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„Výnos 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

č. 8 z 20. augusta 2003 
o Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 6 a § 33 písm. h) zákona č. 
163/2001  Z.  z.  o chemických  látkach  a chemických  prípravkoch  ustanovuje  Európsky  zoznam 
existujúcich komerčných chemických látok (EINECS). 

§ 1

Európsky  zoznam  existujúcich  komerčných  chemických  látok  (EINECS)  je  uvedený 
v prílohe.  Zoznam  EINECS  sa  nachádza  na  internetovej  stránke  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej  republiky  www.economy.gov.sk,  položka  priemysel  a je  prístupný  v knižnici 
ministerstva. 

§ 2

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2004. 

Robert Nemcsics 
minister hospodárstva“.

„Informácia o vydaní výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 
č. 8 z 20. augusta 2003 o Európskom zozname existujúcich komerčných 

chemických látok  EINECS v elektronickej podobe“

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 6 a § 33 písm. h) 
zákona  č.  163/2001  Z.z.  o chemických  látkach  a chemických  prípravkoch  ustanovuje 
Európsky  zoznam  existujúcich  komerčných  chemických  látok  (EINECS) podľa  smernice 
Rady 67/548/EEC z 27.  júna 1967  (O.J. č. P196, 16. 8. 1967, str.1 ) a podľa jej šiestej zmeny 
smernicou Rady  79/831/EEC z 8. septembra 1979 (O.J. č. L259, 15. 10. 1979, str.1 ).

Európsky  zoznam  existujúcich  komerčných  chemických  látok  (EINECS)  je 
uverejnený  v elektronickej podobe na CD nosiči ako príloha výnosu č. 8/2003 Ministerstva 
hospodárstva  Slovenskej  republiky  v  uvedeného  vo  Vestníku  č.  3/2003  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam EINECS sa nachádza aj na internetovej stránke 
Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  www.economy.gov.sk,  položka 
priemysel/Výnos 8/2003 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 20. augusta 2003 
o Európskom  zozname  existujúcich  komerčných  chemických  látok  a je  k nahliadnutiu 
v knižnici ministerstva.

Je to slovenský preklad pôvodného znenia  publikovaného v Official Journal  C 146 A, 
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Vol.  33,  dňa  15.6.1990  podľa  jeho  korigendy   publikovanej  v  OJ   dňa  1.  marca  2002
 ( OJ C 54, str. 13).

EINECS  je zoznam chemických komerčných látok, ktoré nepodliehajú oznámeniu podľa § 4 
zákona č. 163/2001 Z.z. Látky  nachádzajúce  sa  v zozname  sa  považujú  za  látky 
existujúce.

Zoznam je zoradený podľa EC čísla od 200-001-8 po 310-312-1, obsahuje 100 196 
položiek. Pre veľký rozsah je uložený v 100 súboroch. 

Názov súborov je vytvorený podľa prvého a posledného prítomného EC čísla v danom 
súbore, napísaných vo formáte bez pomlčiek za skratkou EC, oddelených podčiarkovníkom. 
Hľadané číslo EC sa musí  nachádzať v danom rozpätí.
( napr. v  súbore s názvom EC_3089610_3103121, má prvá položka súboru EC číslo rovné 
308-961-0  a posledná  položka  má EC číslo rovné 310-312-1. Zlúčenina s EC číslom 308-
971-5 je desiatou položkou tohto súboru.)

Názov súboru je zobrazený  v zápätí každej jeho stránky.
Každá stránka má v záhlaví zobrazené 

- naľavo prvé EC číslo na danej strane
- napravo posledné EC číslo na danej strane
Stránky sú číslované v každom súbore od čísla 1.

Okrem prvého a posledného súboru obsahujú všetky 1000 položiek. 
Prvá číslica EC čísla musí vždy začínať číslom 2 alebo 3.
Prvých 6 číslic sú čísla poradové, ktoré v celom rozsahu EC čísiel vždy nestúpajú spojite, 
siedma číslica je číslo kontrolné.

Vypracoval :  Ing. Karol Križik
                        odbor priemyselnej politiky 

JUDr. Dušan Vilím
                        odbor legislatívy

Informácia - Európsky zoznam nových chemických látok
 (ELINCS- 5. publikácia)

Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky  podľa  33  písm.  h)  zákona  
č.  163/2001  z.  z.  o  chemických  látkach  a  chemických  prípravkoch  (ďalej  len  “zákon”) 
uverejňuje  Európsky  zoznam  nových  chemických  látok  (ďalej  len  “ELINCS”),  ktorý 
pozostáva  z  chemických  látok,  ktoré  boli  oznámené  v jednotlivých  členských  krajinách 
Európskeho  spoločenstva  do  30.  júna  1995.  (2000/C/72/01  a  2000/C/72/02   Oj  C  72, 
11.3.2000 str.1 a 2.)

ELINCS  dopĺňa  Európsky  zoznam  existujúcich  komerčných  chemických  látok 
(EINECS) uverejnený vo výnose č. 8/2003 Ministerstva hospodárstva slovenskej republiky vo 
Vestníku č. 3/2003 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v elektronickej forme na 
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CD nosiči a na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky adresa: 
www.economy.gov.sk položka: priemysel. 

Uvedenie látky v ELINCS nezbavuje žiadneho dovozcu alebo výrobcu, ktorí takúto 
látku uvádzajú na trh, povinnosti oznámiť ju Centru pre chemické látky a prípravky v súlade 
so zákonom.

Aktualizácia  ELINCS  sa  uskutoční  na  internetovej  stránke  www.economy.gov.sk 
položka:  priemysel  vždy po príslušných informáciách publikovaných v Úradnom vestníku 
Európskych  spoločenstiev  uverejnených  na  internetovej  stránke  http://europa.en.int/eu-lex/ 
alebo http://ecb.jrc.it/new-chemicals/.

Vypracovali:  Ing. Jaroslav Šoltys
                       odbor priemyselnej politiky 

          JUDr. Dušan Vilim
                      odbor legislatívy

          

Informácia  "Zmluva o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii" 

Na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky: 
http://www.foreign.gov.sk  v  položke:  SR  a  EÚ je  uvedená  "Zmluva  o  pristúpení  k 
Európskej únii", ktorá obsahuje:

- v bode 3. Prílohy k aktu o podmienkach pristúpenia a protokoly vo všetkých jazykoch 
členských štátov Európskej únie, ako aj v jazykoch štátov pristupujúcich k Európskej únii 
ku dňu 1.5.2004:

Prílohy

Príloha II: Zoznam uvedený v článku 20 aktu o pristúpení

1. Voľný pohyb tovaru

K.  Chemické látky....................................................................................................................235
(a) Tabuľka a v predslove k prílohe I..............................................................................239
(b) Tabuľka b v predslove k prílohe I .............................................................................253
(c) Príloha II 
(výstražné symboly a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky a prípravky) ....265
(d) Príloha III
(zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti chemickej 
látky a prípravku) ............................................................................................................281
(e) Príloha IV
(zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku)..437
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Poznámka spracovateľa:

V slovenskom jazyku (SK) vyššie uvedené dokumenty korenšpondujú s prílohami 1, 2, 3 
a  4  Výnosu  Ministerstva  hospodárstva  slovenskej  republiky  č.  2/2002  na  vykonanie 
zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch. 

Vypracoval: Ing. Jarolav Šoltys
                    odbor priemyselnej politiky 
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Stanoviská, správy a informácie

Usmernenie Ministerstva hospodárstva SR k uplatňovaniu zákona č. 565/2001 Z. z. 
o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach 

Slovenskej republiky

V Bratislave dňa 24. 07. 2003
Číslo:  922 /2003-002

Úvod.
 
Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskej  republiky  (ďalej  len  ministerstvo)  v  záujme 

zabezpečenia  jednotného postupu pri  uplatňovaní  zákona č.  565/2001 Z.  z.  o investičných 
stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), vydáva „Usmernenie 
k podávaniu  a schvaľovaniu žiadosti  o poskytnutie  investičných  stimulov“.  Jeho cieľom je 
uľahčiť orientáciu žiadateľom a príjemcom investičných stimulov v styku s orgánmi štátnej 
správy a ďalšími účastníkmi konania. 

  
1.      Základné informácie pre žiadateľa o poskytnutie investičných stimulov.

Štátnou   pomocou  sa  rozumie  každá  pomoc  v akejkoľvek  forme,  ktorú  poskytuje  na 
podnikanie  alebo  v súvislosti  s ním  poskytovateľ  priamo  alebo  nepriamo  z prostriedkov 
štátneho  rozpočtu,  zo  svojho  rozpočtu  alebo nepriamo  z vlastných  zdrojov  podnikateľovi. 
Štátna pomoc sa môže poskytnúť v súlade so zákonom č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci 
a osobitnými zákonmi a len za podmienok ustanovených v zákone č. 231/1999 Z. z. a ak to 
nie  je  v rozpore  s Európskou  dohodou  o pridružení   uzatvorenou  medzi  Európskymi 
spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej  strane a Slovenskou republikou na strane 
druhej (oznámenie č. 158/1997 Z. z.) .

 
Investičný  stimul  je  forma  individuálnej  štátnej  pomoci  na  počiatočné  investície, 

poskytovaná  na  obstaranie  hmotného  investičného  majetku  a nehmotného  investičného 
majetku  potrebného  na  začatie  výroby  alebo  na  začatie  poskytovania  služieb  alebo  na 
rozšírenie výroby alebo na rozšírenie poskytovania služieb alebo na kúpu podniku alebo na 
nové pracovné miesta vytvorené v súvislosti s týmito investíciami vo forme:

 
a) úľavy na dani z príjmov právnických osôb podľa osobitného predpisu1,
b) príspevku na vytvorenie  nového pracovného miesta podľa osobitného predpisu2,
c) príspevku  na  rekvalifikáciu  zamestnancov  prijatých  na  vytvorené  nové  pracovné 

miesta podľa osobitného predpisu3. 

Investičné  stimuly  sa  žiadateľom  a príjemcom  poskytujú  zásadne  len  na  základe  ich 
žiadostí.  Základné  náležitosti  žiadosti  sú  uvedené  v  §  3  ods.  2  zákona.  Obsah  žiadosti 
o poskytnutie investičných stimulov a jej príloh upravuje Vyhláška MH SR  č. 235/2002 Z. z..
            
2.      Postup pri podávaní a schvaľovaní žiadosti.
 
2.1. Podanie žiadosti.

1 § 35b a 35c zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
2 § 93a zákona NR SR č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov
3 § 84a zákona NR SR č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov
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Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie investičných stimulov (ďalej len žiadosť) 

Ministerstvu  hospodárstva  SR  v Bratislave  ul.  Mierová  č.  19.  V žiadosti  uvedie,  či 
prijímateľom  investičných  stimulov  je  žiadateľ  alebo  iná  právnická  osoba  tak,  ako  je 
definovaná v zákone č. 565/2001 Z. z. § 3 ods. 2 písm. b). Predložená žiadosť musí obsahovať 
náležitosti   uvedené vo vyhláške Ministerstva hospodárstva SR č.  235/2002 Z. z. Má byť 
vypracovaná tak, aby obsahovala súhrnné usporiadanie úplných a pravdivých údajov  a bola 
v súlade  s § 3 ods.1 zák. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov. 
Okrem náležitostí  stanovených  vo  vyhláške  MH SR 235/2002  Z.  z.  žiadateľ   k  žiadosti 
priloží  úvodnú stranu,  na  ktorej  bude  uvedený  obsah  žiadosti  o  poskytnutie  investičných 
stimulov.  Žiadosť  o  poskytnutie  investičných  stimulov  sa  podáva  písomne  v  dvoch 
origináloch   a  v  prílohe  na nosiči  elektronických údajov v systéme MS Word prípadne 
Excel.

 
Žiadosť  možno  podať  osobne  v podateľni  ministerstva  alebo  poštou  na  adresu 

Ministerstvo  hospodárstva  SR,  ul.  Mierová  19,  827  15  Bratislava.  V záujme  urýchlenia 
spracovania  žiadosti  je  vhodné obálku  zreteľne  označiť  heslom  "Žiadosť  o  poskytnutie 
investičných stimulov".  
 

Žiadateľ doloží k žiadosti čestné vyhlásenie o nezverejniteľných častiach materiálu. 
 

2.2. Odborný posudok k žiadosti.
 

Ministerstvo  po  prevzatí  žiadosti  skontroluje  jej  úplnosť, v prípade  nedostatkov 
písomne vyzve žiadateľa na jej doplnenie. Žiadateľ písomne predloží ministerstvu doplnené 
údaje  k žiadosti.  Ak  je  žiadosť  úplná,  ministerstvo  zabezpečí  vypracovanie  odborného 
posudku (zákon č. 565/2001 § 4 ods. 1). 

Odborná inštitúcia vyhotoví  odborný posudok ku schváleniu žiadosti  do 30 dní od 
postúpenia kompletnej žiadosti ministerstvom. 

2.3. Vypracovanie návrhu na poskytnutie investičných stimulov ministerstvom a  
        rozhodnutie o poskytnutí investičných stimulov.

Ministerstvo  na  základe  úplnej  žiadosti  o  poskytnutie  investičných  stimulov  a 
odborného posudku vypracuje návrh na poskytnutie investičných stimulov. 

Podľa zákona č. 565/2001 § 4 ods. 1 v návrhu na poskytnutie investičných stimulov 
ministerstvo uvedie nasledovné údaje: 

 a)  identifikácia žiadateľa a príjemcu,
 b)  druhy investičných stimulov, ktoré sa majú poskytnúť,
 c)  podmienky poskytnutia investičných stimulov,
 d)  hodnotu jednotlivých druhov investičných stimulov 
 e)  či príjemcom investičných stimulov bude žiadateľ alebo iná právnická osoba (§3 ods. 
      2 písm. b)

Takýto  návrh  zašle  ministerstvo  žiadateľovi  a  vyzve  žiadateľa,  aby  sa  k návrhu 
vyjadril.   Žiadateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu do 30 dní od doručenia výzvy.  Ak sa 
žiadateľ k návrhu v tejto lehote nevyjadrí alebo ak nedôjde do 90 dní od vyjadrenia žiadateľa 
k dohode o obsahu návrhu medzi žiadateľom a ministerstvom, ministerstvo konanie zastaví. 
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Rozhodnutie o zastavení konania zašle žiadateľovi. Voči rozhodnutiu ministerstva nemožno 
podať opravný prostriedok.

