnancov rozpočtových organizácií       
podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR  
č. 508/2014 798,00 802 774 96,51 

                          z toho : aparát ústredného orgánu 423,00 427 409 95,78 

- kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na  
spolufinancovanie) 2 021 375,00    

                          z toho : kód zdroja 111 2 021 375,00 3 676 098,87 3 675 504,74 99,99 
 
     

E. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2015 
(z Prílohy č. 2) : 298 270 138,00 441 217 548,62 441 077 675,37 99,97 

07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania 204 086 534,00 399 959 426,54 399 941 140,43 99,99 

07K010F Podpora útlmu rudného baníctva 1 711 000,00 1 561 000,00 1 561 000,00 100,00 

07K0115  Národný jadrový fond 366 000,00 151 000,00 146 520,94 97,04 

07K0119  Národný jadrový fond – odvody od prenosovej sústavy 
a distribučných sústav  71 147 650,00 67 334 577,75 67 334 577,75 100,00 
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07K0403  Podpora rozvoja strategických investícií -  Investičné stimuly 378 175,00 3 144 556,47 3 144 556,47 100,00 

07K09 Podpora projektu Samsung 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

07L Tvorba a implementácia politík 28 360 794,00 33 468 578,85 33 358 127,11 99,67 

06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR 1 200 000,00 2 724 109,43 2 722 602,14 99,95 

08B0A Rozvoj ochrany obyvateľov SR pred chemickými zbraňami 35 000,00 25 000,00 22 478,86 89,92 

09704 Príspevky SR do medzinárodných organizácií -  MH SR 1 000 000,00 1 068 751,40 1 068 751,40 100,00 

0AS03 MH SR  Ochrana kritickej infraštruktúry v SR  4 300,00 4 300,00 3 941,51 91,67 

0EA02  0EA02 Operačný program Výskum a inovácie – časť MH SR  63 583 510,00 0,00 0,00 0,00 

 
Záväzný ukazovateľ výdavkov kapitoly MH SR bol v roku 2015 dodržaný.  
 
MH SR dosiahlo v roku 2015 nasledovný výsledok rozpočtového hospodárenia: 

v eurách 

 Schválený rozpočet 
k 1.1.2015 

Upravený rozpočet 
k 31.12.2015 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

% k uprav. 
rozpočtu 

1 2 3 4 5=4/3*100 

Príjmy spolu 286 304 989,00 366 929 934,78 369 085 004,57 100,59 
z toho:  
prijaté z rozpočtu EÚ  

 
170 130 029,00 

 
268 551 088,05 

 
269 032 298,62 

 
100,18 

Výdavky spolu 298 270 138,00 441 217 548,62 441 077 675,37 99,97 

z toho:  
kryté prostriedkami EÚ 

 
170 130 029,00 

 
323 004 236,09 

 
323 002 262,59 

 
99,99 

Saldo príjmov a výdavkov - 11 965 149,00 - 74 287 613,84 - 71 992 670,80 - 
z toho: z prostriedkov EÚ                       0,00 -54 453 148,04 -53 969 963,97 - 

 
Príjmy kapitoly MH SR boli schválené zákonom č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte 

na rok 2015 v sume 286 304 989,00 eur. Rozpočet celkových príjmov kapitoly bol v dôsledku 
očakávaného neplnenia príjmov z dividend a príjmov z  rozpisu EÚ upravený na sumu 
366 929 934,78 eur a skutočné príjmy kapitoly boli dosiahnuté v sume 369 085 004,57 eur, 
t. j. plnenie na 100,59 %. Príjmy z rozpočtu EÚ boli naplnené v sume 269 032 298,62 eur, t. j. 
plnenie na 100,18 %.  

 
Výdavky kapitoly boli zákonom č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2015 

schválené v sume 298 270 138,00 eur, ktoré boli v priebehu roka 2015 rozpočtovými 
opatreniami  MF SR upravené na sumu 441 217 548,62 eur. Celkové čerpanie výdavkov 
kapitoly MH SR vrátane mimorozpočtového zdroja v roku 2015 bolo v sume 441 077 675,37 
eur, t. j. 99,97 % z upraveného rozpočtu k 31.12.2015.  
 
Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu v priebehu roka 2015 v eurách 
 

schválený rozpočet príjmov 
  

286 304 989,00 
 Prekročenie 

  
335 359 610,60 

 Viazanie 
  

254 734 664,82 
 rozpočet k 31. 12. 2015 po RO  

  
366 929 934,78 

 

     schválený rozpočet výdavkov 
  

298 270 138,00                                                                   
 Prekročenie 

  
427 780 934,31 

 Viazanie 
  

284 833 523,69 
 rozpočet k 31. 12. 2015 po RO 

  
441 217 548,62 

  
 Najvýraznejšie výšku príjmov a výdavkov v roku 2015 ovplyvnili rozpočtové opatrenia, 
ktorými sa presúvali finančné zdroje z minulých období, zvyšoval sa limit bežných výdavkov 
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na podporu rozvoja strategických investícií, zvyšoval sa limit bežných výdavkov na 
zabezpečenie financovania účasti SR na svetovej výstave EXPO Miláno 2015, zvyšovali sa 
výdavky na spoločné programy SR a Európskej únie – Operačný program Informatizácia 
spoločnosti a zvyšoval sa limit bežných výdavkov na podporu rozvoja priemyslu a podnikania 
– projekt DARWIN.  
 
Výška príjmov kapitoly MH SR bola v priebehu roka 2015 upravená štyrmi rozpočtovými 
opatreniami zo schválenej výšky príjmov v sume 286 304 989,00 eur na sumu 
366 929 934,78 eur, a to navýšením v príjmovej časti rozpočtu o 335 359 610,60 eur 
a viazaním v príjmovej časti rozpočtu o 254 734 664,82 eur. K 31. 12. 2015 bol rozpočet 
príjmov kapitoly MH SR upravený celkovo o + 80 624 945,78 eur. 

 
Zvýšenie rozpočtu príjmov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu najviac ovplyvnili 
rozpočtové opatrenia MF SR:  
- povolené prekročenie výdavkov a príjmov (prostriedky EÚ + spolufinancovanie) viazaných 

v roku 2014 podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona NR SR č. 523/2004 – RO č. 5/2015. 
 

Zníženie rozpočtu príjmov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili 
rozpočtové opatrenia MF SR: 
- viazanie limitu kapitálových výdavkov v prvku 07K0403 Podpora rozvoja strategických 

investícií – Investičné stimuly (zdroj 131D) a zároveň viazanie limitu príjmov – RO 
č. 54/2015, 

- zmena záväzného ukazovateľa – zníženie príjmov kapitoly z titulu neplnenia 
rozpočtovaných príjmov – RO č. 61/2015, 

- viazanie limitu príjmov a výdavkov - prostriedky EÚ a spolufinancovania – RO č. 65/2015.  
 
Výška výdavkov kapitoly MH SR bola v priebehu roka 2015 upravená šesťdesiatimi ôsmimi 
rozpočtovými opatreniami z úrovne MF SR zo schválenej výšky výdavkov v sume 
298 270 138,00 eur na sumu 441 217 548,629 eur, a to povoleným prekročením rozpočtu 
o 427 780 934,31 eur a viazaním rozpočtu o 284 833 523,69 eur. K 31.12.2015 bol rozpočet 
výdavkov kapitoly MH SR upravený celkovo o + 142 947 410,62 eur. 
 
Rozpočet výdavkov bol v roku 2015 v najväčšej miere ovplyvnený nasledovnými úpravami 
rozpočtu: 
 
Zvýšenie rozpočtu výdavkov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili 
rozpočtové opatrenia MF SR:  
- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov viazaných v r. 2014 podľa § 8 ods. 6 

a § 17 zákona NR SR č.523/2004 – medzirezortný podprogram 06H01 Hospodárska 
mobilizácia MH SR (zdroj 131E) – RO č. 1/2015, 

- povolené prekročenie výdavkov a príjmov (prostriedky EÚ + spolufinancovanie) viazaných 
v roku 2014 podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona NR SR č.523/2004 – RO č. 5/2015, 

- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov viazaných v r. 2014 podľa § 8 ods. 6 
a § 17 zákona NR SR č.523/2004 – prvok 07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií 
– Investičné stimuly (zdroj 131D, 131E) – RO č. 12/2015, 
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- povolené prekročenie limitu výdavkov v zmysle rokovania Rady vlády SR na EXPO Miláno 
2015 v rezortnom programe 07L Tvorba a implementácia politík – podprogram 07L04 
Podpora programov rezortu MH SR (zdroj 111) – RO č. 17/2015, 

- povolené prekročenie limitu výdavkov v rezortnom programe 07K Rozvoj priemyslu 
a podpora podnikania – prvok 07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií – 
Investičné stimuly (zdroj 131D) – RO č. 21/2015, 

- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov na prvku 07K0403 - Podpora rozvoja 
strategických investícií – Investičné stimuly – RO č. 50/2015, 

- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov (§ 8) na prvku 07K0403 - Podpora 
rozvoja strategických investícií – Investičné stimuly (zdroj 131D) – RO č. 52/2015, 

- navýšenie limitu výdavkov na prvku 0A90G Elektronizácia VS a rozvoj elektronických 
služieb na centrálnej úrovni MF SR - MH SR – (ZoP: 21110120021120 KPR) – RO 
č. 63/2015, 

- povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov na programe 07K Rozvoj priemyslu 
a podpora podnikania, prvku 07K0D01 zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane 
výroby a spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike – RO 67/2015. 