Ak  ministerstvo  dostane  súhlasné  stanovisko  žiadateľa  alebo  ak  dôjde  k uzavretiu 
dohody medzi ministerstvom a žiadateľom o obsahu návrhu, ministerstvo predloží návrh na 
poskytnutie  investičných  stimulov  spolu  so  žiadosťou  žiadateľa  vrátane  jej  príloh  na 
schválenie Úradu pre štátnu pomoc (ďalej len „ÚŠP“). 

Podľa zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov ÚŠP je 
povinný posúdiť návrh na poskytnutie investičných stimulov do 60 dní od doručenia návrhu 
na  schválenie.   Schválenie  alebo  neschválenie  poskytnutia  štátnej  pomoci  oznámi  ÚŠP 
písomne ministerstvu. V oznámení o neschválení uvedie aj dôvody neschválenia návrhu na 
poskytnutie  investičných  stimulov.  V prípade  neschválenia  návrhu  na  poskytnutie 
investičných stimulov ministerstvo žiadosť zamietne. O zamietnutí žiadosti vydá ministerstvo 
rozhodnutie a zašle ho žiadateľovi. Voči rozhodnutiu ministerstva nemožno podať opravný 
prostriedok.

Po prevzatí oznámenia o schválení investičných stimulov ÚŠP ministerstvo predloží 
návrh na poskytnutie investičných stimulov na rokovanie vlády SR. 

2.4. Vydanie konečného rozhodnutia o návrhu na poskytnutie investičných stimulov.

Po  schválení  návrhu  na  poskytnutie  investičných  stimulov  vládou  Slovenskej 
republiky  vydá  ministerstvo  rozhodnutie  do  15  dní  od  schválenia  návrhu  vládou,  ak  sa 
rozhodnutie  vydáva  žiadateľovi,  alebo do 15 dní  odo dňa  doručenia  oznámenia  žiadateľa 
o vzniku inej právnickej osoby (zákon č. 565/2001 § 3 ods. 2 písm. b) ministerstvu. 

Ak vláda Slovenskej republiky návrh na poskytnutie investičných stimulov neschváli, 
ministerstvo žiadosť zamietne, čo oznámi žiadateľovi.

Voči rozhodnutiu ministerstva nemožno podať opravný prostriedok.

  3. Evidencia a kontrola použitia investičných stimulov
 

Ministerstvo  o rozhodnutí  o poskytnutí  investičných  stimulov  informuje  kontrolné 
orgány podľa § 5 ods. 4 zákona č. 565/2001. 
 

Kontrolu dodržania podmienok poskytnutia investičných stimulov vykonávajú: 
1. ÚŠP 

2. daňový úrad, pokiaľ ide o úľavy na dani z príjmov právnických osôb

3. orgány  Národného  úradu  práce,  pokiaľ  ide  o  príspevok  na  vytvorenie  nového 
pracovného miesta a o príspevok na rekvalifikáciu zamestnancov

Ministerstvo  hospodárstva  SR  ako  poskytovateľ  investičných  stimulov  sleduje, 
kontroluje  a hodnotí  využívanie  a  dôsledky využitia  investičných stimulov na základe 
podmienok stanovených v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov .

  

4.  Vrátenie alebo odvod už poskytnutých investičných stimulov

Príjemca investičných stimulov, ktorý nezačne vynakladať prostriedky na obstaranie 
hmotného investičného majetku alebo nehmotného investičného majetku alebo ktorý nezačne 
vykonávať  podnikateľskú  činnosť  uvedenú  v žiadosti  o poskytnutie  investičných  stimulov 
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najneskôr v lehote podľa § 2 ods. 2 písm. d) zákona, musí vrátiť alebo odviesť už poskytnuté 
investičné stimuly podľa osobitných predpisov4.

Ak počas čerpania aspoň jedného investičného stimulu uvedeného v § 2 ods. 1 zákona 
alebo  ak  do  piatich  rokov  od  začatia  čerpania  prvého  investičného  stimulu  príjemca 
investičných stimulov nespĺňa  podmienky uvedené v § 2 ods. 2 zákona, príjemca musí vrátiť 
alebo odviesť už poskytnuté investičné stimuly podľa osobitných predpisov4.
 
5. Ochrana údajov 

Všetky osoby, ktoré prídu do styku v konaní podľa zákona o investičných stimuloch 
s údajmi  charakteru  obchodného  tajomstva,  sú  povinné  dodržiavať  ich  ochranu  podľa 
ustanovení Obchodného zákonníka – zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 
Údaje,  ktoré  označí  niektorý  z účastníkov  konania  o  investičných  stimuloch 

za utajované  skutočnosti   v zmysle  zákona  č.  241/2001  Z.  z.  o  ochrane  utajovaných 
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 3), podliehajú ochrane podľa tohoto 
zákona. 
  

 
Robert  Nemcsics  v. r.

  podpredseda vlády a minister hospodárstva

Oznam Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o krajinách, do ktorých možno 
určené látky skupiny II a skupiny III vyvážať len na základe jednorazového povolenia

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 18 ods.11 písm. b) zákona 219/2003 
Z. z. zverejňuje:

a) Zoznam krajín, do ktorých možno určené látky skupiny II vyvážať
len na základe jednorazového povolenia

acetanhydrid - všetky tretie krajiny
manganistan draselný - všetky tretie krajiny

krajina kys._antrani-
lová

kys._fenyl-
octová

piperidín

Bolívia a a a
 Čile a a a
 Ekvádor a a a
 India a

4 zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon NR SR č. 387/1996 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. Zákon č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov
4
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 Kolumbia a a a
 Mexiko a a a
 Peru a a a
 Spojené  arabské 
emiráty

a a a

USA a a
 Venezuela a a a

b) Zoznam krajín, do ktorých možno určené látky skupiny III vyvážať len na základe
jednorazového povolenia

   urč._látka 

krajina

butanón, 
metyletyl 
ketón (mek)

toluén kyselina 
sírová

acetón dietyléter 
etyléter

kyselina 
chlórovo- 
díková

Argentína a a a a a a
Bolívia a a a a a a
Brazília a a a a a a
Čile a a a a a a
Kolumbia a a a a a a
Kostarika a a a a a a
Ekvádor a a a a a a
El Salvádor a a a a a a
Guatemala a a a a a a
Honduras a a a a a a
Spojené 
arabské 
emiráty

a a a a a a

Hong Kong a a a a a a
Panama a a a a a a
Paraguaj a a a a a a
Peru a a a a a a
Sýria a a a a a a
Thajsko a a a a a a
Uruguaj a a a a a a
Venezuela a a a a a a
Irán a a a
Libanon a a a
Mexiko a a
Myanmar 
(Barma)

a a a

Singapúr a a a
 Turecko a a a

Vypracoval: RNDr. Jaroslav  Novotný, CSc.
                     referát priemyselnej politiky   
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Implementácia opatrení Sektorového operačného programu Priemysel a služby

Od 1. januára 2003 sa Slovensku otvára možnosť čerpania finančných prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov EÚ. Ministerstvo hospodárstva SR vypracovalo za účelom čerpania 
pomoci  zo štrukturálnych fondov EÚ počas skráteného programového obdobia 2004-2006 
Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len SOP PS). Globálnym cieľom SOP 
PS  je  zabezpečiť   „Rast  konkurencieschopnosti  priemyslu  a služieb“  a tým  podporiť 
ekonomický  rast  a konkurencieschopnosť,  zamestnanosť  a rovnovážny  rozvoj  regiónov. 
K dosiahnutiu  uvedeného  globálneho  cieľa  sú  nasmerované  dve  priority  a v rámci  nich 
jednotlivé opatrenia SOP PS, ktorými sú:

Priorita 1 Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja 
domáceho rastového potenciálu

Opatrenie 1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb
Opatrenie 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry 
Opatrenie 1.3 Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu
Opatrenie 1.4 Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie
Opatrenie 1.5 Rozvoj medzinárodnej spolupráce a image SR
Priorita 2 Rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie 2.1 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu
Opatrenie 2.2 Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu
Opatrenie 2.3 Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného systému
Opatrenie Technická pomoc

     Jednotlivé opatrenia SOP PS sa budú realizovať prostredníctvom schém štátnej pomoci 
alebo formou individuálnych projektov. 
a) Schéma štátnej pomoci predstavuje rámec pomoci s presne zadefinovanými kritériami, 

ktoré vychádzajú z regionálnej mapy SR a vecného zamerania uvedenej schémy pomoci. 
Vyhlasovateľom schémy je MH SR ako Riadiaci orgán pre SOP PS v súlade s predpismi 
o štátnej pomoci. Schémy štátnej pomoci existujú v dvoch formách:

                  - do 100 000 EUR -  pomoc de minimis – nie je posudzovaná ako štátna pomoc;
                  - nad 100 000 EUR – do 50 mil. Euro - posudzovaná ako štátna pomoc. 

b) Individuálne poskytované nenávratné  finančné príspevky (ďalej len NFP) len  pre 
verejnú správu:

Vyhlasovateľ  individuálnych  NFP  určuje  témy  (zadávacími  podmienkami,  resp. 
predpísanou osnovou žiadosti o NFP), zamerané na predkladanie projektov pre udelenie 
individuálneho NFP. Individuálne projekty nie sú štátnou pomocou, za podmienky,  že 
príjemcom je verejná správa, ktorá nevytvára zisk a nevstupuje do hospodárskej súťaže. 
Tieto projekty sa samostatne predkladajú na posúdenie Riadiacemu orgánu, ktorý každý 
projekt predkladá na schválenie EK. V takomto prípade ide o projekty, ktoré sa nebudú 
realizovať cez schémy štátnej pomoci. Projekty musia mať rozpočet v celkovej hodnote 
nad 100 tis. EUR a do 50 mil. EUR. 

c) Individuálne NFP pre podnikateľské subjekty: 
Vyhlasovateľ  individuálnych  NFP  stanoví  témy  (zadávacími  podmienkami,  resp. 
predpísanou osnovou žiadosti o NFP) zamerané na predkladanie projektov pre udelenie 
individuálneho NFP. Individuálne projekty určené pre podnikateľský sektor sú  štátnou 
pomocou a z toho dôvodu sa samostatne predkladajú na schválenie ex-ante hodnotiteľovi, 
Úradu pre štátnu pomoc, ktorý každý projekt predkladá na notifikáciu na EK. V takomto 
prípade ide o projekty, ktoré sa nedajú riešiť cez schémy štátnej pomoci a sú v celkovej 
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hodnote  nad  100  tis.  EUR  a  do  50  mil.  EUR  a nad  50  mil.  EUR.

     Pre opatrenia 1.2 a 2.1 SOP PS určené verejnému sektoru vypracovalo Ministerstvo 
hospodárstva SR návrhy výberových kritérií. Zároveň pre opatrenia nasmerované na podporu 
súkromného sektora boli pripravené a predložené na posúdenie a schválenie Úradu pre štátnu 
pomoc nasledovné schémy štátnej pomoci:

Opatrenia SOP PS Schémy štátnej pomoci Prijímateľ pomoci

1.1 Podpora rozvoja 
nových a existujúcich 
podnikov a služieb

Schéma štátnej pomoci na podporu malých 
a stredných podnikateľov

súkromný sektor – 
podnikateľský 
subjekt

1.2 Podpora budovania 
a rekonštrukcie 
infraštruktúry pre rozvoj 
priemyslu

Individuálne projekty 
verejný sektor
(napr. VUC, obec)

1.3 Podpora podnikania, 
inovácií a aplikovaného 
výskumu

Schéma štátnej pomoci na podporu 
priemyselného výskumu a predsúťažného 
vývoja

súkromný sektor – 
podnikateľský 
subjekt

1.4 Podpora úspor 
energie a využitia 
obnoviteľných zdrojov 
energie

Schéma štátnej pomoci  na podporu úspor 
energie a využitia obnoviteľných 
energetických zdrojov

súkromný sektor-
podnikateľský 
subjekt

1.5 Rozvoj 
medzinárodnej 
spolupráce a image SR

Schéma štátnej pomoci na podporu 
medzinárodnej spolupráce

súkromný sektor-
podnikateľský 
subjekt

2.1 Podpora budovania 
a rekonštrukcie 
infraštruktúry 
cestovného ruchu

Individuálne  projekty
verejný sektor
(napr. VUC, obec)

2.2 Podpora 
podnikateľských aktivít 
cestovného ruchu

Schéma štátnej pomoci na podporu 
podnikateľských aktivít cestovného ruchu

súkromný sektor-
podnikateľský 
subjekt

2.3 Podpora propagácie 
cestovného ruchu 
a tvorba informačného 
systému

Individuálny NFP pre SACR
SACR

     Schéma štátnej pomoci na podporu malých a     stredných podnikateľov  
     V rámci tejto schémy je štátna pomoc (vo forme nenávratných finančných príspevkov zo 
štrukturálnych  fondov  EÚ  a štátneho  rozpočtu)  nasmerovaná  hlavne  na  podporu  vzniku 
nových a stabilizáciu a rozvoj už existujúcich podnikov, na zvýšenie konkurencieschopnosti 
malých  a stredných  podnikateľov  prostredníctvom  ich  modernizácie,  zvyšovaním  ich 
produktivity práce a uľahčením uplatnenia sa MSP v medzinárodnej spolupráci a pri vstupe 
na trh EÚ. Snahou je prostredníctvom rozvoja MSP prispievať k rozvoju zaostalých regiónov 
Slovenska.
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     Schéma štátnej pomoci na podporu priemyselného výskumu a     predsúťažného vývoja  
     Cieľom realizácie  projektov  podľa  tejto  schémy  je  zvýšenie  konkurencieschopnosti 
výrobkov  prostredníctvom  priemyselného  výskumu  a predsúťažného  vývoja,  ktorých 
výsledky  sa  budú  priamo  realizovať  vo  výrobe  a službách.  Cieľom  je  tiež  vytváranie 
silnejších väzieb medzi užívateľmi a realizátormi priemyselného výskumu a predsúťažného 
vývoja, a to aj s využitím výskumno-vývojovej základne s osobitným zameraním na podporu 
pozitívnych vplyvov výskumu a vývoja na životné prostredie.