 
Príjmy kapitoly 

 
Celkové príjmy kapitoly MH SR sa v roku 2015 naplnili v sume 369 085 004,57 eur, z toho 
nedaňové príjmy boli naplnené v sume 100 533 403,62 eur a granty a transfery v sume 
268 551 600,95 eur. 
Podrobnejšie členenie dosiahnutých príjmov MH SR podľa ekonomickej klasifikácie je 
uvedené v tabuľke: 
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v eurách 

  Ukazovateľ 
Schválený rozp. 

k 1.1.2015 
Upravený rozp. 

k 31.12.2015 
Skutočnosť 

k 31.12.2015 
Plnenie 

3/2*100 (%) 

a b 1 2 3 4 

200 Nedaňové príjmy 116 174 960,00 98 378 846,73 100 533 403,62 102,19 

210 Príjmy z podnikania a z       

  vlastníctva majetku 41 784 989,00 23 080 000,34 23 091 784,62 100,05 

211 Príjmy z podnikania  41 770 360,00 23 065 371,34 23 065 371,34 100,00 

212 Príjmy z vlastníctva 14 629,00 14 629,00 26 413,28 180,55 

220 Administratívne poplatky  
 

   

  a iné poplatky a platby 2 626 075,00 2 696 075,00 2 823 123,26 104,71 

221 Administratívne poplatky  941 000,00 911 000,00 907 853,69 99,65 

222 Pokuty, penále a iné sankcie 1  485 075,00 1 585 075,00 1 857 794,52 117,21 

223 Poplatky a platby z nepriemyselného      

  a náhodného predaja 200 000,00 200 000,00 57 75,05 28,74 

230 Kapitálové príjmy 299 096,00 299 096,00 1 082 070,49 361,78 

290 Iné nedaňové príjmy 71 464 800,00 72 303 675,39 73 536 425,25 101,03 

291 
Vrátené neoprávnene použité alebo 
zadržané finančné prostriedky  0,00 0,00 487 063,06 - 

292 Ostatné príjmy 71 464 800,00 72 303 675,39 73 049 362,19 101,03 

300 Granty a transfery  170 130 029,00 268 551 088,05 268 551 600,95 100,00 

330 Zahraničné granty 0,00 0,0 512,90 - 

340 Zahraničné transfery 170 130 029,00 268 551 088,05 268 551 088,05 100,00 

  Príjmy MH SR spolu (200+300) 286 304 989,00 366 929 934,78 369 085 004,57 100,59 
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Na dosiahnutých príjmoch kapitoly MH SR za rok 2015 sa podriadené organizácie 
ministerstva a vnútroorganizačné jednotky ministerstva podieľali nasledovne:  

 
- Hlavný banský úrad Banská Štiavnica (HBÚ) mal na rok 2015 schválené príjmy v sume 

49 875,00 eur. V roku 2015 naplnil príjmy v sume 68 420,61 eur, čo predstavuje plnenie 
na 137,18 %.Hlavným zdrojom príjmov HBÚ boli v roku 2015 prevažne pokuty a penále za 
nezaplatenie, resp. oneskorené platby z úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty 
a príjmy z uložených pokút na základe porušení banských predpisov pri dobývaní ložísk 
nerastov zistených pri výkone hlavného banského dozoru v celkovej sume 63 863,38 eur. 
Príjmy z prenájmu budov boli naplnené v sume 1 392,92 eur, správne poplatky v sume 
82,50 eura a odvody nedaňových príjmov z minulých rokov v sume 3 081,81 eur. 
 

- Puncový úrad SR Bratislava (PÚ) mal na rok 2015 schválené príjmy v sume 605 000,00 
eur. Príjmy získaval hlavne výkonom puncovej kontroly. Za rok 2015 dosiahol príjmy 
v sume 640 536,19 eur, čo predstavuje 105,87 % schváleného rozpočtu príjmov na rok 
2015. 
Dosiahnutú výšku príjmov tvorili príjmy z výkonu puncovej kontroly - z vybraných pokút 
a penále a ostatné príjmy, ktoré boli tvorené príjmom z preplatku za plyn a za elektrickú 
energiu, za predaj výrobkov a služieb – za poštovné a balné, ktoré PÚ fakturuje svojim 
zákazníkom, ktorí zasielajú predmety z drahých kovov na opuncovanie, preplatkom 
pokuty a vratkou RZZP Dôvera. 
 

- Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) mala v roku 2015 rozpočtované príjmy v sume 
1 643 000,00 eur, rozpočtovým opatrením boli príjmy upravené na sumu 1 743 000,00 
eur. 
Za rok 2015 boli príjmy dosiahnuté v sume 1 872 203,88 eur, čo je plnenie na 107,41 % 
z upraveného rozpočtu príjmov k 31.12.2015.  
Rozpočtované príjmy boli prijaté v celovej sume 1 838 041,95 eur a boli naplnené z pokút 
a penále, z prenájmu budovy, z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného 
predaja a služieb a z dobropisov. 
Nerozpočtované, náhodné príjmy boli prijaté v celkovej sume 33 649,03 eur boli naplnené 
ako náhrada z poistného plnenia poisťovňou Allianz, ako iné náhodné príjmy, ktoré boli 
tvorené refundáciami nákladov z EÚ za zahraničné pracovné cesty z rokov 2013 a 2014, 
neprevzatým preplatkom za pokutu, náhradou škody zaplatených zamestnancami, 
exekútorom vrátené náklady za kolok, kapitálové príjmy  za odpredaj vyradených 
služobných motorových vozidiel.  
SOI v hodnotenom období prijala grant od medzinárodnej organizácie v sume 512,90 eur 
na projekt EUTS III – Európska stratégia pre nekalé obchodné praktiky III v roku 2015. 
 

- Ministerstvo hospodárstva SR (úrad MH SR) malo na rok 2015 schválený rozpočet príjmov 
v sume 113 877 085,00 eur, z toho 41 770 360,00 eur boli príjmy z  dividend 
a 71  459  300,00 eur príjmy z  odvodov od prevádzkovateľa  prenosovej sústavy 
a prevádzkovateľov distribučných sústav. Ďalšie príjmy boli rozpísané ako príjmy z plnenia 
biocídneho zákona 336 000,00 eur, vratky prostriedkov mesta Žilina 299 096,00 eur 
a z prenájmu budov, priestorov a objektov v sume 12 329,00 eur. 
V priebehu roka 2015 bol rozpočet príjmov úradu upravený na sumu 95 980 971,73 eur, 
z toho príjmy z dividend boli znížené na sumu 23 065 371,34 eur, odvody z prenosovej 
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a distribučných sústav boli upravené na sumu 72 298 175,39 eur, plnenie biocídneho 
zákona bolo upravené na sumu 306 000,00 eur. Vratky mesta Žilina v sume 299 096,00 
eur a príjmy za prenájom vo výške 12 329,00 eur zostali nezmenené. 
Za hodnotené obdobie boli celkové príjmy úradu MH SR naplnené vo výške 97 471 545,27 
eur, t.j. 101,55%, z upraveného rozpočtu príjmov úradu MH SR. Príjmy úradu boli tvorené 
rozpočtovanými príjmami a ostatnými náhodnými príjmami. 
Z celkovej výšky príjmov  boli rozpočtované príjmy naplnené v sume 96 571 737,08 eur 
nasledovne: 
-   72 886 098,90 eur z odvodov z prenosovej sústavy a distribučných sústav NJF, 
-   23 065 371,34 z dividend z toho: - JAVYS, a.s. 5 000 000,00 eur, 
                     - Slovak Telekom, a.s. 11 065 371,34 eur, 
                  - Transpetrol, a.s. 7 000 000,00 eur. 
-   z vratiek mesta Žilina 299 096,00 eur, 
-   z prenájmu majetku  13 421,34  eur, 
-   príjmy z biocídneho zákona v sume 307 749,50 eur.  

 
Ostatné náhodné príjmy úradu v sume 899 808,19 eur boli tvorené platbami za vratky 
kapitálových transferov v sume 761 779,69 eur (od spoločností Johnson Controls Lučenec 
a CRW Slovakia), vratkami v sume 32 133,84 eur, dobropismi v sume 13 954,13 eur, 
z predaja majetku 12 883,80 eur, za porušenie predpisov 6 640,00 eur, od ostatných 
subjektov (SBA) 5 852,49 eur a inými príjmami v sume 66 564,24 eur.  

 
- Platobná jednotka – VOJ MH SR mala schválené príjmy prostriedkov z rozpočtu EÚ na rok 

2015 v hodnote 170 130 029,00 eur. Rozpočtovými opatreniami MF SR bol rozpočet 
príjmov k 31.12.2015 upravený na sumu 268 551 088,05 eur. Príjmy k 31.12.2015 boli 
naplnené v sume 269 032 298,62 eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100,18 %. 
Vyššie plnenie bolo z dôvodu, že nedaňové príjmy sa nerozpočtujú. 
Nedaňové príjmy boli prijaté v sume 481 210,57 eur, tvoria ich nezrovnalosti a iné vratky 
za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania. 
Príjem prostriedkov z rozpočtu EÚ bol uskutočnený na základe schválených súhrnných 
žiadostí o platbu Certifikačným orgánom (Ministerstvo financií SR) a predstavoval podiel  
Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri refundácii oprávnených výdavkov a zúčtovaní 
poskytnutých predfinancovaní a zálohových platieb z jednotlivých opatrení Operačného 
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 
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Prehľad o plnení príjmov MH SR za rok 2015 podľa organizácií a zdrojov:  
  

  
      v EUR 

                       - z toho: 
% 
plnenia 

    Schválený Upravený Skutočné rozpočto- ostatné   

Zdroj         Organizácia 
rozpočet na 

r. 
rozpočet na 

r. príjmy spolu vané náhodné spolu 

    2015 2015 
k 

31.12.2015   príjmy   
a b 1 2 3 4 5 3/2 

  Puncový úrad SR 605 000,00  605 000,00  640 536,19 
599 

919,69 
40 

616,50 105,87% 

  Slovenská obchodná inšpekcia  1 643 000,00  1 743 000,00  
1 872 

203,88 
1 838 

041,95 
34 

161,93 107,41% 

  z toho: zdroj 72     512,90 - 512,90 - 

  Hlavný banský úrad 49 875,00  49 875,00  68 420,61 65 338,80 3 081,81 137,18% 

 111+72 Rozpočtové organizácie - celkom 2 297 875,00  2 397 875,00  
2 581 

160,68 
2 503 

300,44 
77 

860,24 107,64% 

  
MH SR - Prenájom budov a 
priestorov 12 329,00  12 329,00  13 421,34 13 421,34 0,00 108,86% 

  MH SR - vratky m. Žilina (239) 299 096,00  299 096,00  299 096,00 
299 

096,00 0,00 100,00% 

  MH SR - ostatné vratky (239) 0,00  0,00  761 779,69 0,00 
761 

779,69 - 

  
MH SR - Dividendy -Jadrová 
vyraďovacia spol.,a.s. 3 188 000,00  5 000 000,00  

5 000 
000,00 

5 000 
000,00 0,00 100,00% 

  
MH SR - Dividendy -Slovak 
Telekom a.s. 

31 582 
360,00  

11 065 
371,34  

11 065 
371,34 

11 065 
371,34 0,00 100,00% 

  
MH SR - Dividendy -Transpetrol 
a.s. 7 000 000,00  7 000 000,00  

7 000 
000,00 

7 000 
000,00 0,00 100,00% 



77 
 

  MH SR - Dividendy S P O L U 
41 770 
360,00  

23 065 
371,34  

23 065 
371,34 

23 065 
371,34 0,00 100,00% 

  MH SR - NJF z prenosových sústav 
71 459 
300,00  

72 298 
175,39  

72 886 
098,90 

72 886 
098,90 0,00 100,81% 

  MH SR - CCHLP biocídny zákon 336 000,00  306 000,00  307 749,50 
307 

749,50 0,00 100,57% 

  MH SR - ostatné 0,00  0,00  138 028,50 0,00 
138 

028,50 - 

 111 
Ministerstvo hospodárstva  SR -  
org. spolu 

113 877 
085,00  

95 980 
971,73  

97 471 
545,27 

96 571 
737,08 

899 
808,19 101,55% 

Zdroje 111 Príjmy za rozp. 
organizácie a  MH SR  - c e l 
k o m    

116 174 
960,00  

98 378 
846,73  

100 052 
705,95 

99 075 
037,52 

977 
668,43 101,70% 

Prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 11S1- 
 2. programové obdobie) 

109 980 
029,00  

20 210 
624,17  

20 210 
624,17 

20 210 
624,17 0,00 100,00% 

Prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 1AA1-  
3. programové obdobie) 

60 150 
000,00  0,00  0,00 0,00 0,00   

Spolufinancovanie zo ŠR 
(zdroj 1352 
z predchádzajúcich rokov)   0,00  0,00  72 571,57 0,00 

72 
571,57 

- 

Prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 13S1- 
 2. programové obdobie) 0,00  

248 340 
463,88  

248 635 
135,02 

248 340 
463,88 

294 
671,14 - 

Spolufinancovanie zo ŠR 
(zdroj 13S2 – 
 2. programové obdobie)   0,00  0,00  113 967,86 0,00 

113 
967,86 

- 

Špeciálny príjmový účet VOJ (zdroj 111) 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 - 

Prostriedky z rozpočtu EÚ a príjmy VOJ - PJ  
-   S P O L U   

170 130 
029,00  

268 551 
088,05  

269 032 
298,62 

268 551 
088,05 

481 
210,57 100,18% 

                P R Í J M Y   S P O L U  
286 304 

989,00  
366 929 

934,78  
369 085 

004,57 
367 626 

125,57 
1 458 

879,00 100,59% 
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Na plnení príjmov kapitoly MH SR sa podieľali jednotlivé podriadené organizácie, úrad ministerstva a platobná jednotka MH SR nasledovne: 
    v EUR 

  200 210 220 230 290 300 310 320 330 340 Ú  h  r   n 
  Nedaňové Príjmy z Administr. Kapitál. Iné Granty Bežné a Tuzemské Zahr. Zahran.   

  príjmy podn.a a iné popl. príjmy nedaňové a všeob. kapitál. granty transfery stĺpce: 
    z vlast. a platby   príjmy transfery granty granty a      2+7 
    majetku           transf.       

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Puncový úrad SR 640 536,19 0,00 637 708,96 0,00 2 827,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640 536,19 

Slovenská obchodná 
inšpekcia 1 871 690,98 11 599,02 1 806 976,92 8 311,00 44 804,04 512,90 0,00 0,00 512,90 0,00 1 872 203,88 

Hlavný banský úrad 68 420,61 1 392,92 63 945,88 0,00 3 081,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 420,61 

MH SR  - úrad 97 471 545,27 23 078 792,68 314 491,50 1 073 759,49 73 004 501,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 471 545,27 

MH SR - PJ 481 210,57 0,00 0,00 0,00 481 210,57 268 551 088,05 0,00 0,00 0,00 268 551 088,05 269 032 298,62 

Kapitola MH SR 
spolu 100 533 403,62 23 091 784,62 2 823 123,26 1 082 070,49 73 536 425,25 268 551 600,95 0,00 0,00 512,90 268 551 088,05 369 085 004,57 
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Výdavky kapitoly 
 

Rozpočet výdavkov v roku 2015 pokryl nevyhnutné výdavky rezortu, ich realizáciou 
bolo zabezpečené plynulé plnenie úloh ministerstva. Rozpočet výdavkov MH SR v roku 2015 
bol po zrealizovaných rozpočtových opatreniach upravený na sumu 441 217 548,62 eur, 
čerpanie (vrátane mimorozpočtového zdroja 72c) bolo vykázané v sume 441 077 675,37 eur, 
t. j. plnenie na 99,97 %  z upraveného rozpočtu k 31.12.2015. 

Podrobnejšie čerpanie bežných a kapitálových výdavkov kapitoly MH SR podľa 
ekonomickej klasifikácie, vrátane zdroja 72c, je uvedené v tabuľke: 
     v EUR  

 Ukazovateľ Schválený Upravený rozp. Skutočnosť Plnenie 
  rozpočet 

k 1.1.2015 
k 31.12.2015 k 31.12.2015 (v %) 

a b 1 2 3 4 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 
a OOV 

 
8 622 641,00 

 
11 767 263,77 

 
11 763 125,87 

 
99,97 

611 Tarifný plat, osobný plat, ... 6 050 455,00 7 507 043,52 7 503 782,73 99,96 

612 Príplatky 2 332 992,00 2 674 328,99 2 673 453,39 99,97 

613 Náhrada za pracovnú 
pohotovosť 

25 604,00 20 724,48 20 723,79 99,99 

614 Odmeny 40 000,00 1 417 093,96 1 417 093,96 100,00 

615 Ostatné osobné vyrovnania 51 860,00 49 890,29 49 890,29 100,00 

616  Doplatok k platu a ďalší plat 121 730,00 98 182,53 98 181,71 99,99 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 3 090 577,00 4 342 506,78 4 336 754,71 99,87 