    Schéma štátnej pomoci na podporu úspor energie a     využitia obnoviteľných energetických   
zdrojov
     Cieľom  schémy  je  realizácia  projektov  zameraných  na  úspory  energie  a  využitie 
obnoviteľných energetických zdrojov v záujme zníženia  energetickej  náročnosti  výrobných 
a technologických  procesov  vo  všetkých  odvetviach  hospodárstva  s výnimkou 
poľnohospodárstva a zvýšenia využitia regionálne dostupných energetických zdrojov.

     Schéma štátnej pomoci na podporu medzinárodnej spolupráce
     Cieľom pomoci je zvýšiť zapojenie slovenských podnikov do medzinárodnej deľby práce a 
stimulovať  ich  k internacionalizácii  svojej  činnosti,  zvýšiť  efektívnosť  pri  realizácii 
obchodných  činností,  výsledkov  výroby  a služieb.  Ďalším  zámerom  je  zlepšiť  pozíciu 
a konkurenčnú silu slovenských podnikateľských subjektov na vnútornom trhu EÚ a tretích 
trhoch,  zvýšiť  úroveň  ich  prezentačných  aktivít  na  medzinárodných  trhoch   na  úroveň 
porovnateľnú  s podnikateľskými  subjektami  v krajinách  EÚ  a  rozvinúť  medzinárodnú 
spoluprácu.  Zároveň  bude  napomáhať  k  zvýšeniu  úrovne  informovanosti  podnikov 
o zahraničných trhoch a vývojových tendenciách na týchto trhoch.

S  chéma na podporu podnikateľských aktivít cestovného ruchu  
     Touto  schémou  sa  má  dosiahnuť  rast  konkurencieschopnosti  cestovného  ruchu 
prostredníctvom  zvýšenia  kvality  ponúkaných  služieb,  ochrana  a rozvoj  kultúrneho, 
historického a prírodného dedičstva a podpora vytvárania nových atraktivít v regiónoch, ako 
aj skvalitnenie prezentácie Slovenska ako krajiny cestovného ruchu najmä prostredníctvom 
zlepšenia marketingovej činnosti.

MH SR, ako Riadiaci orgán pre Sektorový operačný program Priemysel a služby, bude 
realizovať  implementáciu  jednotlivých  opatrení  prostredníctvom  sprostredkovateľských 
orgánov pod Riadiacim orgánom (ďalej SO/RO), ktorými sú:
-  Národná  agentúra  pre  rozvoj  malého  a stredného  podnikania  -  www.nadsme.sk - 
zodpovedná za implementáciu opatrenia 1.1 a 1.2 SOP PS 
-  Slovenská  energetická  agentúra www.sea.gov.sk -  zodpovedná  za  implementáciu 
opatrenia 1.3 a 1.4 SOP PS
-  Slovenská agentúra pre  rozvoj  investícií  a  obchodu  www.sario.sk -  zodpovedná  za 
implementáciu opatrení 1.2 a 1.5  SOP PS
- Slovenská agentúra pre cestovný ruch  www.sacr.sk - zodpovedná za  implementáciu 
priority 2 SOP PS 
      SO/RO  budú  zabezpečovať  činnosti  súvisiace  s  i  nformovaním  verejnosti   
o  príležitostiach  a  výhodách  využitia  pomoci  zo  štrukturálnych  fondov EU a  o spôsobe 
čerpania pomoci; budú prijímať žiadosti o             NFP,             uskutočnia formálnu kontrolu predložených   
žiadostí  a  zabezpečia  proces  hodnotenia   predkladaných projektov.  Po schválení  projektu 
budú s konečným prijímateľom pomoci podpisovať       zmluvu   o pridelení NFP. 
      Konečný prijímateľ pomoci bude predkladať SO/RO žiadosti o     platbu   vrátane zúčtovacích 
dokladov a zoznamom výdavkov a SO/RO budú následne posudzovať oprávnenosť výdavkov 
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konečného  príjemcu  pomoci  a zároveň  sa  budú  podieľať  na  monitorovaní,  hodnotení  a 
kontrole implementácie priamo u konečných prijímateľov pomoci. 

      
     Schémy štátnej pomoci predstavujú základný rámec na predkladanie projektov a z tohto 
dôvodu  MH  SR  ako  Riadiaci  orgán  pre  SOP  PS  v spolupráci  so  SO/RO   zabezpečí 
publikovanie týchto dokumentov v čo najkratšom čase po ich schválení. Pre potenciálnych 
prijímateľov  pomoci,  ako  aj  pre  širokú  verejnosť  budú  tieto  schémy  zverejnené  na  už 
uvedených  web-stránkach,  v Obchodnom  vestníku,  ako  aj  prostredníctvom  informačnej 
kampane.

Vypracovali: Mgr. Ivana Kubáňová
                     odbor riadenia Sektorového operačného programu

                     Mgr. Radim Rehák  
                     odbor riadenia Sektorového operačného programu

Postup Ministerstva hospodárstva SR pri poskytovaní podpory na zriaďovanie 
priemyselných parkov podľa zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie 

priemyselných parkov v znení zákona č. 156/2003 Z. z.

Úvod

Ministerstvo  hospodárstva  SR  vydáva  „Postup  Ministerstva  hospodárstva  SR  pri 
poskytovaní podpory na zriaďovanie priemyslných parkov podľa zákona č. 193/2001 Z. z. 
o podpore na zriadenie priemyslených parkov “(ďalej len „postup“). V ňom je zapracované 
nariadenie vlády SR č. 143 z 30. apríla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 
152/1996  Z.  z.  o základných  sadzbách  odvodov  za  odňatie  poľnohospodárskej  pôdy 
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov, ako aj zákon č. 156/2003 
Z.  z.  z  24.  apríla  2003,  ktorým sa  mení  a dopĺňa  zákon č.  193/2001 Z.  z.  o podpore  na 
zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých 
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. „Postup“ 
nahrádza  doteraz  platný  Manuál  pre  poskytovanie  podpory na zriaďovanie  priemyselných 
parkov (ďalej len manuál). Manuál vláda SR zrušila svojim unesením č. 801/2003 zo dňa 27. 
augusta 2003. „Postup“ nadobudol platnosť schválením vládou SR dňom 27. augusta 2003, 
následne  bude  zverejnený  na  internetovej  stránke  MH  SR  (www.economy.gov.sk)  a vo 
vestníku  Ministerstva  hospodárstva  SR.  Žiadosti  predložené  na  MH SR v termíne  do  27. 
augusta 2003 boli  posudzované podľa Manuálu pre poskytovanie podpory na zriaďovanie 
priemyselných parkov . 

Kto môže žiadať o dotáciu

O poskytnutie  podpory  zo  štátneho rozpočtu  na  zriadenie  priemyselného  parku sa 
podľa  §  2  zákona  č.  193/2001  Z.  z.  o   podpore  na  zriadenie  priemyselných  parkov 
a o doplnení zákona NR SR č. 180/1995
 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších 
predpisov, môže uchádzať obec, ktorá je zriaďovateľom priemyselného parku.  
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Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie podpory na zriadenie 
priemyselných parkov

2.1. Podanie žiadosti

Žiadosť o poskytnutie dotácie na zriadenie priemyselného parku (ďalej len „žiadosť“) 
možno zaslať poštou alebo doručiť osobne do podateľne Ministerstva hospodárstva SR (ďalej 
len  „MH  SR“),  Mierová  19,  827  15  Bratislava  v obálke  zreteľne  označenej  heslom 
"PRIEMYSELNÝ PARK -  PODPORA" a adresou kancelárie  ministra.  V takto  označenej 
obálke sa žiadosť predkladá vo dvoch origináloch a dvoch kópiách. Žiadosť obsahuje úvodnú 
stranu  podľa  predlohy  uvedenej  v  „postupe“  v dodatku  č.  1  a  prílohy  so  všetkými 
náležitosťami, tak ako sú uvedené v tomto „postupe“  v dodatku č. 2. Na poskytnutie podpory 
nie je právny nárok.

2.2. Posúdenie formálno - právnej stránky žiadosti 

MH SR posúdi formálno – právnu stránku žiadosti, t. j. či žiadosť obsahuje všetky 
potrebné  prílohy  podľa  zákona  č.  193/2001  Z.  z.  o podpore  na  zriadenie  priemyselných 
parkov  a o doplnení  zákona  NR  SR  č.  180/1995  Z.  z.  o niektorých  opatreniach  na 
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). „MH 
SR“ neposudzuje obsahovú pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti.

Ak  žiadosť  o poskytnutie  podpory  neobsahuje  náležitosti  podľa  odseku  2  §  6 
„zákona“ alebo má iný odstrániteľný nedostatok, „MH SR“ do 10 dní od podania žiadosti 
písomne vyzve obec, aby žiadosť doplnila alebo nedostatok odstránila.

Pokiaľ obec žiadosť neopraví, príp. nedoplní v lehote 30 dní od doručenia výzvy, 
„MH SR“ konanie zastaví a oznámi to obci.

V takom prípade môže obec opravenú, príp. doplnenú  žiadosť opätovne predložiť 
na „MH SR“ vyššie uvedeným spôsobom (pozri bod 2.1 Podanie žiadosti). Pre opakovane 
podanú žiadosť sa lehoty na vybavenie žiadosti počítajú bez prihliadnutia na predchádzajúcu 
vrátenú žiadosť.

3. Odborný posudok k žiadosti

Ak žiadosť spĺňa formálno-právne náležitosti, „MH SR“ požiada do 10 dní od podania 
žiadosti  Slovenskú  agentúru  pre  rozvoj  investícií  a obchodu  (ďalej  len  „SARIO“) 
o vypracovanie odborného posudku k žiadosti. Spolu so žiadosťou o odborný posudok doručí 
agentúre „SARIO“ aj jeden originál a jednu kópiu žiadosti obce.

Odborný posudok sa skladá z dvoch častí. 

1. Posúdenie  obsahovej  hodnovernosti  žiadosti,  reálnosti  podnikateľského  zámeru 
a uvádzaných nákladov projektu a posúdenie hodnovernosti technických podkladov. 
2.Bodové hodnotenie žiadosti na základe kritérií špecifikovaných v dodatku č. 3 tohto 
„postupu“.

Súčasťou odborného posudku sú aj stanoviská Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, (ďalej len „MVRR SR“) a Ministerstva životného prostredia SR, (ďalej len „MŽP 
SR“).  „SARIO“ do 5 dní od prevzatia  žiadosti o vypracovanie odborného posudku vyzve 
bezodkladne  MŽP  SR  a MVRR  SR,  aby  do  15  dní  od  doručenia  žiadosti  zo  „SARIO“ 
predložili svoje stanoviská k zriadeniu priemyselného parku z hľadiska regionálneho rozvoja 
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a ochrany  životného  prostredia  a zároveň,  aby  pridelili  podľa  bodov  5  a  8  bodového 
hodnotenia kritérií príslušný počet bodov (pozri dodatok č. 3 „postupu“), ktoré sa zahrnú do 
celkového bodového hodnotenia plnenia kritérií hodnotenia žiadosti. 

„SARIO“ vypracuje odborný posudok k žiadosti do 30 dní od doručenia kompletnej 
žiadosti.  V prípade,  ak si  posúdenie žiadosti  vyžaduje dlhší  čas,  „SARIO“ môže požiadať 
„MH SR“ o predĺženie  lehoty  o ďalších  maximálne  30  dní  spolu s odôvodnením nutnosti 
tohto predĺženia. „MH SR“ rozhodne o predĺžení v lehote do 5 dní od doručenia žiadosti zo 
„SARIO“.

V prípade, že „SARIO“ zistí, že údaje uvádzané v žiadosti nezodpovedajú skutočnosti 
a rozdiely sú tak závažného charakteru, že neumožňujú vypracovanie objektívneho odborného 
posudku, informuje o tom „MH SR“, ktoré konanie zastaví  a oznámi to žiadateľovi (obci) 
písomne.

4. Prevod, prenájom, zámena pozemkov, s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond 
alebo zriadenie vecného bremena na týchto pozemkoch

Ak s pozemkami,  ktoré sa majú previesť  na obec, prenajať obci, zameniť s obcou 
alebo na ktorých sa majú  zriadiť  vecné bremená pre vybudovanie  technickej  vybavenosti 
priemyselného parku, nakladá Slovenský pozemkový fond  (ďalej len „SPF“), „MH SR“ si 
vyžiada k návrhu na poskytnutie podpory stanovisko „SPF“. „SPF“ oznámi svoje stanovisko 
„MH SR“ v lehote  podľa §  6 ods.  5  zákona č.  193/2001 Z.  z.  Po  schválení  podpory  na 
zriadenie priemyselného parku vládou SR a vydaní príslušného rozhodnutia „MH SR“, „SPF“ 
uzatvorí  s obcou  v lehote  podľa  §  8  ods.  4  zákona  zmluvu  o prevode,  prenájme,  zámene 
pozemkov  alebo  o zriadení  vecného  bremena  na  pozemky,  s ktorými  „SPF“  nakladá. 
Stanovisko obsahuje  aj  podmienky,  za  ktorých  „SPF“ tieto  pozemky  prevedie,  prenajme, 
zamení alebo umožní zriadiť vecné bremená.
Zmluva  o prevode,  prenájme,  zámene  pozemkov  alebo  o zriadení  vecného  bremena  na 
pozemky, s ktorými „SPF“ nakladá musí, obsahovať:

1. Označenie  pozemkov,  ktorých  sa  prevod,  nájom,  zámena  alebo  vecné  bremeno  týka. 
Preukazuje sa výpisom z katastra nehnuteľností k príslušným pozemkom.