621 Poistné do VšZP 656 360,00 904 451,56 903 027,76 99,85 

623 Poistné do ostatných ZP 219 260,00 311 484,71 311 319,57 99,95 

625 Poistné do SP 2 059 187,00 2 951 098,81 2 946 939,88 99,86 

627 Príspevok do DDP 155 770,00 175 471,70 175 467,50 99,99 

630 Tovary a služby 22 575 504,00 12 138 945,46 12 030 120,43 99,10 

631 Cestovné náhrady 765 851,00 695 006,82 680 141,19 97,86 

632 Energie, voda, komunikácie 899 162,00 841 212,52 827 248,50 98,35 

633 Materiál 1 006 895,00 865 450,18 858 531,75 99,21 

634 Dopravné 356 954,00 296 514,54 291 154,65 98,20 

635 Rutinná a štandardná údržba 623 460,00 460 184,74 455 314,74 98,95 

636 Nájomné za nájom 275 920,00 300 758,85 299 548,73 99,60 

637 Služby 18 647 262,00 8 679 817,81 8 618 180,87 99,29 

640 Bežné transfery 83 766 533,00 204 503 
131,45 

204 482 
567,33 

99,99 

641 Transfery v rámci verejnej 
správy 

75 779 431,00 143 801 
420,83 

143 796 
941,77 

99,99 

642 Transfery jednotlivcom a     
 neziskovým práv. osobám 4 335 427,00 3 089 948,07 3 079 846,57 99,68 

644 Transfery nefinanč. subjektom a 
PO 

2 391 000,00 56 296 534,87 56 294 237,88 99,99 

649 Transfery do zahraničia 1 260 675,00 1 315 227,68 1 311 541,11 99,72 
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710 Obstarávanie kapitálových aktív 1 594 200,00 5 888 832,68 5 888 238,55 99,99 

711 Nákup pozemkov a nehmotných     
 aktív 202 500,00 3 325 915,20 3 325 545,03 99,99 

713 Nákup strojov, prístrojov,     
 zariadení, techniky alebo 

náradia 
250 000,00 934 243,49 934 066,49 99,99 

714 Nákup dopravných prostriedkov 25 000,00 162 872,60 162 850,96 99,99 

716 Prípravná a projektová 
dokumentácia 

 
50 000,00 

 
45 466,00 

 
45 466,00 

 
100,00 

717 Realizácia stavieb a ich     
 technického zhodnotenia 1 064 700,00 1 407 953,84 1 407 928,52 99,99 

718 Rekonštrukcia a modernizácia 
strojov a zariadení 

 
2 000,00 

 
12 381,55 

 
12 381,55 

 
100,00 

720 Kapitálové transfery 178 620 
683,00 

202 576 
868,48 

202 576 
868,48 

100,00 

721 Transfery v rámci verejnej 
správy 

29 333 344,00 29 034 668,38 29 034 668,38 100,00 

723 Transfery nefinančným 
subjektom a PO 

 
149 287 

339,00 

 
173 542 

200,10 

 
173 542 

200,10 

 
100,00 

Výdavky MH SR spolu  298 270 
138,00 

441 217 
548,62 

441 
077 675,37 

99,97 

 z toho: bežné výdavky 118 055 
255,00 

232 751 
847,46 

232 
612 568,34 

99,94 

 kapitálové výdavky 180 214 
883,00 

208 465 
701,16 

208 465 
107,03 

99,99 

*- vrátane čerpania 512,90 eur zo zdroja 72c 
 
Z hľadiska funkčnej klasifikácie bol rozpočet MH SR v roku 2015 realizovaný 

v siedmych oddieloch.  
 

Prehľad čerpania výdavkov (vrátane mimorozpočtových zdrojov) MH SR podľa 
funkčnej klasifikácie je v nasledovnej tabuľke:    

                                                                                                                               v EUR 

Oddiel Schválený 
rozpočet 

k 1.1.2015 

Upravený 
rozpočet 

k 31.12.2015 

Čerpanie  
rozpočtu 

k 31.12.2015 

% plnenia 
k upravenému 

rozpočtu 

01 – Všeobecné 
verejné služby 

 
2 559 537,00 

 
5 604 366,16 

 
5 601 055,48 

 
99,95 

02 – Obrana  1 204 300,00 2 728 409,43 2 726 543,65 99,94 

04 – Ekonomická 
oblasť 

203 652 
952,00 

342 936 840,14 342 816 495,33 99,97 

05 – Ochrana 
životného 
prostredia 

 
71 513 650,00 

 
67 494 527,75 

 
67 490 048,69 

 
99,99 

06 – Bývanie     
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a občianska 
vybavenosť 

19 085 318,00 22 223 488,03 22 223 488,03 100,00 

08 – Rekreácia, 
kultúra 
a náboženstvo 

 
163 781,00 

 
179 405,00 

 
177 353,00 

 
98,86 

09 – Vzdelávanie 90 600,00 50 512,11 42 691,19 84,52 

MH SR spolu 298 270 
138,00 

441 217 548,62 441 077 675,37 99,97 

 
Na čerpaní celkových výdavkov sa podieľali výdavky oddielu 01 – Všeobecné verejné 

služby sumou 5 601 055,48 eur, oddielu 02 - Obrana sumou  2 726 543,65 eur,  oddielu  04 – 
Ekonomická oblasť sumou 342 816 495,33 eur, oddielu 05 – Ochrana životného prostredia 
sumou 67 490 048,69 eur oddielu  06 – Bývanie a občianska vybavenosť sumou 22 223 
488,03 eur, oddielu 08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo sumou  177 353,00 eur a oddielu 
09 – Vzdelávanie sumou 42 691,19 eur. 
 
V rámci funkčnej klasifikácie 01 - Všeobecné verejné služby MH SR uhrádzalo poplatky 
medzinárodným organizáciám, ktorých členom je SR, financovalo výdavky súvisiace 
s pracoviskami mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine, uhrádzalo mzdové výdavky 
a k nim prislúchajúce odvody do poisťovní pre zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na 
príprave expozície Slovenskej republiky „Expo Milano 2015, Italy“ a výdavky súvisiace so 
zahraničnými pracovnými cestami zamestnancov MH SR.  
 
V rámci funkčnej klasifikácie 02 – Obrana MH SR zabezpečovalo úhradu výdavkov 
medzirezortného podprogramu 06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR a OAS03 MH SR – 
Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike a v oblasti civilnej ochrany. 
 
V rámci funkčnej klasifikácie 04 – Ekonomická oblasť vykazuje MH SR najvyššie čerpanie 
výdavkov v roku 2015 a to v sume 342 816 495,33 eur. V rámci uvedeného oddielu MH SR 
zabezpečovalo financovanie výdavkov podľa jednotlivých činností, ktoré smerovali do 
nasledovných oblastí: 

04.1 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť (221 581 208,52 eur), kde boli 
financované činnosti MH SR súvisiace s plnením úloh v rámci Akčného plánu znižovania 
administratívneho bremena v SR, na podporu rozvoja strategických investícií, na 
podporu startupov, na podporu rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv 
spotrebiteľa, na podporu budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu 
práv spotrebiteľa, na elektronizáciu služieb MH SR, na chod úradu ministerstva 
a Európskeho spotrebiteľského centra. Zároveň tu boli čerpané rozpočtové prostriedky 
podriadených rozpočtových organizácií Puncový úrad a Slovenská obchodná inšpekcia 
a boli poskytnuté transfery na činnosť príspevkovej organizácie SARIO. Rozpočtové 
prostriedky boli čerpané aj na plnenie realizačných a koordinačných opatrení 
v zabezpečovaní ochrany proti účinkom chemických zbraní. Výdavky boli čerpané  na 
úhradu miezd a odvodov do poisťovní pre zamestnancov pracovnej skupiny na 
realizáciu prípravy a zabezpečenia predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016. 
V uvedenom oddiele boli financované výdavky z prostriedkov EÚ, ktoré boli smerované 
do jednotlivých opatrení Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky 
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rast (OP KaHR) a súviseli s podporou v oblasti inovácií a technologických transferov, 
inovačných aktivít v podnikoch, s podporou služieb pre podnikateľov a s podporou 
technickej pomoci v rámci OP KaHR. 

04.3 Palivá a energia (81 282 660,11 eur), kde boli rozpočtové výdavky čerpané na podporu 
útlmu rudného a  uhoľného baníctva a na zabezpečenie starých banských diel. Taktiež 
v uvedenej funkčnej klasifikácii boli čerpané výdavky na Opatrenie 2.1. OP KaHR 
v celkovej sume 76 868 571,11 eur. 

04.4 Ťažba, výroba a výstavba, kde boli čerpané výdavky Hlavného banského úradu v sume 
1 426 381,77 eur. 

04.7 Ostatné odvetvia, kde boli čerpané výdavky na Opatrenie 3.1. OP KaHR a Opatrenie 3.2. 
OP KaHR v celkovej sume 35 334 951,44 eur. 

04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti, kde boli čerpané výdavky na podporu inovačných 
projektov v rezorte MH SR vo výške 480 792,99 eur. 

04.9 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná (2 710 500,50 eur), v rámci ktorej boli čerpané 
výdavky na monitoring a výskum malého a stredného podnikania, prostriedky na 
poradenské a vzdelávacie služby pre budúcich podnikateľov a záujemcov o podnikanie, 
na podporu podnikania žien, na podporu startupov a podporu internetovej ekonomiky 
v celkovej sume 2 585 000,00 eur. Zároveň tu boli čerpané prostriedky EÚ vo forme 
úhrad za povinné príspevky do technických sekretariátov EÚ v celkovej sume 
125 500,50 eur. 

 
V rámci funkčnej klasifikácie 05 – Ochrana životného prostredia boli rozpočtové prostriedky 
čerpané v sume 67 490 048,69 eur.  

Národnému jadrovému fondu bol poskytnutý bežný transfer v sume 67 334 577,75 eur 
a tiež rozpočtové prostriedky na prefinancovanie zachytených rádioaktívnych materiálov od 
neznámych vlastníkov v sume 146 520,94 eur. 