2. V prípade zámeny identifikáciu pozemkov, ktoré daná obec ponúka v rámci zámeny.
3. V prípade prevodu pozemkov cenu za m² a to najmenej cenu podľa cenových predpisov 

(podľa §1b ods. 2 a § 15 ods. 2 vyhlášky MF SR č. 465/1991 o cenách stavieb, pozemkov, 
trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov  a náhradách 
za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov). 

4. V prípade nájmu cenu nájmu za m2, pričom najkratšia doba nájmu je 50 rokov. Zároveň 
v zmluve musí byť zakotvené aj právo obce vybudovať na prenajatom pozemku technickú 
vybavenosť územia a  inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku (§ 
3 ods.  2  a 3  zákona)  a  právo obce zriadiť  vecné  bremená spojené  s pozemkom alebo 
stavbou  v priemyselnom  parku,  ako  aj  právo  obce  dať  do  prenájmu  pozemok 
v priemyselnom parku zámene pozemkov alebo o zriadení vecného bremena na pozemky, 
s ktorými „SPF“ nakladá,  je podnikateľom na uskutočnenie stavieb.

5. V prípade zriadenia vecného bremena účel, na ktorý sa vecné bremeno zriaďuje (napr. 
vybudovanie  plynovodnej  prípojky,  kanalizácie,  elektrickej  prípojky,  prístupovej  cesty 
a pod. ) a sumu dohodnutej jednorázovej  odmeny  za zriadenie vecného bremena.

6. Podmienky odstúpenia od zmluvy podľa § 11 zákona č. 193/2001 Z. z. 
Zmluvu o prevode, prenájme, je potrebné uzavrieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia 
návrhu obce na uzavretie zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
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5.  Zmluva o poskytnutí rozpočtových prostriedkov 

Konečným krokom je  uzatvorenie  zmluvy  o poskytnutí  rozpočtových  prostriedkov 
podľa zákona 
č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách  medzi „MH SR“ a obcou (ďalej len „zmluva“).

Táto „zmluva“ musí obsahovať :

a/  označenie obce, ktorej sa podpora poskytuje,
b/  druh, účel a sumu podpory a časový rozvrh jej čerpania,
c/  podmienky, za ktorých môže obec podporu čerpať, teda najmä: 

-  podpísaná zmluva s „SPF“, ak ide o pozemky v správe „SPF“ 
-  vecné a časové viazanie finančných prostriedkov,
-  vydané  stavebné  povolenie  pre  možnosť  čerpania  dotácie  na  budovanie  technickej     

 infraštruktúry, 
-  ďalšie podmienky „MH SR“ vyplývajúce z osobitosti danej žiadosti,

d/ označenie pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľností ( katastrálne územie, parcelné 
číslo, druh pozemku, výmera pozemku ) s uvedením vlastníckych vzťahov,

e/  ďalšie podmienky zmluvy na poskytnutie podpory vyplývajúce z osobitosti žiadosti,
f/   vzájomné práva a povinnosti,   
g/  podmienky  odstúpenia  od  „zmluvy“,  najmä  možnosť  jednostranného  odstúpenia  od 

„zmluvy“
 „MH SR“   v prípade, že sa  nedodržiavajú ustanovenia tejto „zmluvy“.

Podmienky odstúpenia od „zmluvy“

Obec  predkladá  „MH  SR“  raz  za  1  mesiac  prehľad  o  hospodárení  s  pridelenými 
finančnými  prostriedkami.  Okrem  toho  obec  do  dvoch  rokov  od  uzavretia  zmluvy  o 
poskytnutí rozpočtových prostriedkov musí písomne preukázať „MH SR“ začatie realizácie 
inžinierskych  stavieb  alebo  inej  nevyhnutnej  technickej  vybavenosti  územia.  Ak  to  obec 
neurobí, „MH SR“ odstúpi od zmluvy o poskytnutí rozpočtových prostriedkov. Oznámenie o 
odstúpení od „zmluvy“ doručí „MH SR“ obci.

„MH SR“ má kedykoľvek právo kontroly podľa § 44 ods. 3 zákona č. 303/1995 z. z. 
o rozpočtových  pravidlách  v znení  neskorších  predpisov.  V  prípade  zistenia  nedostatkov 
vyzve „MH SR“ obec, aby  ich v lehote 30 dní odstránila. Ak obe do 30 dní tieto nedostatky 
neodstráni, „MH SR“ odstúpi od zmluvy o poskytnutí rozpočtových prostriedkov. Oznámenie 
o odstúpení od zmluvy doručí „MH SR“ obci.

V takomto  prípade  je  obec  povinná  vrátiť  „MH  SR“  rozpočtové  prostriedky 
poskytnuté na zriadenie priemyselného parku do 30 dní od doručenia oznámenia o odstúpení 
od „zmluvy“.

6. Záver
       Ostatné náležitosti,  ktoré sa musia dodržať pri  predkladaní žiadostí  a následnom 

poskytovaní podpory na zriaďovanie priemyselných parkov upravujú zákon č. 193/2001 Z. z. 
o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. 
o niektorých  opatreniach  na  usporiadanie  vlastníctva  k pozemkom  v znení  neskorších 
predpisov a nariadenie vlády SR č. 143 z 30. apríla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
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vlády SR č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej 
pôdy  z poľnohospodárskeho  pôdneho  fondu  v znení  neskorších  predpisov  a  v  zákone  č. 
156/2003 Z. z. z 24. apríla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa „zákon“. 

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY 
NA ZRIADENIE PRIEMYSELNÉHO PARKU

ČASŤ A :  Identifikácia žiadateľa

1. Názov obce : ...................................................................................................................

2. Okres : .............................................................................................................................

3.  Kraj : ...............................................................................................................................

4.  Počet obyvateľov obce : ...............................................................................................

Mená a funkcie osôb oprávnených konať za obec:
(vrátane kontaktných údajov – adresa, telefón, fax, email)  

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
ČASŤ B : Údaje o     priemyselnom parku  

1. Názov priemyselného parku : .......................................................................................

2. Lokalizácia priemyselného parku : ...............................................................................

3. Predpokladané činnosti a stručné podnikateľské zameranie parku
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................

3. Celková výmera pozemkov : .........................................................................................

Z toho:  mesto ............................  SPF .....................................  Iné .................................

4. Čísla parciel podľa výpisu z katastra 
nehnuteľností : ...........................................................................................................................
...................
..............................................................................................................................................
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Časť C: Investori zo záväznými stanoviskami

1.  Prvý investor:

Názov/meno: ……………………….............……………………………………
Adresa: ……………………………………….............………………………….
              …………………………………………………...............………………
Konateľ: ……………………………………………………………..............…..
Počet novovytvorených pracovných miest:*…………………………...............
Výška investície: ........................................................................................ ..........

2.  Druhý  investor :

Názov/meno: ……………………………………………............………………
Adresa: ……………………………………………………………............…….
              ………………………………………………………………….............
Konateľ: ………………………………………………………………...............
Počet novovytvorených pracovných miest: ……………………………...
Výška investície: .......................................................................................

Celkový počet investorov: ……………………………

Celkový počet vytvorených nových pracovných miest: ……………………………

Celková výška investície: ……………………………

* počtom novovytvorených pracovných miest a výškou investície sa rozumie záväzný počet 
vytvorených nových pracovných miest a záväzná výška investície do 5 rokov od schválenia 
žiadosti.

Časť D: Celkové náklady parku*:

1. Celkové náklady na vybudovanie priemyselného parku:  ………..…………….

2. Celková suma požadovaná ako podpora od štátu: ...............…….……………..

* presná špecifikácia nákladov podľa jednotlivých položiek je sa uvádza v prílohe č.11

   Meno, funkcia a podpis 
štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky obce alebo mesta
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                                                Záväzný obsah príloh k žiadosti  
                               O POSKYTNUTIE PODPORY NA ZRIADENIE 

PRIEMYSELNÉHO PARKU

Príloha č. 1:  Schválený územný plán obce alebo územný plán zóny

Preukazuje  sa  výpisom  z uznesenia  mestského  (obecného)  zastupiteľstva,  ktoré  tento 
územný plán schválilo.  Výpis podpisuje primátor (starosta) obce. K výpisu sa prikladá 
schválený územný plán mesta (obce) s vyznačením plochy, na ktorej sa bude priemyselný 
park  zriaďovať.  Namiesto  kompletného  územného  plánu  môže  obec  predložiť  len 
relevantnú  časť  s výkresmi  v mierke  1:10000 s vyznačením plochy,  na  ktorej  sa  bude 
priemyselný park zriaďovať.

Príloha  č.  2: Doklad  o disponovaní  s  finančnými  prostriedkami  na  zriadenie 
priemyselného    parku vo výške min. 30% nákladov na vyvlastnenie, kúpu, prevod, 
nájom alebo zámenu pozemkov určených na zriadenie priemyselného parku, nákladov na 
technickú  vybavenosť  územia  a na  inžinierske  stavby  nevyhnutné  na  zriadenie 
priemyselného parku.
Zabezpečenie môže byť preukázané týmito dokladmi:

Rozpočet  obce.  Preukazuje  sa  výpisom  z uznesenia  mestského  alebo  obecného 
zastupiteľstva, ktorým sa schvaľuje príslušný rozpočet. Výpis je podpísaný primátorom 
mesta alebo starostom obce a je opatrený pečiatkou príslušného mesta alebo obce. 

Prísľub banky na poskytnutie úveru obci vo výške jej podielu na financovaní nákladov 
na zriadenie priemyselného parku

Záväzné  vyhlásenie inej  osoby  (napr.  investor)  o poskytnutí  finančných  prostriedkov 
obci  na  zabezpečenie  spolufinancovania  nákladov  na  zriadenie  priemyselného  parku 
a potvrdenie o finančnom zabezpečení  týchto zdrojov 

Podpisy oprávnených osôb musia byť úradne overené.

Príloha  č.3  : Súhlas  Slovenského pozemkového fondu (ďalej  len  SPF)  na prevod 
pozemkov, s ktorými SPF nakladá, na obec alebo na nájom týchto pozemkov obci alebo 
na  zámenu  týchto  pozemkov  s pozemkami  obce  na  zriadenie  priemyselného  parku. 
Stanovisko je potrebné len v prípade ak ide o pozemky, ktoré sú súčasťou priemyselného 
parku .

Príloha č.4 : Zmluva obce s podnikateľom o uzavretí budúcej zmluvy, ktorá upravuje 
ich vzťahy v oblasti podnikateľského zámeru podnikateľov v priemyselnom parku vrátane 
preukázania finančného zabezpečenia podnikateľského zámeru. Musí obsahovať záväzok 
podnikateľa  o počte  novovytvorených  pracovných  miest  a výške  investície 
v priemyselnom parku. Podpisy oprávnených osôb na zmluve musia byť úradne overené.

Príloha  č.  5: Záväzné  stanovisko  dodávateľov  vody,  elektriny,  plynu,  správcu 
kanalizácií a telekomunikácií k  zabezpečeniu  dodávok  energií  a  služieb  pre  potreby 
priemyselného parku.  Súčasťou prílohy je  nákres pozemkov so zakreslením súčasného 
stavu inžinierskych sietí.

Príloha č. 6: Podnikateľský zámer, ktorý sa má uskutočniť v priemyselnom parku 
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Podnikateľský zámer  sa  predkladá  za celý  park a  za každého potenciálneho  investora 
v parku. 

A. Zámer za celý park
Zámer  za  celý  park  musí  obsahovať  vyčíslenie  prínosov  a nákladov  parku  (najmä 
prínosov pre verejné financie po dobu troch rokov od spustenia parku), zameranie parku, 
predpokladaný termín začatia a dobudovania parku, predpokladaný počet pracovníkov pri 
plnom využití  parku,  predbežné stanoviská potenciálnych záujemcov o vstup do parku, 
spôsob spravovania parku a pravidlá prideľovania miest v parku, vrátane cenových relácií, 
prípadne spôsob ich výpočtu. Za vypracovanie tohto zámeru zodpovedá obec.

     B. Podnikateľské zámery jednotlivých záujemcov musia obsahovať:  
predmet podnikania spoločnosti, počet zamestnancov, výšku investícií  a objem výroby vo 
výhľade  5  rokov  (najlepšie  ako  súčasť  zmluvy  o budúcej  zmluve),  systém 
subdodávateľských vzťahov ( % predpokladaných domácich subdodávateľov ), očakávanú 
exportnú výkonnosť (predpokladaný percentuálny podiel exportu ) a vyčíslenie prínosu 
spoločnosti pre daný región.

Podnikatelia predložia vypracované zámery obci, ktorá ich zahrnie do žiadosti.

Príloha č. 7 : Identifikácia podnikateľov, ktorí budú v priemyselnom parku podnikať

Identifikácia podnikateľov obsahuje:
1.  výpis z obchodného registra SR, ak ide o firmu etablovanú v SR
2.  výpis z príslušného registra podľa sídla, ak ide o zahraničného podnikateľa spolu 

s priloženým prekladom vykonaným súdnym znalcom

Výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace. 

Príloha č. 8: Priemyselná a sociálna štruktúra v obci

Príloha obsahuje najmä: špecifikáciu jednotlivých priemyselných odvetví a ich podiel na 
celkovej  štruktúre,  vzdelanostnú  a vekovú  štruktúru  obyvateľov  mesta,  obce  alebo 
regiónu,  najvýznamnejšie podniky v obci. Súčasťou sú aj ukazovatele sociálnej štatistiky 
ako miera a počet  nezamestnaných,  štruktúra  nezamestnanosti  v okrese a  percentuálna 
miera nezamestnanosti v okrese za posledné dva roky.

Príloha č. 9: Lokalizácia priemyselného parku

Príloha  obsahuje  najmä  označenie  pozemkov  (katastrálne  územie,  parcelné  čísla,  druh 
pozemku,  výmera  pozemku  a bonita  poľnohospodárskej  pôdy),  vlastnícke  vzťahy 
k jednotlivým  pozemkom  (môžu  byť  preukázané  formou  výpisu  z listu  vlastníctva, 
z pozemkovo  –  knižných  vložiek,  súhlasným stanoviskom SPF,  zmluvami  o budúcich 
zmluvách).

Príloha č. 10: Špecifikácia podpory, o ktorú obec žiada 

Zahŕňa druh podpory, jej účel a taktiež výšku, o ktorú zriaďovateľ priemyselného parku 
žiada. Zároveň obsahuje aj presné vymedzenie použitia tých prostriedkov, ktorými bude 
obec participovať na financovaní v členení podľa účelu a výšky podpory.

22



Výška podpory v jednotlivých bodoch sa určuje nasledovne:

1. v prípade výkupu a prevodu pozemkov maximálnou cenou podľa príslušných predpisov 
(podľa  §1b  ods.  2  a  §  15  ods.  2  vyhlášky  MF  SR  č.  465/1991  o cenách  stavieb, 
pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov 
a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov)

2. pri  ostatných  činnostiach  sumami  získanými  v rámci  verejného  obstarávania 
v špecifikácii  na jednotlivé objekty a prevádzkové celky.  Súčasťou tejto prílohy je aj 
vypracovaná  projektová  dokumentácia  v špecifikácii  na  jednotlivé  objekty 
a prevádzkové celky.

Príloha č. 11: Výsledky posúdenia vplyvu priemyselného parku na životné prostredie

Príloha obsahuje výsledok posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 
NR SR  č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 
391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.127/1994 Z.z.  

DODATOK 

Č. 3

KRITÉRIÁ, NA ZÁKLADE KTORÝCH VYDÁVA „SARIO“ STANOVISKO 
K SCHVÁLENIU PREDLOŽENEJ ŽIADOSTI

1. Vyčíslenie prínosov a nákladov na vybudovanie parku                           X  bodov*

Pri pomere 1:1 (prínosy : náklady – obe kategórie sú definované v ďalších odsekoch 
tohto bodu) sa prideľuje nula bodov, pri pomere 2:1 v prospech prínosov (prínosy : náklady) 
sa prideľuje 10 bodov, pri pomere 3:1 sa prideľuje 20 bodov. Získané pomery sa zaokrúhľujú 
na celé body (t.j. na jedno desatinné miesto) smerom nahor. Minimálny potrebný počet je 10 
bodov. Prakticky to znamená, že prínosy musia byť minimálne jeden a pol násobne vyššie ako 
náklady.

Pod nákladmi sa rozumie celková výška požadovanej  štátnej  dotácie  podľa zákona 
potrebná na vybudovanie technickej infraštruktúry a prípravu pozemkov. Pod prínosmi parku 
sa rozumie predpokladaný prínos pre verejné financie v najbližších piatich rokoch .

Pri  výpočte  sa  vychádza  zo  záväzného  stanoviska  podnikateľa  o  úrovni  miezd  v 
priemyselnom parku alebo podľa aktuálnej  priemernej  mzdy v danom okrese.  Zároveň sa 
vychádza z deklarovaného rozvojového plánu podnikateľov v priemyselnom parku. Do úvahy 
sa berie  prínos z hľadiska dane z príjmu fyzických osôb a odvodov od zamestnávateľa  a 
zamestnancov  do  príslušných  fondov  vypočítaný  podľa  platných  legislatívnych  predpisov 
v čase podania žiadosti.  (Fond nemocenského poistenia,  fond dôchodkového zabezpečenia, 
príspevok na poistenie v nezamestnanosti a príspevok na zdravotné poistenie). 

2. Miera nezamestnanosti v regióne                 70 bodov 
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Miera nezamestnanosti sa uvedie podľa oficiálne publikovaných údajov Štatistického 
úradu SR,  ktorými  sú  zistené  mesačné  údaje  Národným úradom práce  za  obdobie  dvoch 
rokov spätne k dátumu podania žiadosti a to na úrovni okresu, v ktorom sa priemyselný park 
(alebo jeho väčšia časť) nachádza. Zohľadnenie tohto kritéria si vyžaduje samotný zákon.

70  bodov  získava  okres  s  najvyššou  mierou  nezamestnanosti,  0  bodov  okres  s 
najnižšou mierou.  Ostatné okresy získavajú  pomerný počet  bodov vypočítaný ako (M(X)-
M(MIN))  /  ((M(MAX)-M(MIN))/70),  kde  M(X)  je  miera  nezamestnanosti  v skúmanom 
okrese,  M(MAX)  je  miera  nezamestnanosti  v okrese  s najvyššou  mierou  nezamestnanosti 
a M(MIN)  je  miera  nezamestnanosti  v okrese  s najnižšou  mierou  nezamestnanosti. 
Zaokrúhľuje sa klasickým spôsobom.

3. Záväzný počet vytvorených  nových pracovných miest                           X bodov

Určuje sa podľa údajov v záväznom stanovisku investorov. Jeden bod za každých  
10  novovytvorených  pracovných  miest   v  rámci  priemyselného  parku  .  Minimálny  počet 
bodov je 10 bodov.

4. Záväzná výška investície                            X bodov

Určuje sa podľa údajov zo záväzného stanoviska investorov. Za každých 15 mil. Sk sa 
prideľuje
1 bod. Minimálny počet bodov je 5 bodov.

5. Prínosy parku z pohľadu regionálneho rozvoja (vyjadruje sa MVRR SR)      50 bodov

Počet  bodov určuje  koordinátor  za  MVRR SR.  Do úvahy  sa  berie  najmä  súlad  s 
regionálnymi operačnými plánmi a prínos parku z hľadiska podpory regionálneho rozvoja 
daného územia.

6.  Zameranie parku                                         50 bodov

Podporované sú najmä progresívne priemyselné odvetvia  s  vyššou mierou pridanej 
hodnoty  a  exportne  orientované  .  Ako  napríklad  informačné  technológie,  software, 
elektrotechnický priemysel,  vybrané druhy strojárskeho priemyslu. Taktiež sa posudzuje či 
ide o rozvoj nosného priemyselného odvetvia v rámci daného regiónu. Do úvahy sa berie aj 
skutočnosť, ak sa daný typ výroby na Slovensku ešte nenachádza.

7.  Exportná orientácia a zapojenie subdodávateľov                             30 bodov

Pri  hodnotení  sa  vychádza  z  predloženého  podnikateľského  zámeru  jednotlivých 
podnikateľov.

 
8.  Stanovisko MŽP SR                  30 bodov

Príloha  obsahuje  výsledok  posudzovania  vplyvov  na  životné  prostredie  v  zmysle 
zákona NR SR  č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona 
č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.127/1994 Z.z

„SARIO“  odporučí projekt podporiť, ak celkové hodnotenie dosiahne viac ako  300 
bodov a ak počet bodov pridelených v bodoch 1, 3 a 4 kritérií dosiahne minimálnu stanovenú 
hranicu.  V  opačnom  prípade  „SARIO“  navrhne  projekt  zamietnuť.  Pri  väčšom  počte 
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posudzovaných  žiadostí  sa  prihliada  na  celkový  počet  získaných  bodov.

* Počty bodov uvádzané pri jednotlivých bodoch predstavujú hornú hranicu bodov, ktoré je 
možné získať. V prípade označenie X nie je v rámci týchto kritérií stanovené horná hranica.

Schéma podpory zavádzania elektronického podpisu

Záväzné podmienky 
pre poskytovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu

v rámci podprogramu „02P14 - Zavádzanie elektronického podpisu „
(Schéma pomoci de minimis)

A. Preambula

Predmetom  podpory  je  poskytnutie  rozpočtových  prostriedkov  v súlade 
s podprogramom  „02P14  –  Zavádzanie  elektronického  podpisu“  schváleným  zákonom 
o štátnom rozpočte  na  rok  2003.  Účelom podpory   je  vytvorenie  podmienok  pre  malé  a 
stredné podniky pri zavádzaní elektronického podpisu do elektronického obchodovania, kde 
používanie  elektronického  podpisu  je  jednou  z  kľúčových  technológií  zaručujúcich 
dôveryhodnosť a bezpečnosť obchodovania medzi  podnikmi na internete.  Vychádzajúc  zo 
zahraničných analýz podpora je zameraná na elimináciu bariér brániacich širšiemu používaniu 
elektronického podpisu. Z toho dôvodu je podpora zameraná na poradenské a konzultačné 
služby.

B. Právny základ

1. Príjemcami  pomoci  sú  malí  a strední  podnikatelia  (ďalej  len  MSP)  -  fyzické  alebo 
právnické osoby definované v § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, ktorí sú registrovaní 
na území Slovenskej republiky. Určujúcou definíciou MSP je definícia použitá v Prílohe I. 
Nariadenia  komisie  (EK)  č.  70/2001  z 12.  januára  2001  o aplikácii  článkov  87  a 88 
Zmluvy o založení ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikateľom.

2. Malým  podnikateľom  je  podnikateľ,  ktorý  zamestnáva  menej  ako  50  zamestnancov, 
dosahuje ročný obrat najviac 7 000 000 EUR alebo vykazuje v účtovnej závierke celkovú 
ročnú hodnotu aktív najviac 5 000 000 EUR a je ekonomicky nezávislý.

3. Stredným podnikateľom je podnikateľ, ktorý zamestnáva menej ako 250 zamestnancov, 
dosahuje  ročný  obrat  najviac  40  000  000  EUR  alebo  vykazuje  v  účtovnej  závierke 
celkovú ročnú hodnotu aktív najviac 27 000 000 EUR a je ekonomicky nezávislý.

4. Ekonomicky nezávislým podnikateľom je podnikateľ u ktorého: 
a. iní  podnikatelia,  ako  malí  podnikatelia  a strední  podnikatelia  nemajú  podiel   na 

základnom imaní alebo na hlasovacích právach 25 % a viac,
b. nemajú podiel  malí  podnikatelia  a strední podnikatelia,  ktorých zakladateľmi sú iní 

podnikatelia ako malí podnikatelia a strední podnikatelia, na základnom imaní alebo 
na hlasovacích právach viac ako 25 %,

c. sú  preukázateľne  zistené  vlastnícke  vzťahy na  účely  overenia  splnenia  podmienok 
podľa bodov a. a b.

Právnym základom pre poskytovanie pomoci je § 3 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej 
pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o štátnej pomoci) a Nariadenie komisie 
(EK) č. 69/2001 o aplikácii článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES pri pomoci de minimis, 
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publikované  v Úradnom  vestníku  (Official  journal)  Európskeho  spoločenstva  12.  januára 
2001.
 
C. Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľom  pomoci, vyhlasovateľom  a vykonávateľom  schémy  je  Ministerstvo 
hospodárstva  SR.  Administrátorom  schémy  a  výplatným  miestom  je  š.p.o.  SARIO, 
Bratislava.

Vyhlasovateľ a vykonávateľ schémy, poskytovateľ pomoci

Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15  Bratislava

Administrátor schémy a výplatné miesto

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO),
štátna príspevková organizácia
Martinčekova 17
821 01  B r a t i s l a v a
www.SARIO.sk.

D. Príjemcovia  pomoci

E. Oprávnené projekty
          

Podľa tejto schémy je pomoc určená na projekty, ktoré sú zamerané na komplexné 
poradenské  a konzultačné  služby  informatizácie  malého a  stredného podniku slúžiace  na 
zapojenie do systému využívania elektronického podpisu a elektronického obchodovania.

     Pomoc de minimis nie je možné poskytovať v zmysle § 3 zákona o štátnej pomoci 
a v zmysle čl. 1 ods. (a) až (c) Nariadenia komisie č. 69/2001 v nasledujúcich odvetviach:
- doprava;
- rudné a uhoľné baníctvo / platí len do vstupu SR do EÚ/;
- oceliarsky priemysel / platí len do vstupu SR do EÚ/;
- poľnohospodárstvo;
- rybárstvo;
- vodné hospodárstvo
a na nasledovné činnosti:
-  spojené  s výrobou,  spracovaním  a/alebo  marketingom  výrobkov  uvedených  v prílohe  1 

Zmluvy / myslí sa tým Zmluva o založení ES/;
- súvisiace s vývozom, hlavne nie je možné poskytnúť pomoc priamo prepojenú s vývoznými 

množstvami, pri zriaďovaní a prevádzkovaní distribučných sietí alebo pri ostatných bežných 
výdavkoch spojených s vývozom;

- súvisiace so zvýhodňovaním domácich výrobkov pred dovážanými.

F. Oprávnené náklady

Oprávnenými nákladmi na účel projektu  sú náklady vynaložené na poradenské a konzultačné 
služby v súvislosti s podprogramom zavádzania elektronického podpisu. 

26



Oprávnenými nákladmi nie sú:
- prevádzkové náklady príjemcu pomoci,
- DPH.

G. Forma pomoci

Pomoc sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku. 

H. Výška a intenzita pomoci

1. Minimálna výška jednorazovo vyplateného finančného príspevku je 50 000,- Sk.
2. Maximálna výška finančného príspevku na celý Projekt nesmie presiahnuť súhrnne 100 

000,- EUR v priebehu troch bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.
3. Intenzita pomoci (podiel) sa vypočíta podľa vzorca: (výška pomoci : oprávnené náklady) 

x  100.  Intenzita  je  vyjadrená  v percentách,  pričom  celková  intenzita  (podiel)  pomoci 
nesmie presiahnuť 25 %. 

CH. Podmienky poskytnutia pomoci

Podmienkou poskytnutia pomoci je:          
1. podanie žiadosti o poskytnutie pomoci pred  začatím realizácie Projektu. 
2. preukázanie splnenia podmienok stanovených v schéme,

I. Kumulácia pomoci

1. Žiadateľ o poskytnutie pomoci je povinný v žiadosti uviesť úplné informácie o pomoci 
de minimis,,  prijatej  počas predchádzajúcich troch po sebe nasledujúcich kalendárnych 
rokov ku dňu podania žiadosti, a  to vrátane pomoci poskytnutej od iných poskytovateľov 
alebo v rámci iných schém pomoci de minimis.