Z prostriedkov Kohézneho fondu v sume 8 950,00 eur boli čerpané výdavky na nákup 
zberných nádob v rámci Operačného programu Životné prostredie so zameraním na podporu 
aktivít v oblasti separovaného zberu. 

V rámci funkčnej klasifikácie 06 – Bývanie a občianska  vybavenosť boli v rámci  Operačného 
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – opatrenie 2.2 Budovanie 
a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti 
energetiky čerpané rozpočtové prostriedky v sume 22 223 488,03 eur. 
 
V rámci funkčnej klasifikácie 08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo bol poskytnutý transfer 
podriadenej príspevkovej organizácii Múzeum obchodu v sume 154 781,00 eur a taktiež boli 
čerpané výdavky súvisiace s platbami za monitoring tlače. V uvedenej funkčnej klasifikácii 
boli výdavky čerpané v celkovej sume 199 473,69 eur. 
 
V rámci funkčnej klasifikácie 09 – Vzdelávanie boli financované výdavky na vzdelávanie 
zamestnancov kapitoly MH SR v celkovej sume 145 781,00 eur. 
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Výdavky MH SR na zahraničné aktivity v roku 2015 
 
Finančné prostriedky kapitoly MH SR poskytnuté na zahraničné aktivity v roku 2015 

boli čerpané v sume 2 495 994,89 eur.  
Výdavky boli čerpané pre pracoviská mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine 

(411 103,90 eur), na výstavy, veľtrhy (369 806,57 eur), zahraničné pracovné cesty 
(537 769,35 eur) a na členské poplatky medzinárodným organizáciám, ktorých je SR členom 
(1 177 315,07 eur). 

Na zahraničné pracovné cesty MH SR sa v roku 2015 vyčerpalo 537 769,35 eur, 
pričom zo zdrojov štátneho rozpočtu sa vyčerpalo 514 007,48 eur a 23 761,87 eur sa 
vyčerpalo zo zdrojov EÚ. 

Výdavky na zahraničné pracovné cesty boli čerpané na úrade MH SR a v podriadených 
rozpočtových organizáciách MH SR. 

Na zahraničné pracovné cesty úradu ministerstva bolo v roku 2015 vyčerpaných 
518 345,59 eur. Išlo o čerpanie výdavkov na náhradu cestovných výdavkov, náhradu za 
ubytovanie, stravné, vreckové (len minister),  náhradu potrebných vedľajších výdavkov 
a poistné pri zahraničných pracovných cestách. 

V roku 2015 bolo zrealizovaných 722 zahraničných pracovných ciest, na ktorých sa 
zúčastnilo 895 zamestnancov Ministerstva hospodárstva SR. 

Najväčší počet predstavovali cesty zamestnancov ministerstva na zasadnutia výborov 
a pracovných skupín v rámci Rady Európskej únie, Európskej komisie, Energetickej charty, 
Medzinárodnej energetickej agentúry, WTO, OECD, NATO, OPCW a ďalších európskych 
orgánov a organizácií. 

Taktiež boli vykonané mnohé zahraničné pracovné cesty ministra a štátnych 
tajomníkov a to do štátov Lotyšsko, Ukrajina, Bulharsko, Holandsko, Belgicko, USA, Taliansko, 
ČR, Rusko, Luxembursko, Veľká Británia, Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko, Poľsko, 
Nemecko, Bielorusko, India, Estónsko, Francúzsko, Portugalsko, Arménsko, Kuba, Írsko, 
Spojené arabské emiráty, Čína, Srbsko, Keňa, neformálne zasadnutia Rady EÚ a EK. 

Hlavným prínosom zahraničných pracovných ciest bola práca v európskych 
štruktúrach, začlenenie do medzinárodných orgánov a organizácií, príprava a  podpis 
bilaterálnych medzivládnych a medzirezortných dohôd, rozvoj spolupráce v oblasti 
podnikania, energetiky, hospodárskej stratégie, príprava na predsedníctvo SR v Európskej 
únii v roku 2016. 

Za podriadené rozpočtové organizácie bolo uskutočnených 69 zahraničných 
pracovných ciest, ktorých sa zúčastnilo 72 zamestnancov. Výdavky na zahraničné pracovné 
cesty predstavovali sumu 19 423,76 eur. 

Zahraničné pracovné cesty boli zrealizované v Izraeli, Českej republike, Anglicku, 
Fínsku, Belgicku, Estónsku, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Portugalsku, Švédsku , Nórsku, 
Taliansku a Švajčiarsku.  

 Zahraničné pracovné cesty súviseli s členstvom Puncového úradu v medzinárodnej 
organizácii Dohovor o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov a v Medzinárodnej 
asociácii puncových úradov (IAAO) ako aj rokovania o aktuálnych otázkach a problémoch 
z oblasti výkonu puncovej kontroly a puncovej inšpekcie v rámci VG4.  

Zamestnanci Hlavného banského úradu sa zúčastnili na seminári pre strelmajstrov, 
TVO so zameraním na rozšírenie znalostí o najnovšej skúsenosti odborníkov v danej 
problematike a na stretnutí predstaviteľov štátnych banských správ EÚ – Fínsko, Helsinki so 
zameraním na riešenie aktuálnych problémov ťažby nerastných surovín v EÚ. 
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Hlavným prínosom zahraničných pracovných ciest zrealizovaných zamestnancami 
Slovenskej obchodnej inšpekcie bolo získavanie skúseností v oblasti ochrany spotrebiteľa 
v rámci členských krajín EÚ, prezentácia činnosti SOI ako orgánu štátnej kontroly vnútorného 
trhu a účasť zamestnancov SOI na rokovaniach pracovných skupín v rôznych oblastiach 
ochrany spotrebiteľa v Bruseli. 

Príspevkové organizácie použili na zahraničné pracovné cesty finančné prostriedky 
z prostriedkov poskytnutých z rozpočtu kapitoly Ministerstva hospodárstva SR v sume 
102 961,08 eur (SARIO 54 194,69 eur, SIEA 43 457,51 eur, MO 5 308,88 eur) na 199 
zahraničných pracovných ciest (z toho na SARIO pripadá 58 ciest, na SIEA 117 ciest a na MO 
24 ciest). Časť prostriedkov na zahraničné pracovné cesty bola hradená z vlastných zdrojov 
príspevkových organizácií.  

Prostriedky sa v organizácii SARIO použili na zahraničné pracovné cesty  súvisiace 
s prezentovaním Slovenska ako top investičného a podnikateľského prostredia, ako aj 
s cieľom nadviazať bližší kontakt s budúcimi partnermi pri organizovaní podujatí 
o investičných možnostiach na Slovensku a prezentovaní Slovenska ako atraktívneho 
investičného a obchodného partnera.  

Zahraničné pracovné cesty v organizácii SIEA boli zamerané na účasť na 
medzinárodných konferenciách, seminároch a na zasadnutiach. Značná časť zahraničných 
pracovných ciest bola uskutočnená na pozvanie zahraničného partnera, pričom výdavky na 
tieto cesty boli plne refundované z pozývajúcej strany.  

V rámci Múzea obchodu zahraničné pracovné cesty boli vykonané za účelom akvizície 
zbierkových predmetov, prezentácie putovných výstav a so zameraním na rokovania o ďalšej 
možnej spolupráci s múzeami na území Českej republiky a Poľska.  

 
Financovanie oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva SR na výstavách v roku 2015 

  
Výdavky na oficiálne účasti MH SR na výstavách v roku 2015 mali byť financované 

z prostriedkov štrukturálnych fondov na základe zálohových a priebežných platieb v súlade 
s národným projektom „Podpora propagácie slovenského priemyselného potenciálu a účasti 
slovenských MSP z oblasti priemyselnej výroby na výstavách/veľtrhoch v zahraničí v roku 
2015“. 

Vzhľadom na to, že národný projekt bol predložený a schválený k 30. 7. 2015, nebolo 
možné využiť žiadne zálohové platby na úhradu faktúr spojených s realizáciou oficiálnych 
účastí na výstavách a faktúry bolo nevyhnutné financovať z rozpočtových prostriedkov 
MH SR s následnou žiadosťou o refundáciu týchto prostriedkov z prostriedkov štrukturálnych 
fondov. 

Rozpočtové prostriedky MH SR, uvoľnené na realizáciu výstav v roku 2015, boli 
použité na úhradu faktúr súvisiacich s: 
- prenájmom plôch (Hannover Messe, Mosbuild, Metalworking, Metaloobrabotka, 

Beogradski Sajam Tehnike, Elektro Moskva, MSV Brno), 
- technickými prípojkami spoločného stánku (IDEX 2015, Hannover Messe, Metalworking, 

Metaloobrabotka, Beogradski Sajam Tehnike, Elektro Moskva a MSV Brno), 
- registračnými poplatkami (IDEX 2015, Hannover Messe, Metalworking, 

Metaloobrabotka, Beogradski Sajam Tehnike, Elektro Moskva, MSV Brno). 
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Z rozpočtových prostriedkov ministerstva bola mimo schváleného plánu oficiálnych 
účastí na výstavách v roku 2015 na základe vnútroministerského schvaľovacieho procesu 
podporená účasť slovenských firiem na: 

 

Výstava Podporená sumou v EUR 

MSV Nitra 18 900,00 

Autosalón Nitra 9 386,20 

Web Summit Dublin (startupy) 20 000,00 

FIHAV Havana 16 500,00 

Spolu 64 786,20 

Výdavky na výstavy v roku 2015 neboli z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ 
k marcu 2016 zrefundované. Záverečná žiadosť o platbu za výstavy a veľtrhy uskutočnené 
v roku 2015 predstavuje sumu 231 588,81 eur a v aktuálnom období sa čaká na výkon 
administratívnej kontroly a následnú refundáciu prostriedkov zo strany sekcie štrukturálnych 
fondov EÚ.  
 