2. Pomoc sa môže schváliť len vtedy, ak táto spolu s doteraz poskytnutou pomocou de 
minimis ku dňu podania žiadosti  u podnikateľa neprekročí  súhrnne v prepočte 100 000 
EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov,

3. Pomoc poskytnutá podľa tejto schémy sa financuje zo zdrojov štátneho rozpočtu.  
4. Účasť na tejto schéme pomoci nevylučuje možnosť zúčastniť sa na iných schémach 

pomoci zameraných na podporu malých a stredných podnikateľov.

J. Mechanizmus poskytovania pomoci

1. Žiadosť o poskytnutie pomoci podáva žiadateľ na adresu š.p.o. SARIO. Žiadosť sa podáva 
na predpísanom tlačive, ktorého vzor je prílohou č. 1 Záväzných podmienok.

2. Žiadateľ je povinný vyplniť žiadosť o poskytnutie pomoci vo všetkých bodoch presne, 
úplne  a  čitateľne,  pričom žiadosť  musí  byť  potvrdená  podpisom a pečiatkou  štatutára 
žiadateľa.  Podpísaním  žiadosti  žiadateľ  akceptuje  podmienky  schémy  a súčasne 
potvrdzuje správnosť a úplnosť údajov. Súčasťou žiadosti sú všetky požadované prílohy 
ako aj samotný projekt vypracovaný podľa prílohy č. 4 Záväzných podmienok, na ktorý 
žiada pomoc.

3. Po  prevzatí  žiadosti  š.p.o.  SARIO  vykoná  kontrolu  predloženej  žiadosti,  pričom 
kontroluje úplnosť predloženej žiadosti a požadovaných príloh, ako aj to, či predložený 
projekt  je  vypracovaný  v súlade  s prílohou  č.  4  Záväzných  podmienok.  Žiadosti  a 
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projekty,  ktoré sú neúplné alebo nezodpovedajú Záväzným podmienkam, budú vrátené 
žiadateľovi na doplnenie.

4. Úplné žiadosti vrátane požadovaných príloh a projekty vypracované v súlade s prílohou č. 
4 Záväzných podmienok predloží š.p.o. SARIO hodnotiacej komisii. 

5. Žiadosť  vrátane  projektu  hodnotí  hodnotiaca  komisia,  ktorú  vymenúva  minister 
hospodárstva SR. Kritériá hodnotenia a spôsob určenia intenzity pomoci tvorí prílohu č. 5 
Záväzných podmienok.

6. Hodnotiaca  komisia  určí  intenzitu  pomoci  a na  jej  základe  stanoví  výšku  príspevku. 
Schválenú  výšku  príspevku  na  projekt  oznámi  MH  SR  príjemcovi  do  10  dní  od 
rozhodnutia  komisie.  V oznámení  uvedie  výšku  schválenej  pomoci  v slovenských 
korunách  a v eurách,  pričom  pre  prepočet  sa  použije  kurz  vyhlásený  NBS  v deň 
rozhodnutia komisie. V rovnakom termíne informuje aj žiadateľov, ktorým bola žiadosť 
zamietnutá, s uvedením dôvodov zamietnutia.

7. Do  14  dní  od  rozhodnutia  komisie  MH  SR  uzatvorí  s príjemcom  pomoci  „  Zmluvu 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“. 

8. Príjemca  pomoci  je  povinný  predložiť  MH  SR  na  účely  vyplatenia  pomoci  2  kópie 
dodávateľskej  faktúry za poskytnuté  služby a čestné vyhlásenie,  že subjekt  je odborne 
pripravený začať používať elektronický podpis vo svojej praxi najneskôr do 3 mesiacov 
po  ukončení  projektu.  Nepredloženie  dokladov  v stanovenom  termíne  bude  mať   za 
následok nevyplatenie pomoci.  

9. MH SR je povinné do 10 dní predložiť  š.p.o. SARIO  fotokópiu zmluvy o poskytnutí 
finančného príspevku a fotokópiu dokladov predložených príjemcom podľa bodu 8.

10. Š.p.o.  SARIO poukáže finančný príspevok jednorázovo na účet  príjemcu do 5 dní od 
doručenia dokladov podľa bodu 9.   

11. Ak príjemca  pomoci  poruší  podmienky schémy,  je  povinný vrátiť  celú  výšku pomoci 
poskytovateľovi  /MH SR/ a zaplatiť sankciu – úrok podľa § 18, ods. (4) zákona o štátnej 
pomoci. Porušením podmienok schémy je, ak príjemca pomoci použije pomoc v rozpore 
s účelom poskytnutia alebo, ak nedodrží podmienky, za ktorých bola pomoc poskytnutá.

12. Informácie o poskytnutej pomoci budú v súlade s uznesením vlády SR č. 361 z 10. 12. 
2002 zverejňované na webovej stránke MH SR (www.economy.gov.sk) 

13. Na poskytnutie pomoci nie je právny nárok.
 

K. Ročný rozpočet

Objem finančných prostriedkov určených v roku 2003 na realizáciu  schémy je  5 mil.  Sk. 
Objem finančných prostriedkov v nasledujúcich rokoch oznámi Ministerstvo hospodárstva SR 
na  svojej  webovej  stránke  (www.economy.gov.sk)  každoročne  do  31.3.  a zároveň  oznámi 
termín ukončenia prijímania žiadostí na príslušný rok.

L. Transparentnosť a monitorovanie

1. V zmysle ustanovenia § 22 ods. (2) zákona o štátnej pomoci MH  SR oznamuje Úradu pre 
štátnu  pomoc  poskytnutie  pomoci  do  15  dní  od  jej  poskytnutia.  Príjemca  pomoci  je 
povinný oznámiť Úradu pre štátnu pomoc prijatie pomoci do 15 dní od jej prijatia.

2. Podľa ustanovenia § 28 ods. (2) zákona o štátnej pomoci MH SR zašle Úradu pre štátnu 
pomoc súhrnnú správu o poskytnutej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok.

3. MH  SR  vedie  centrálnu  evidenciu  poskytnutej  pomoci,  ktorá  obsahuje  informácie 
o každej pomoci v členení na: 
- príjemcu pomoci, 
- výšku a dátum poskytnutia pomoci.
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Záznamy týkajúce sa každej jednej pomoci de minimis sa uchovajú po dobu 10 rokov od 
dátumu jej poskytnutia a záznamy týkajúce sa tejto schémy pomoci de minimis sa uchovajú 
po dobu 10 rokov od dátumu,  kedy sa poskytla posledná jednotlivá pomoc v rámci  danej 
schémy.

M. Kontrola
Na výkon kontroly účelovosti  využitia  poskytnutej  pomoci  sa  vzťahujú osobitné predpisy 
napr. zákon č. 440/2000 Z. z. o správe finančnej kontroly v znení zákona č. 150/2001 Z. z., 
zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 303/1998 
Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách.  Účelovosť  využitia  pomoci  kontrolujú  zákonom  určené 
inštitúcie a MH SR.

N. Trvanie schémy 

1. Platnosť  schémy  končí  31.  12.  2006.  Projekty  musia  byť  ukončené  do  30.  8.  2006 
a podklady na vyplatenie pomoci je potrebné predložiť najneskôr do 30. 11. 2006. 

2. Po uplynutí  platnosti  Nariadenia  komisie  (EK) č.  69/2001 o aplikácii  článkov 87 a 88 
Zmluvy  o založení  ES  pri  pomoci  de  minimis,  schéma zostane  v platnosti  ešte  počas 
šesťmesačného obdobia potrebného na prispôsobenie sa novým podmienkam.

O. Oznámenie schémy a jej registrácia 

Ministerstvo  hospodárstva  SR  ako  poskytovateľ  pomoci  oznámilo  (  po  predchádzajúcej 
konzultácii  a odsúhlasení)  Úradu  pre  štátnu  pomoc  vytvorenie  schémy.  Oznámenie  bolo 
Úradom pre štátnu pomoc zaregistrované dňa 26 augusta 2003 pod číslom: Schéma DM- 
009/03.

P. Zverejnenie schémy

Ministerstvo  hospodárstva  SR ako vyhlasovateľ  a  poskytovateľ  pomoci  uverejní  Schému 
v Obchodnom  vestníku  do  30  dní  po  zaregistrovaní  Úradom  pre  štátnu  pomoc.  Dátum 
uverejnenia  uvedie  MH SR na  svojej  webovej  stránke  a písomne oznámi  túto  skutočnosť 
Úradu pre štátnu pomoc.

R. Platnosť a účinnosť schémy

Schéma nadobudla platnosť  dňom registrácie  Úradom pre štátnu pomoc a účinnosť dňom 
zverejnenia v Obchodnom vestníku.

S. Prechodné ustanovenie
Pomoc poskytnutá podľa tejto schémy po vstupe SR do EÚ sa bude financovať zo zdrojov 
štátneho rozpočtu,  pričom sa finančnými prostriedkami rozpočtu SR rozumejú aj  finančné 
prostriedky EÚ. 

T. PRÍLOHY

Neoddeliteľnou súčasťou schémy sú tieto prílohy:
1. Štandardizovaný formulár pre žiadateľov o poskytnutie pomoci – príloha č. 1.
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2. Zoznam povinne predkladaných príloh k žiadosti o poskytnutie pomoci – príloha č.2
3. Štruktúra projektu – príloha č. 3
4. Štandardizovaná zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku – príloha č. 4.
5. Kritériá hodnotenia na poskytnutie pomoci – príloha č. 5

Príloha č. 1

  
Ž i     a     d o     s     ť    1  )  

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre žiadateľov
 v rámci Schémy podpory zavádzania elektronického podpisu 
na rok .........

( schéma pomoci de minimis )

IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  O  ŽIADATEĽOVI
   

 A  FYZICKÁ OSOBA
           1. Priezvisko, meno, titul                                                                  

         2. Trvalé bydlisko         
PSČ:                miesto:                                                          ulica: 
č.

tel. č.:

         3. Obchodné meno (v zmysle živnostenského oprávnenia)  4. a) IČO          

  
  b) DIČ

         5. Zapísaný v obchodnom registri 2)                              6. Dátum začatia živnosti
         áno        nie

 
         7. Adresa sídla podnikania fyzickej osoby        

PSČ:               miesto:                                                           ulica: 
č.

tel. č.:                                                                                     fax. č.:                       

1)  vyplňte strojom alebo paličkovým písmom
2)  príslušnú kolonku vyznačte krížikom
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    B  Právnická osoba
         8. Obchodné meno (v zmysle živnostenského oprávnenia)  9. IČO /DIČ 

         10. Sídlo podnikateľského subjektu         
PSČ:                 miesto:                                                           ulica: 
č.

tel. č.:                                                                                       fax. č.:
              
         11. Údaje o štatutárnom zástupcovi podnikateľského subjektu       

Titul,  priezvisko, meno

rodné číslo:                                                                                          funkcia

INFORMÁCIE  O ŽIADATEĽOVI
         
       12. Celkový počet zamestnancov k 31. 12.  roku, ktorý 

predchádza roku podania žiadosti:
      

         13. Platiteľ DPH : 2) áno      nie       

     
        14. Číslo účtu žiadateľa,  na ktorý bude môcť byť prevedený  finančný príspevok:   
            

Názov peňažného ústavu a pobočky Číslo účtu

      15. Pomoc de minimis prijatá ku dňu podania 
žiadosti za posledné tri kalendárne roky / v zmysle 
zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení 
neskorších predpisov/.   

Kumulatív pomoci:
Forma, výška pomoci de minimis, 
poskytovateľ, schéma, podľa ktorej 
bola pomoc poskytnutá a dátum prijatia 
pomoci.

      16. Identifikácia osoby, na ktorú sa možno obrátiť pri riešení žiadosti        
Titul, meno, priezvisko                                                                        funkcia

tel.č.:                                                                                                     fax č. :
  

17. Výška oprávnených nákladov 
2
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       18. Podklady podľa prílohy č. 2
 19. Projekt podľa prílohy č. 3
 20. Vyhlásenie žiadateľa

Vyhlasujem,  že  údaje  uvedené  v žiadosti  a v  jej  prílohách   sú  pravdivé.  Súhlasím 
s poskytnutím  týchto  údajov  povereným zamestnancom Ministerstva  hospodárstva  SR,  za 
účelom posúdenia  žiadosti  alebo  vykonania  kontroly  účelovosti  vynaložených  finančných 
prostriedkov,  ktoré  boli  poskytnuté  na  projekt.  Zoznamy  príjemcov  pomoci  sa  budú 
zverejňovať v Obchodnom vestníku. 

Dátum Podpis osoby
oprávnenej konať v mene žiadateľa  

Pečiatka

Príloha č. 2

Zoznam povinne predkladaných príloh k žiadosti o poskytnutie pomoci

1. Živnostenské oprávnenie žiadateľa.
2. Výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace.
3. Výpis  z registra  trestov  nie  starší  ako  3  mesiace  (fyzickej  osoby  alebo  štatutárneho 

orgánu).
4. Potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie 

staršie ako 3 mesiace. 
5. Potvrdenie  o tom, že žiadateľ nie je  dlžníkom poistného na dôchodkové zabezpečenie, 

nemocenské  poistenie,  zdravotné  poistenie  a príspevku na poistenie  v nezamestnanosti, 
nie staršie ako 3 mesiace. 

6. Výkaz ziskov a strát a súvaha k 31. 12. roku,  ktorý predchádza roku podania žiadosti. 

                                                                                                Príloha č. 3

Projekt

Štruktúru Projektu tvorí:

1. Popis projektu - účel a zameranie  projektu, popis preukazujúci využitie elektronického 
podpisu v elektronickom obchodovaní.
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2. Návrh rozpočtu projektu  na poradenské a konzultačné služby.

3. Spôsob  financovania  projektu  (uviesť  výšku  disponibilných  vlastných  finančných 
prostriedkov, v prípade úveru doložiť kópiu úverovej zmluvy). 

4. Vyčíslenie ekonomického prínosu projektu.
5. Uviesť zodpovedné osoby, ktoré projekt vypracovali. 

Príloha č. 4

Registračné číslo:

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku určeného na podporu 
podľa Schémy podpory zavádzania elektronického podpisu  

č.  00...............-2003

 uzavretá podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:

1. Poskytovateľ pomoci:  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
   Sídlo:                              Mierová 19, 827 15  Bratislava
   Zastúpený:                     Ing. Ritou Tornyaiovou, vedúcou služobného úradu
   Bankové spojenie:         Národná banka Slovenska
   Číslo účtu:                     8421-002/0720
   IČO:                               686832
(ďalej len ministerstvo)

                     a

2.Obchodný názov spoločnosti  - príjemcu pomoci
    sídlo spoločnosti
    ( presná adresa)
                     
     štatutárny orgán:  xy – konateľ   

                     IČO:  xx xxx xxx 
                         zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  ..........., Oddiel: ..., vložka č. 
                     ...................

         (ďalej len „príjemca pomoci“)

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na 
základe  žiadosti  o finančný  príspevok  a po  predložení  Projektu  z  ..............................  a na 
základe  rozhodnutia  hodnotiacej  komisie   podľa  Záväzných  podmienok  Schémy podpory 
zavádzania elektronického podpisu (ďalej len schéma), čo je poskytovanie pomoci de minimis 
(ďalej len pomoc).
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Čl. I
Predmet zmluvy

1 1.  Predmetom  zmluvy  je  poskytnutie  pomoci  de  minimis  vo  forme  nenávratného 
finančného  príspevku  (ďalej  len  „finančný  príspevok“)  vo  výške  .................,-  Sk, 
slovom  ....................  slovenských  korún,  ako  časť  oprávnených  nákladov  vo 
výške ............................... Sk, preinvestovaných  v súlade s podmienkami schémy.

2. Finančný príspevok sa poskytuje na základe realizácie Projektu:
 ................................................................................... (názov a miesto).

Čl. II
Účel použitia finančného príspevku

Príjemca pomoci je povinný finančný príspevok použiť na krytie nákladov vynaložených na 
Projekt.

Čl. III
Vyplatenie finančného príspevku

Ministerstvo prostredníctvom š.p.o. SARIO poukáže finančný príspevok jednorazovo na 
účet príjemcu pomoci do 14 dní po splnení podmienok uvedených v písm. J bod 8 Záväzných 
podmienok Schémy na účet č. ............................................................(účet klienta).

Čl. IV
Povinnosti príjemcu  pomoci

Príjemca pomoci je povinný:

1. Umožniť  verifikáciu  predložených údajov,  kontrolu realizácie  podporovaného projektu 
a kontrolu  dodržiavania  podmienok  zmluvy  povereným  zamestnancom  Ministerstva 
hospodárstva SR, Úradu pre štátnu pomoc a š.p.o. SARIO počas celého obdobia trvania 
zmluvného vzťahu, t. j. 4 (štyroch) rokov po vyplatení príspevku.

2. Dodržiavať  podmienky  poskytnutia  štátnej  pomoci  určené  v Záväzných  podmienkach 
a v zákone č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z.

Čl. V
Odstúpenie od zmluvy, krátenie a vrátenie finančného príspevku

1. Ministerstvo má právo odstúpiť od zmluvy a nevyplatiť finančný príspevok, ak príjemca 
pomoci:
a) nedoručil akceptovanú zmluvu do 30 dní v zmysle Čl. VI ods. 2 tejto zmluvy;
b) uviedol nepravdivé údaje alebo nesplnil povinnosti vyplývajúce z Čl. IV  tejto zmluvy.

2. Príjemca pomoci je povinný vrátiť poskytnutý finančný príspevok, ak nesplní povinnosti 
v zmysle Čl. IV tejto zmluvy.

3. Ak príjemcovi pomoci vznikla povinnosť vrátiť finančný príspevok v zmysle Čl. V ods. 2 
tejto zmluvy, je povinný v zmysle § 18 ods. 4 zákona o štátnej pomoci súčasne zaplatiť 
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úrok vo výške 140 % diskontnej sadzby Národnej banky Slovenska, ktorý sa účtuje odo 
dňa vyplatenia finančného príspevku do dňa úplného vrátenia finančného príspevku.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia

1.  Zmluva  na  poskytnutie  finančného  príspevku  nadobúda  účinnosť  dňom jej  podpísania 
zmluvnými  stranami.  Zmluvný  vzťah  trvá  4  roky  po  vyplatení  finančného  príspevku 
a v prípade povinnosti vrátenia finančného príspevku, do úplného splatenia sumy, ktorá sa 
vracia, vrátane stanoveného úroku.

2. Akceptačná lehota na podpísanie zmluvy je 30 dní od podpísania zmluvy ministerstvom. V 
    tomto termíne je príjemca pomoci povinný doručiť zmluvu š.p.o. SARIO.

3. Zmluva je  vyhotovená v troch  rovnopisoch,  rovnopis  pre  MH SR, rovnopis  pre  š.p.o. 
SARIO a rovnopis pre príjemcu pomoci. Príjemca pomoci dve vyhotovenia bezodkladne 
vráti š.p.o. SARIO.

V Bratislave  ................................                      V...........................dňa...........................

Pečiatka a podpisy MH SR Pečiatka a podpis príjemcu pomoci

Príloha č. 5

Kritériá hodnotenia projektu a spôsob určenia intenzity pomoci

A. Kritériami na hodnotenie projektu sú:

1. Ekonomické a personálne predpoklady žiadateľa realizovať projekt;.
2. Počet obchodných partnerov, s ktorými komunikuje elektronicky;
3. Podiel exportu na celkovom predaji;
4. Hardvérové a softvérové vybavenie firmy pre používanie elektronického podpisu.

B. Spôsob určenia intenzity pomoci
  Disponibilná výška finančných prostriedkov pomoci sa rozdelí na jednotlivé projekty 

1. Podľa poradia určeného bodovým hodnotením, a 
2. V závislosti od počtu získaných bodov takto:

Percentuálny podiel z celkového množstva 
získaných bodov

Intenzita pomoci v % oprávnených nákladov

od 75 % do 84 %  18 %
od 85 % do 94 %  22 %
od 95 % do 100 %  25 %

Vypracoval: Ing. Peter Navračič
                     referát podpory obchodu 
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Spolupráca v oblasti  integrácie do NATO
Seminár a zasadnutie Priemyselného plánovacieho výboru (IPC) NATO 

(Organizované MH SR a riaditeľstvom civilného núdzového plánovania NATO)

         V dňoch 8. až 11.  septembra 2003 sa Ministerstvo hospodárstva SR organizačne 
podieľalo na zabezpečení dvoch významných medzinárodných podujatí, ktoré sa uskutočnili 
v Grandhoteli  Praha  v  Tatranskej  Lomnici.  Jedným  z nich  bol  seminár  Priemyselného 
plánovacieho výboru (IPC) NATO, konajúci sa v dňoch 8.-10. septembra 2003, a druhým 
bolo zasadnutie Priemyselného plánovacieho výboru (IPC) NATO vo formáte EAPC, ktorý 
prebiehal v dňoch 10.-11. septembra 2003. 

Ministerstvo  hospodárstva  SR  v rámci  plnenia  úloh  Národného  programu  prípravy 
Slovenskej  republiky  na  vstup  do  NATO  (NP  PRENAME)  je  prostredníctvom  odboru 
krízového  manažmentu  aktívne  zapojené  do  činnosti  Priemyselného  plánovacieho  výboru 
NATO  a  v rámci  plnenia  opatrení  hospodárskej  mobilizácie  završuje  v podmienkach 
priemyslu Slovenskej republiky aj problematiku priemyselného plánovania SR. Priemyselný 
plánovací  výbor  NATO,  ktorý  je  jedným  z plánovacích  technických  výborov  Hlavného 
výboru  civilného  núdzového  plánovania  (Senior  Civil  Emergency  Planning  Committee  - 
SCEPC) NATO, sa zaoberá problematikou plánovania priemyselných zdrojov s cieľom ich 
efektívneho využívania  pre potreby ozbrojených síl  a obyvateľstva v krízových situáciách, 
ako aj  problematikou transformácie mierovej  ekonomiky na cielený a plynulý prechod do 
ekonomiky v krízovom stave, príp. vojnovom stave.

Jednou  z oblastí,  ktorej  sa  v rámci  činnosti  výboru  IPC  NATO  venuje   zvýšená 
pozornosť, je aj oblasť bližšej spolupráce medzi členskými krajinami NATO a partnerskými 
krajinami  pri  riešení  predovšetkým  mierových  krízových  situácií.  Členské  a  partnerské 
krajiny  NATO  sú  pravidelne  vyzývané  na  aktívnu  participáciu  v činnosti  jednotlivých 
výborov  NATO,  s čím  súvisí,  okrem  iného,  aj  organizácia  seminárov,  konferencií  a 
pravidelných  zasadnutí  plánovacích  a  technických  výborov  NATO  a  pracovných  skupín. 
Úloha  zorganizovať  seminár  v rámci  činnosti  výboru  IPC  a  pravidelné  zasadnutie 
Priemyselného  plánovacieho  výboru  (IPC)  NATO  v Slovenskej  republike  vyplynula  pre 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zo zasadnutia výboru IPC NATO,  ktorý sa 
konal v dňoch 25.-26. septembra v ústredí NATO HQ Bruseli.
Seminár  Priemyselného  plánovacieho  výboru  (IPC)  NATO s názvom „2003 IPC Seminár 
Zraniteľnosť a vzájomná závislosť priemyselných odvetví a energií“ bol zameraný na kritickú 
infraštruktúru  jednotlivých  odvetví  priemyslu.  Jeho  cieľom  bolo  preskúmať  vzájomné 
závislosti  odvetví  priemyslu a z toho vyplývajúce najzraniteľnejšie  oblasti  a prediskutovať 
potenciálne preventívne ochranné opatrenia, resp. opatrenia krízového manažmentu, ktoré je 
potrebné vykonať v prípade krízovej situácie  spôsobenej napr.  teroristickým útokom alebo 
použitím  chemických,  biologických,  rádiologických  alebo  nukleárnych  látok.  Aktívnym 
príspevkom  oficiálnych  zástupcov  Ministerstva  hospodárstva  SR,  odboru  krízového 
manažmentu  v priebehu  seminára  bola  aj  prezentácia  slovenského  prístupu  ku  krízovému 
priemyselnému plánovaniu  –  prípadová  štúdia  vzájomných  priemyselných  závislostí 
slovenského priemyslu  (Industrial  Interdependencies  –  A Slovakian  Case Study)  spolu so 
softwarovou demonštráciou. Obsahom slovenskej prezentácie bolo na báze domino - efektu 
prezentovať: 
- spektrum možných objektov, ktoré môžu byť terčom kolízie; 
- logiku nadväznosti a vzájomnej súvislosti terčov na jednotlivých líniách domino-zostavy; 
- nutnosť brať komplexne do úvahy všetky možné terče kolízie v každej línii zostavy;
- definovať terče poslednej n-tej línie a definovať dôsledky kolízie terčov v poslednej línii;
- definovať opatrenia na eliminovanie negatívnych dopadov udalosti;
- popísať právne nástroje, ktoré sú v predmetnej oblasti na Slovensku prijaté.
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Ako modelový príklad bol zvolený scenár s najnegatívnejšími dôsledkami udalosti - model 
havárie jadrovej elektrárne.
V  nadväznosti  na  prezentáciu  bol  modelový  prípad  dopadu  havárie  jadrovej  elektrárne 
prezentovaný  prostredníctvom  softwarovej  ukážky  s  využitím  slovenského  informačného 
systému  priemyselného  krízového  plánovania  (Jednotný  informačný  systém  hospodárskej 
mobilizácie). Software umožňuje výber postihnutých objektov a hľadanie možností zdrojov 
na zmiernenie negatívnych dôsledkov. 

Program seminára bol obohatený aj návštevou múzea slovenskej dediny v Pribyline, ktorá sa 
stretla s veľkým ohlasom a záujmom u všetkých zahraničných účastníkov seminára.  

Na uvedenom seminári sa zúčastnilo 57 zahraničných účastníkov z ústredia NATO HQ 
z  Belgicka,  z  Českej  republiky,  Kanady,  Francúzska,  Maďarska,  Nemecka,  Švajčiarska, 
Fínska,  Nórska,  Veľkej  Británie,  USA,  Portugalska,  Turecka,  Bulharska,  Slovinska, 
Rumunska, Azerbajdžanu a Bieloruska; oficiálnymi účastníkmi za Ministerstvo hospodárstva 
SR boli Ing. Rita Tornyaiová - vedúca služobného úradu, Ing. Michal Duranko - generálny 
riaditeľ sekcie výrobných a sieťových odvetví, Ing. Miroslav Kiš – riaditeľ odboru krízového 
manažmentu,  Ing.  Danka  Hrabovská  –  štátny  radca,  odbor  krízového  manažmentu,  Doc. 
RNDr. Jozef Tvarožek,CSc.  – riaditeľ  odboru informatiky,  Ing. Serena Szabóová – odbor 
ochrany utajovaných skutočností. 

Uskutočnenie  medzinárodného  seminára  Priemyselného  plánovacieho  výboru  (IPC) 
NATO a zasadnutia Priemyselného plánovacieho výboru (IPC) NATO vo formáte EAPC bolo 
jedným z praktických krokov k plneniu vytýčených úloh v  rámci  NP PRENAME, čím sa 
vytvorili predpoklady na aktívnu spoluprácu v  oblasti priemyselného plánovania s členskými 
a Partnerskými krajinami NATO, a zároveň bolo veľkým prínosom k integračným krokom 
Slovenskej republiky do Severoatlantických štruktúr.

Vypracovala: Ing Zuzana Janovicová
                      odbor krízového manažmentu

Zverejnenie 1. výzvy na predkladanie projektov v rámci Grantovej schémy rozvoja 
priemyslu a Grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu.