Finančné operácie 
 
Finančnými operáciami sa rozumie každá transakcia s finančnými aktívami 

a finančnými pasívami. Finančné operácie sú príjmové a výdavkové. Príjmové operácie 
zahŕňajú príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami a prijaté úvery, 
pôžičky a návratné finančné výpomoci. Výdavkové operácie pozostávajú z platieb za úvery, 
pôžičky, návratné finančné výpomoci, kapitálové účasti a iné výdavkové finančné operácie. 
 

Príjmové finančné operácie  
 

Finančné operácie kapitoly MH SR v úhrnnej sume 134 503 149,74 eur za rok 2015 
v príjmovej časti predstavujú zostatky prostriedkov na mimorozpočtových účtoch 
z predchádzajúcich rokov v sume 28 292 539,74 eur a príjmové operácie tvoriace vklady 
a zvýšenia základného imania obchodných spoločností v pôsobnosti MH SR v sume 
106 210 610,00 eur, v zložení: 
 

- úrad MH SR v sume 27 756 042,31 eur. 
V uvedenej sume sú vykázané finančné prostriedky úradu MH SR na bežných 

účtoch (v sume 14 373 227,92 eur) a Fondu národného majetku (v sume 13 382 814,39 
eur), ktoré spravuje Ministerstvo hospodárstva SR podľa zákona č. 347/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov. Tieto prostriedky sú vedené mimo štátneho rozpočtu SR. 

 
- rozpočtové organizácie v zakladateľskej pôsobnosti MH SR v sume 536 497,43 eur. 

V uvedenej sume sú vykázané zostatky na bežných účtoch rozpočtových organizácií 
v zložení: 

- Hlavný banský úrad                      143 115,25 eur 
- Puncový úrad SR                             31 228,45 eur 
- Slovenská obchodná inšpekcia    362 153,73 eur. 

 
- MH Invest s.r.o., zvýšenie základného imania (ZI) spoločnosti v sume 99 788 110,00 eur, 
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- MH Invest II, s.r.o. vklad do ZI spoločnosti v sume 5 000,00 eur, 
- MH Invest II, s.r.o. zvýšenie ZI spoločnosti v sume 6 390 000,00 eur, 
- MH Manažment, a.s., vklad do ZI spoločnosti 25 000,00 eur a do rezervného fondu 

v sume 2 500,00 eur. 
 

Výdavkové finančné operácie 
 

MH SR v roku 2015 realizovalo výdavkové operácie vyplývajúce z transakcií 
s finančnými aktívami a finančnými pasívami. 
 
Výdavkové operácie za kapitolu  predstavovali v roku 2015 sumu 110 610 610,00 eur. 
- Úrad MH SR predstavuje sumu 110 610 610,00 eur v členení: 
 - Návratná finančná výpomoc mesto Prievidza - 1 386 199,01 eur 
 - Návratná finančná výpomoc Prievidza Invest, s. r. o. - 2 302 758,66 eur 
 - Návratná finančná výpomoc SIEA Bratislava - 600 000,- eur. 
 
Základné imanie obchodných spoločností v pôsobnosti MH SR bolo v roku 2015 navýšené 
celovo o sumu 106 210 610,00 eur nasledovne . 

- MH Invest, s.r.o., zvýšenie základného imania  spoločnosti v sume 99 788 110,00 eur, 
- MH Invest II., s.r.o. vklad do základného imania spoločnosti v sume 5 000,00 eur, 
- MH Invest II., s.r.o.  zvýšenie základného imania spoločnosti v sume 6 390 000,00 eur, 
- MH Manažment, a.s., vklad do základného imania spoločnosti v sume 25 000,00 eur 

a do rezervného fondu v sume 2 500,00 eur. 
 

Čiastkové splatenie návratných finančných výpomocí tvorilo sumu 111 042,33 eur: 
- Mesto Prievidza vrátilo sumu 20 665,48 eur, 
- Prievidza Invest, s.r.o. vrátila sumu 90 376,85 eur. 

 
5.2. Konsolidovaná účtovná závierka 

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Ministerstva hospodárstva SR 
za rok 2015 bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 
10. decembra 2014 č. MF/21230/2014 – 31, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva 
financií Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe 
a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky 
vo verejnej správe v znení neskorších predpisov. 
Zostavená bola ako riadna konsolidovaná účtovná závierka (KÚZ). Sprístupnená je v Registri 
účtovných závierok a tiež v sídle konsolidujúcej účtovnej jednotky. 
KÚZ Ministerstva hospodárstva SR bude zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky 
ústrednej správy. 
 

5.2.1. Informácie o konsolidovanom celku 

Konsolidovaný celok (KC) Ministerstva hospodárstva SR zahŕňal nasledovné účtovné 

jednotky: 



87 
 

Názov  účtovnej jednotky Právna forma 
Podiel 

konsolidujúcej 
ÚJ na ZI (%) 

Podiel konsolidujúcej ÚJ 
na hlasovacích právach 

(%) 

Ministerstvo hospodárstva SR Rozpočtová 
organizácia 

x x 

Slovenská obchodná inšpekcia Rozpočtová 
organizácia 

x x 

Hlavný banský úrad Rozpočtová 
organizácia 

x x 

Puncový úrad Rozpočtová 
organizácia 

x x 

Slovenská agentúra pre rozvoj 
investícií a obchodu  

Príspevková 
organizácia 

x x 

Slovenská inovačná 
a energetická agentúra  

Príspevková 
organizácia 

x x 

Múzeum obchodu Príspevková 
organizácia 

x x 

Transpetrol Akciová 
spoločnosť 

100 100 

Jadrová a vyraďovacia 
spoločnosť 

Akciová 
spoločnosť 

100 100 

MH Development 
Od 01.07.2015 zlúčený s MH 
Invest, s.r.o. do spoločnosti MH 
Invest, s.r.o. 

Spol. s r.o. 100 100 

MH Invest, s.r.o. Spol. s r.o. 100 100 

Jadrová energetická spoločnosť 
Slovenska 

Akciová 
spoločnosť 

51 50 

Slovak Telekom (do 07.04.2015) Akciová 
spoločnosť 

34 34 

Slovenský plynárenský priemysel 
(Súčasť KC od 01.06.2014) 

Akciová 
spoločnosť 

100 100 

Slovenské elektrárne 
(Súčasť KC od 01.08.2014) 

Akciová 
spoločnosť 

34 34 

Západoslovenská energetika 
(Súčasť KC od 01.08.2014) 

Akciová 
spoločnosť 

51 51* 

Stredoslovenská energetika 
(Súčasť KC od 01.08.2014) 

Akciová 
spoločnosť 

51 51* 

Východoslovenská energetika 
Holding 
(Súčasť KC od 01.08.2014) 

Akciová 
spoločnosť 

51 51* 

MH Invest II, (od 24.10.2015 Spol. s r.o. 100 100 

MH Manažment, (od 19.12.2015) Akciová 
spoločnosť 

100 100 

*/ V spoločnostiach, kde podľa hlasovacích práv by mala mať kontrolu konsolidujúca ÚJ, je 
manažérska kontrola v rukách menšinového vlastníka, preto sa konsoliduje metódou 
vlastného imania. 
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Do Konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva hospodárstva SR boli zahrnuté KÚZ 
nasledovných spoločností: 

- Transpetrol, a. s., 
- Slovenské elektrárne, a. s., 
- Západoslovenská energetika, a. s., 
- Stredoslovenská energetika, a. s., 
- Východoslovenská energetika Holding, a. s. 

Informácia o použitých metódach konsolidácie je uvedená v časti 5.2.2. 
 
Transpetrol, a. s. (Transpetrol) 
 
Transpetrol, a.s., patrí medzi strategické podniky slovenského hospodárstva a je jediným 
prevádzkovateľom Ropovodného systému v Slovenskej republike. Hlavnou hospodárskou 
aktivitou spoločnosti sú vnútroštátna a tranzitná preprava ropy a jej skladovanie. 
Medzinárodný ropovod DRUŽBA má 5-tisíc kilometrov a patrí medzi najdlhšie ropovody 
sveta. V r. 2015 bol zrekonštruovaný ropovod ADRIA, ktorý na Slovensko vstupuje 
z Maďarska. Dĺžka územia na Slovensku, cez ktoré prechádzajú ropovody, je zhruba 510 km. 
Spoločnosť Transpetrol, a. s., v roku 2015 prepravila celkovo 9 932 037 ton ropy. Hlavnú 
úlohu z hľadiska realizovaných tržieb a využívania prepravnej kapacity ropovodu v prevádzke 
Transpetrolu zohráva rafinéria Slovnaft, a. s. v Bratislave. 
 
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS) 
 
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť je strategická spoločnosť na prevádzkovanie a vyraďovanie 
jadrových zariadení, nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a realizáciu prepráv 
čerstvého a vyhoretého jadrového paliva, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a realizáciu 
prepráv rádioaktívnych odpadov. JAVYS ako jediná disponuje odborne kompetentným 
personálom, príslušnými technickými prostriedkami, vybudovanými zariadeniami na výkon 
týchto činností, a je držiteľkou oprávnení vydávaných dozornými orgánmi. Na základe 
ustanovení novely Atómového zákona č. 350/2011 Z. z. Ministerstvo hospodárstva SR 
poverilo spoločnosť JAVYS výkonom činností súvisiacich s ukladaním rádioaktívnych odpadov 
(RAO) a vyhoretého jadrového paliva, čím začala plniť funkciu tzv. agentúry. Spoločnosť 
vyraďuje jadrové elektrárne A1 a V1. Rok 2015 bol zásadný v oblasti zahraničných 
komerčných aktivít. Spoločnosť získala zákazku z Českej republiky na spaľovanie RAO, 
realizuje kontrakt s talianskou jadrovou elektrárňou Caorso, bola úspešná v projekte 
na poskytovanie konzultačných služieb pre vybudovanie úložiska nízko a stredne aktívnych 
odpadov v Iraku. 
 
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. (JESS) 
 
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., vznikla 31.12.2009 zápisom do Obchodného 
registra SR. Vytvorením spoločnosti JESS sa otvoril priestor pre prípravu projektu výstavby 
nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. JESS je spoločným podnikom slovenskej 
Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. , ktorá vlastní 51% podiel a českej energetickej 
skupiny ČEZ vlastniacej 49% akcií spoločnosti. Manažérska kontrola podľa dohody oboch 
partnerov funguje na princípe rovnosti a konsenzu oboch partnerov. Hlavnou úlohou 
spoločnosti je zabezpečiť realizáciu všetkých fáz projektu, počnúc prípravou dokumentácie, 
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zabezpečením podkladových štúdií a prípravou stavby až po jej realizáciu, ktoré smerujú 
k bezpečnému prevádzkovaniu novej jadrovej elektrárne v lokalite Jasovských Bohuníc. 
 
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP) 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. je najvýznamnejším dodávateľom plynu na Slovensku. 
V roku 2015 úspešne pôsobil aj na trhu dodávky elektriny. Vďaka tomu je najväčším 
dodávateľom energií na slovenskom trhu, na ktorom zásobuje všetky zákaznícke segmenty 
vo všetkých regiónoch. SPP zabezpečuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné 
dodávky plynu a elektriny a s nimi spojené služby tak na Slovensku, ako aj 
na medzinárodných trhoch. Od 20.6.2014 je vlastníkom 100 % akcií SPP vláda SR, ktorá svoje 
práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR. 
 
Slovenské elektrárne, a. s. (SE) 
 
Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., je výroba a predaj 
elektrickej energie. Z hľadiska disponibilného inštalovaného výkonu je spoločnosť najväčším 
výrobcom elektrickej energie na Slovensku. Okrem toho tiež vyrába a predáva teplo 
a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu. Prevádzkuje 31 vodných, 2 jadrové, 
2 tepelné a 2 fotovoltické elektrárne. Cieľom spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne 
a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať s elektrinou a teplom a trvalo 
znižovať negatívne vplyvy výrobných procesov na životné prostredie. Najvyššou prioritou SE 
je bezpečnosť, ktorej dosahovanie je vždy nadradené výrobným požiadavkám a obchodnému 
zisku, inovatívnosť, konkurencieschopnosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu.  
 
Západoslovenská energetika, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s., Východoslovenská 
energetika Holding, a. s. 
 
Kľúčovou činnosťou spoločností je poskytovanie dodávok elektriny a plynu, ku ktorým sa 
postupne pridávajú aj nové služby do domácností a posúvajú spoločnosti z dodávateľa 
energií smerom k dodávateľom komplexných služieb do domácností. Svoju hodnotu vnímajú 
najmä v stabilite, dôveryhodnosti a spoľahlivom zákazníckom servise, pričom jeho 
dostupnosť pre zákazníka považujú za jeden z najdôležitejších faktorov. V segmente 
priemyselných zákazníkov sa spoločnosti zameriavajú na energetickú efektívnosť a s tým 
súvisiace služby. 
 

5.2.2. Metódy konsolidácie 

Konsolidované účtovné jednotky (rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 
obchodné spoločnosti) boli zahrnuté do KÚZ konsolidovaného celku Ministerstva 
hospodárstva SR metódou konsolidácie uvedenou v nasledujúcej tabuľke. 
Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách (ÚJ). 
Metóda podielovej konsolidácie bola použitá pri spoločnej ÚJ JESS, a. s.  
Metóda vlastného imania bola použitá pri pridružených ÚJ (Slovak Telekom, a. s., Slovenské 
elektrárne, a.s.) a spoločných ÚJ (Západoslovenská energetika, a. s., Stredoslovenská 
energetika, a.s., Východoslovenská energetika Holding, a. s.). 
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Názov resp. obchodné meno 
konsolidovanej účtovnej jednotky 

Metóda  
úplnej 

konsolidácie 

Metóda  
podielovej 

konsolidácie 

Metóda 
vlastného 

imania 

Ministerstvo hospodárstva SR áno   

Slovenská obchodná inšpekcia áno   

Hlavný banský úrad áno   

Puncový úrad SR áno   

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a 
obchodu 

áno   

Slovenská inovačná a energetická agentúra áno   

Múzeum obchodu áno   

Transpetrol, a.s. áno   

JAVYS, a.s. áno   

MH Invest, s.r.o. áno   

MH Development, s.r.o.(zlúčená s MH 
Invest) 

áno   

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, 
a.s. 

 áno  

Slovak Telekom, a.s.   áno 

Slovenský plynárenský priemysel, a. s. áno   

Slovenské elektrárne, a. s.   áno 

Západoslovenská energetika, a.s.   áno 

Stredoslovenská energetika, a.s.   áno 

Východoslovenská energetika Holding, a.s.   áno 

MH Invest II, s.r.o. áno   

MH manažment, a.s. áno   

 
 

5.2.3. Významné udalosti po skončení účtovného obdobia 

Dňa 4. januára 2016 bola uzatvorená Zmluva o predaji časti podniku s názvom „Stredisko 
rozvoja priemyselných parkov a zón“, týkajúca sa predaja časti podniku spoločnosti MH 
Invest, s.r.o., spoločnosti MH Invest II, s.r.o. 
 
Od 17.3.2016 prešla spoločnosť MH Invest s.r.o. z pôsobnosti MH SR do pôsobnosti  
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
 
Zmeny vo vedení ministerstva 
 
V období od 16.6.2015 do 23.03.2016 pôsobil vo funkcii ministra JUDr. Vazil Hudák. 
Od 24.03.2016 je vo funkcii ministra hospodárstva SR Ing. Peter Žiga. 
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6. Podporné činnosti 

 

6.1   Komunikácia s verejnosťou 

Cieľom komunikačnej stratégie Ministerstva hospodárstva SR v roku 2015 bolo zabezpečiť 
komplexnú informovanosť verejnosti a vybraných cieľových skupín o kľúčových úlohách 
ministerstva a o postupe ich realizácie, vytváranie obrazu ministerstva na verejnosti 
a prezentácia výsledkov jeho práce. 
Hlavnými témami komunikácie boli energetika, podnikateľské prostredie a jeho lepšia 
regulácia, investičná pomoc, inovácie, ochrana spotrebiteľa, zahraničný obchod a čerpanie 
prostriedkov z eurofondov. Cieľovými skupinami boli novinári, podnikateľská sféra, najmä 
malí a strední podnikatelia, spotrebitelia, mimovládne organizácie, verejný sektor a široká 
verejnosť. 
 
Ministerstvo využívalo tieto komunikačné nástroje:  
 
- internetová stránka ministerstva a organizácií v riadiacej pôsobnosti MH SR, 
- tlačové správy, 
- písomná, telefonická a osobná komunikácia s novinármi, 
- profily na sociálnych sieťach, 
- tlačové konferencie a brífingy, 
- interview, 
- účasť v diskusných  reláciách v elektronických médiách, 
- semináre a konferencie, 
- informačné brožúry. 
 
Výber komunikačného nástroja závisel od stupňa rozpracovania jednotlivých úloh a od 
cieľovej skupiny, ktorej bola informácia určená. Dokumenty v etape prípravy sa prezentovali 
predovšetkým formou aktualít na webovej stránke MH SR, resp. na webových stránkach 
organizácií v jeho riadiacej pôsobnosti, prezentačných seminárov a tlačových správ, ktorých 
ministerstvo vydalo 260.  
Komunikácia spočívala na zásadách transparentnosti, objektívnosti a komplexnosti. Dbalo sa 
na poskytovanie jasných, úplných, presných a aktuálnych informácií a na primeranú formu 
s ohľadom na cieľové skupiny s použitím adekvátnych výrazových prostriedkov. Aktérmi 
komunikácie smerom navonok boli najmä politickí predstavitelia MH SR, hovorkyňa ministra 
hospodárstva SR a zamestnanci komunikačného oddelenia MH SR. S odbornou verejnosťou 
komunikovali najmä generálni riaditelia vecne príslušných sekcií, riaditelia vecne príslušných 
odborov, odborní zamestnanci a predstavitelia organizácií v pôsobnosti MH SR.  
Počas roka 2015 medializácia Ministerstva hospodárstva SR presiahla 12 500 príspevkov. 
Najväčší počet správ priniesli rôzne webové portály, najmä teraz.sk a webnoviny.sk, 
z printových médií Hospodárske noviny, z rozhlasových staníc Rádio Slovensko 
a z televíznych staníc najmä STV1 a TA3. Tematicky sa príspevky orientovali hlavne na 
energetiku, podnikateľské prostredie, jeho podporu a lepšiu reguláciu, investície, inovácie, 
odpredaj podielu v spoločnosti Slovak Telecom, ochranu spotrebiteľa a realizáciu programov 
s podporou eurofondov. Väčšina príspevkov mala neutrálny charakter, 1 006 príspevkov bolo 
vyhodnotených ako pozitívne a 1745 ako negatívne správy. Pozitívne hodnotené príspevky sa 
týkali oblasti energetiky, podpory miest, firiem a ochrany spotrebiteľa. Negatívne hodnotené 
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príspevky súviseli najmä s odvolávaním, resp. abdikáciou ministra a situáciou 
v podnikateľskom prostredí. 
V roku 2015 ministerstvo zaregistrovalo 273 žiadostí o informácie podaných v zmysle zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, z nich 242 podali 
žiadatelia elektronickou poštou a 31 písomne klasickou poštou. Formálnym listom bolo 
vybavených 27 žiadostí. Väčšina žiadostí bola vybavená v rámci základnej zákonnej lehoty 
8 pracovných dní. V 27 prípadoch bola predĺžená lehota na vybavenie o ďalších 8 pracovných 
dní, 13 žiadostí ministerstvo postúpilo na vybavenie iným inštitúciám. 
V súvislosti s vybavovaním žiadostí o informácie ministerstvo vydalo celkom 34 rozhodnutí. 
V 14 prípadoch to bolo z dôvodu úplného odmietnutia žiadostí o informácie, ktoré 
ministerstvo ani iná povinná osoba nemali k dispozícii (neboli nikdy vytvorené alebo uplynul 
čas ich uloženia). Ďalšie rozhodnutia o čiastočnom nesprístupnení informácií boli vydané 
z dôvodov ochrany obchodného tajomstva podnikateľských subjektov, osobných údajov 
a autorských práv. 
Žiadatelia vo svojich žiadostiach požadovali najmä informácie o možnostiach podpory pri 
podnikaní, o dotáciách na OZE pre domácnosti, ale aj na iné účely, o Operačnom programe 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Frekventované boli aj žiadosti o informácie 
z oblasti poskytovania investičnej pomoci a personálnej agendy ministerstva. 
 

6.2.  Verejné obstarávanie  

 

V roku 2015 MH SR realizovalo 7 nadlimitných zákaziek 
 

- Výstavy MH SR v zahraničí v roku 2015 - Metalworking 2015, Minsk 
- Výstavy MH SR v zahraničí v roku 2015 - Hannover Messe, Hannover 
- Výstavy MH SR v zahraničí v roku 2015 - BST, Belehrad 
- Výstavy MH SR v zahraničí v roku 2015 - MSV Brno, Brno 
- Oprava a servis služobných motorových vozidiel 
- Výstavy MH SR v zahraničí v roku 2015 -Elektro Moskva, Moskva 

- Dodanie a implementácia dátového úložiska do infraštruktúry MH SR, migrácia dát 
a podpora prevádzky používateľa 

 
a 4 podlimitné zákazky: 
 

- Technická realizácia prezentačnej expozície vystavovateľa a zabezpečenie s tým 
spojených služieb 

- Poistenie majetku 
- Poistenie motorových vozidiel 
-  PZP motorových vozidiel 

 
6.3.  Kontrola a audit 
 

Odbor kontroly a vládneho auditu MH SR vykonal v roku 2015 v spolupráci s vecne 
príslušnými organizačnými útvarmi MH SR spolu 38 kontrol (8 kontrol plnenia úloh štátnej 
správy a 30 následných finančných kontrol). Okrem toho 7 následných finančných kontrol 
začatých v roku 2015 prešlo na ukončenie do roku 2016. Zistených bolo 43 nedostatkov. 
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Následnými finančnými kontrolami (ďalej len „NFK“) bol skontrolovaný objem finančných 
prostriedkov celkom 39 366 143,26 €, z toho 3 610 142,93 € prostriedkov štátneho rozpočtu 
(ŠR), 15 765 148,61 € prostriedkov Európskej únie (EÚ), (spolu 19 375 291,54 € verejných 
výdavkov, t. j. prostriedky ŠR a EÚ) a 19 990 851,72 € vlastných – súkromných zdrojov 
v kontrolovaných subjektoch. V uvedených objemoch skontrolovaných finančných 
prostriedkov nie sú zahrnuté finančné prostriedky 7 NFK, ktoré prešli z roku 2015 na 
dokončenie do roku 2016 a bude ich obsahovať správa za rok 2016. 
Pri vybraných kontrolách v roku 2015 bola overená aj dokumentácia a dodržiavanie 
postupov pri verejnom obstarávaní (ďalej len „VO“) a obchodnej verejnej súťaže (ďalej len 
„OVS“). Overenie dokumentácie VO a OVS bolo vykonané v 20 kontrolovaných subjektoch 
(v počte 29 zákaziek). Nedostatky boli zistené pri 1 NFK v celkovom počte 6 nedostatkov. 
V roku 2015 odbor kontroly a vládneho auditu MH SR nevykonal žiaden vládny audit, a to 
z dôvodu, že Ministerstvo financií SR (orgán auditu) listom č. MF/026258/2014-1412 zo dňa 
29.01.2015 MH SR (spolupracujúci orgán) vypovedalo Dohodu o pravidlách spolupráce 
v zmysle čl. 8. ods. 3 predmetnej dohody. 
V centrálnej evidencii petícií MH SR v roku 2015 boli zaevidované dve petície. V centrálnej 
evidencii sťažností MH SR bolo v roku 2015 zaevidovaných 19 sťažností. Štyri sťažnosti boli 
vybavené prešetrením, pričom ich opodstatnenosť nebola preukázaná. Dve sťažnosti prešli 
na vybavenie do roku 2016. Okrem toho bolo zaevidovaných 29 iných podaní, z ktorých bolo 
vybavených 22 a sedem podaní prešlo na vybavenie do roku 2016. 
Doručené podania v roku 2015 na odbor kontroly a vládneho auditu boli zamerané na rôzne 
oblasti; ako podnet pre podozrenie s nehospodárnym nakladaním majetku štátu, žiadosti 
o odškodnenie, resp. náhrada majetkovej ujmy, podnety na overenie poskytnutých 
nenávratných finančných príspevkov na realizáciu projektov z prostriedkov Európskej únie, 
podnety na posudzovanie oprávnenosti výdavkov v rámci predloženej žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok, podnety z dôvodu neschválenia žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku, ďalej išlo o podania týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, podnety pre 
porušenie zákonnosti so žiadosťou o vyvodenie dôsledkov, podnety pre neoprávnené 
vymáhanie pohľadávok a pod.  
Celkovo tri podania boli vybavené vrátením v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. („zákon o sťažnostiach“), nakoľko išlo 
o podania, ktoré neboli sťažnosťami podľa príslušných ustanovení zákona o sťažnostiach 
a MH SR nedisponovalo kompetenciami v nich konať. 
 

6.4. Informačné a komunikačné technológie 

Na MH SR prebiehala záverečná fáza projektu Elektronické služby Ministerstva hospodárstva 
SR spojená s umiestnením informačných technológií do vládneho dátového centra, kde sa 
pripravuje 38 elektronických služieb poskytovaných verejnosti, podnikateľským subjektom 
a inštitúciám verejnej správy.  
Ďalej sa pozornosť venovala obnove počítačového a serverového parku, kde boli 
aktualizované potrebné softvérové a aplikačné platformy a tiež sa upravovali podmienky na 
zvýšenie bezpečnosti a ochrany dát ako aktív MH SR. Pri príprave vládneho dátového centra 
spolupracovalo MH SR aj s ostatnými rezortmi, najmä s Ministerstvom financií SR. 
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Zoznam skratiek 

RIS3 SK Stratégia inteligentnej špecializácie 
MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
ECHA Európska chemická agentúra 
REACH Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o 

registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok  
OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
MSP malé a stredné podnikanie 
OPCW Organizácia pre zákaz chemických zbraní 
BIDSF Medzinárodný fond na podporu odstavenia JE V1 Bohunice  
OP KaHR Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
OP VaI Operačný program Výskum a Inovácie 
OZE obnoviteľné zdroje energie 
SK PRES  Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ 2016 
RAPEX rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky 