Ministerstvo hospodárstva SR je gestorom Grantovej schémy rozvoja priemyslu a Grantovej 
schémy rozvoja cestovného ruchu v rámci  komponentu ekonomickej  a sociálnej  súdržnosti 
Finančného memoranda Národného programu PHARE 2002.

Grantová schéma  rozvoja cestovného ruchu sa skladá z dvoch komponentov:
Komponent1 - Grantová schéma pre malých a stredných podnikateľov a 
Komponent2 - Grantová schéma pre neziskové organizácie a samosprávy

Úrad pre štátnu službu zaregistroval komponent č. 1 Grantovej schémy rozvoja priemyslu pod 
registračným  číslom  DM-011/03  a  Grantovej  schémy  rozvoja  cestovného  ruchu  pod 
registračným  číslom  DM-010/03  dňa  27.  augusta  2003  na  základe  žiadosti  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky. 
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Následne  bola  dňa  2.  septembra  2003   v súlade  s  uznesením  vlády  č.  458, bodom B.13 
vyhlásená  „Grantová  schéma rozvoja  priemyslu“  a „Grantová  schéma rozvoja  cestovného 
ruchu“  zverejnením v denníkoch Pravda a Hospodárske noviny.  V súčasnosti  prebieha  60-
dňová  lehota  od  zverejnenia  výzvy  na  predloženie  projektov  v súlade  so  Všeobecnými 
pravidlami kontrahovania PHARE.

Podrobnejšie  informácie  sú  uvedené  na  internetovej  stránke  Ministerstva  hospodárstva 
Slovenskej republiky www.economy.gov.sk a na internetovej stránke Národnej agentúry pre 
rozvoj malého a stredného podnikania www.nadsme.sk.

Vypracovala: Ing. Adriana Lehotská 
                       odbor predvstupovej pomoci a interregionálnej spolupráce

    Oznam

Vo  Vestníku  MH  SR  č.  2/2003  bola  zverejnená  „Úprava  zoznamu  tovarov 
podliehajúcich  licenčnému  konaniu  pri  dovoze  a vývoze“  pod  evidenčním  číslom 
1810/2003-001 s účinnosťou od 16. septembra 2003. 

Vypracoval: Ing. Dušan Koledzai
                     odbor výkonu obchodno-politických opatrení 

Ministerská konferencia v Salzburgu

V dňoch  18.-20.8.2003  sa  v rakúskom  Salzburgu  už  po  tretíkrát  pod  hlavičkou 
Regionálneho partnerstva uskutočnilo neformálne stretnutie ministrov hospodárstva Rakúskej 
republiky, Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky, Slovenskej republiky 
a Slovinskej republiky. Slovenskú republiku na podujatí reprezentoval pán László Pomothy, 
štátny  tajomník  MH  SR.  Vedúcimi  delegácií  partnerských  krajín  boli  pani  Tea  Petrin, 
ministerka hospodárstva Slovinska, pán Martin Bartenstein, spolkový minister hospodárstva 
a práce Rakúskej republiky, pán Miroslav Somol, námestník ministra priemyslu a obchodu 
ČR,  pán  István  Csillag,  minister  hospodárstva  a dopravy  MR,  pán  Miroslav  Zielinski, 
viceminister hospodárstva PR .

Ťažiskovým podujatím stretnutia ministrov bola konferencia s názvom Rozšírenie EÚ – 
regionálna spolupráca. Cieľom  konferencie bolo posúdenie nasledujúcich okruhov otázok:

1. ekonomické vzťahy
2. rozšírenie EÚ
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a. vplyv rozšírenia EÚ na ekonomický rast a konkurenčnú schopnosť; v rámci tohto bodu 
bola  prezentovaná  rovnomenná  štúdia  Viedenského  inštitútu  pre  medzinárodné 
ekonomické štúdie; 

b. predvstupové obdobie - súčasné otázky a vzájomná spolupráca;
3. otázky súvisiace s prípravou ministerskej  konferencie  WTO v dňoch 10.-14. septembra 

2003 v Cancune, Mexiko.

Vedúci delegácií vo svojich vystúpeniach informovali o stave ekonomiky jednotlivých krajín, 
o vývoji hospodárstva, o príležitostiach ako aj rizikách súvisiacich s vstupom týchto krajín do 
Európskej  únie.  Vo všeobecnosti  sa  hodnotila  vyššia  výkonnosť  ekonomík  pristupujúcich 
krajín, ako členských krajín EÚ. Poukázalo sa na geopolitický vývoj, na hospodársku recesiu 
hroziacu niektorým veľkým svetovým ekonomikám. Konštatovalo sa zaostávanie Európskej 
únie za ekonomikou USA, ako v produktivite,  tak aj  v tvorbe HDP per capita,  pričom po 
pristúpení  krajín  SVE  do  EÚ  sa  táto  priepasť  ešte  zvýši.  Aj  napriek  skutočnosti,  že 
postkomunistické  krajiny  prijatím  rôznych  ekonomických  reforiem,  reštrukturalizáciou  vo 
výrobnej sfére, ako aj prilákaním značného objemu zahraničných investícií, dosahujú, resp. 
v nadchádzajúcich  rokoch  budú  dosahovať  priemerný  rast  hospodárstva  3-4%,  nebude  to 
dostatočným rastovým impulzom pre vysporiadanie  sa s vysokou mierou nezamestnanosti. 
Väčšina  krajín  SVE  dosiahla  zvýšenie  exportu  do  krajín  EÚ,  a to  v dobe,  keď  väčšina 
európskych ekonomík bola vo všeobecnosti slabá. Tento faktor však nesie so sebou riziko 
závislosti od vývoja ekonomík ťažiskových destinácií svojho exportu.

Zástupca Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické štúdie vo svojom vystúpení 
poukázal  na  ciele  stanovené  Lisabonskou  stratégiou  pre  ekonomický,  sociálny  rozvoj 
a ochranu  životného  prostredia.  Napriek  cieľom,  ktoré  si  EÚ  stanovila   ako  vlastné 
kvantitatívne ciele (ročný rast HDP o 3%, zvýšenie miery zamestnanosti na 67% v roku 2005 
a 70% v roku 2010), sa ukazuje, že pre niektoré ekonomiky EÚ (Nemecko, Francúzsko) je 
problém vôbec dodržiavať Maastrichtské kritéria a nieto ešte napĺňať rastové ciele. Priemerný 
rast krajín EÚ za posledné dva roky bol +1,3%. V posledných dvoch rokoch bolo na trhu 
práce  EÚ  vytvorených  2,6  mil.  pracovných  miest.  Negatívnym  javom  sa  ukazuje  veľmi 
pomaly rast produktivity práce, čo je  parameter, v ktorom eurozóna zaostáva za ekonomikou 
USA. V rokoch 2001 - 02 len tri krajiny EÚ dosiahli rast HDP vyšší ako 2% - Írsko, Grécko 
a Španielsko. Tie však nepatria medzi nosné ekonomiky EÚ, ale patria do kategórie „catch-
up“  ekonomík.  Medzi  najmenej  výkonné  ekonomiky  EÚ  za  posledné  dva  roky  patrí 
Nemecko, ktoré však tvorí až 23% celkového HDP EÚ.

Krajiny  SVE majú  predovšetkým rezervy v nízkej  produktivite  práce,  oproti  krajinám EÚ 
dosahujú v ukazovateli makroproduktivity len 26% úroveň, pri zohľadnení Purchase Power 
Standards 52%. Vzhľadom na vysokú mieru nezamestnanosti je ukazovateľ HDP per capita 
veľmi nízky 23% (pri zohľadnení PPS 46%).

V kontraste  s vývojom  ekonomiky  EÚ  15  zaznamenal  rast  produktivity  krajín  SVE 
v sledovanom období 1995-2002 až 30% nárast. Nárast produktivity bol však predovšetkým 
ovplyvnený reštrukturalizáciou hospodárstva, odbúravaním nadbytočných pracovných miest, 
zefektívňovaním  výrobných  procesov,  takže  rast  produktivity  bol  paradoxne  v úzkej 
a pozitívnej korelácii s tvorbou nezamestnanosti. Prístup krajín SVE do EÚ zväčší rozdiely 
medzi  bohatými  a chudobnými  štátmi  EÚ,  zníži  priemernú  produkčnú  úroveň  EÚ  o 10 
percentuálnych  bodov,  na  druhej  strane  však  výrazne  prispeje  k dynamike  rastu 
predovšetkým priemyslu.
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Vzhľadom  na  veľmi  dlhé  príspevky  a vstupy  niektorých  účastníkov,  nebola  väčšina  tém 
konferencie prerokovaná.

Po skončení  multilaterálnych  rokovaní  nasledovala  tlačová  konferencia  a v popoludňajších 
hodinách  sa  vytvoril  priestor  pre  bilaterálne  konzultácie,  prioritne  s delegáciou 
usporiadateľskej  krajiny,  v rámci  ktorých  sa  prerokovali   aktuálne  otázky  vzájomnej 
spolupráce. Vedúci slovenskej delegácie okrem rokovania s vedúcim delegácie hostiteľskej 
krajiny absolvoval  rozhovory s ministrom hospodárstva a dopravy Maďarskej  republiky p. 
Istvánom Csillagom.  

Vypracoval: Ing. Pavol Seko
                     odbor medzinárodnej obchodnej spolupráce

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty do Českej republiky

MSV v Brne patrí  medzi  oficiálne účasti  SR. V rámci  45.  MSV sa organizoval  už 
tradične  Slovenský  národný  deň,  ktorého  hlavným  cieľom  je  prezentácia  slovenských 
podnikateľských  subjektov  v oblasti  strojárstva,  ale  i v oblasti  dopravy  a logistiky  ako 
tohtoročnej  súčasti  MSV  Brno.  Uvedenou  prezentáciou  a organizáciou  Slovenského 
národného dňa sa podporuje tiež zvýšenie záujmu podnikateľských subjektov o spoluprácu so 
slovenskými firmami v obchodných a kooperačných vzťahoch s cieľom zvýšenia slovenského 
exportu. Počas prípravy, ale i v priebehu MSV Ministerstvo hospodárstva SR spolupracovalo 
s firmou  Alfacon  s. r.o.,  ktorá  je  výhradným  zástupcom  BVV,  a.s.  na  Slovensku 
a s regionálnou  obchodnou  komorou  Trenčín,  ktorá  sa  významnou  mierou  podieľala  i  na 
organizácii Slovenského národného dňa. 

Oficiálna delegácia, ktorá sa zúčastnila návštevy MSV v Brne a na Slovenskom 
národnom dni bola v zložení:

Pavol Prokopovič, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, poverený    
spravovaním vecí podpredsedu vlády SR a riadením MH SR                                  
Ladislav Ballek,     veľvyslanec SR v ČR
Marián Dubovský, zamestnanec ministerstva v cudzine - Praha
Tomáš Borec,       kancelária ministra
Branko Šmilňák,    poradca ministra
Pavol Seko,           riaditeľ odboru MOS
Jozefa Čaplová,     odbor MOS

    
 Slovenská  delegácia  prijali  na  protokole  BVV jeho  generálny  riaditeľ  Jiří  Škrla, 

riaditeľ  divízie  obchodu  BVV  Jiří  Rousek  a prezidento  Zväzu  priemyslu  a dopravy  ČR 
Stanislav Kázecký.

Jiří Škrla v úvode privítal  slovenskú delegáciu pričom zdôraznil  význam vzájomnej 
spolupráce  medzi  SR  a ČR  v oblasti  strojárenstva,  ktorý  má  nezastupiteľné  miesto  na 
hlavnom podujatí strojárenského priemyslu, ktorým je MSV v Brne. Podotkol, že v rámci 45. 
MSV  v Brne  sa  koná  zároveň  i výstava  logistiky  a dopravy  ako  logickej  súčasti  MSV. 
Vyjadril  tiež spokojnosť, že obidva štáty si uvedomujú nutnosť vzájomnej  spolupráce ako 
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pokračovanie dobrých tradícií v oblasti strojárenského priemyslu čoho výsledkom bola i účasť 
83  slovenských  firiem  na  MSV  na  takmer  2300  metroch  štvorcových  výstavnej  plochy. 
Potvrdil, že každoročne stúpa medzinárodný význam spolupráce v oblasti strojárstva, pričom 
sa očakáva až 100 000 návštevníkov z radov odbornej,  ale i laickej  verejnosti.  Celkove sa 
MSV v Brne zúčastnilo 2300 firiem z 36 krajín sveta. Uviedol ďalej, že za 183 dní sa podarilo 
vybudovať na BVV nový moderný pavilón F, ktorý nahradil starý nefunkčný pavilón. 

Minister  Prokopovič  poďakoval  za  prijatie  a zdôraznil  význam trhu za  spoločného 
štátu  s pokračovaním  tradície  dobrej  spolupráce  v samostatných  dejinách  oboch  štátov. 
Vyzdvihol význam BVV i z pohľadu účasti slovenských firiem, zvlášť zvyšujúci sa záujem 
i z oblasti dopravy. 

Riaditeľ odboru MOS Pavol Seko podotkol, že ČR je pre SR i základným obchodným 
partnerom  pre  kooperácie,  pričom  ČR  je  druhým  najväčším  obchodným  partnerom 
Slovenskej republiky. Je potešiteľné, že tradície v oblasti spolupráce strojárenského priemyslu 
sa  zachovávajú  a obchodná činnosť medzi  našimi  štátmi  má rastúcu  dimenziu.  Na druhej 
strane však SR nemôže byť spokojná s pasívnym saldom voči ČR.

V neformálnej  debate  sa  potom  rozoberali  otázky  súvisiacej  výstavy  dopravy 
a logistiky  ako  vhodného  doplnku  45.  MSV  v Brne,  problematika  CECIMO.  Minister 
Prokopovič sa vyjadril k problematike železníc k otázkam Železničnej spoločnosti a Železníc 
SR, kde podotkol, že by bolo vhodné oddeliť oblasť služieb formou odštátnenia. Vyjadril sa 
tiež  k problematike  transformácie  letísk  a privatizácie  v tejto  oblasti,  kde  SR  hľadá 
strategického partnera.  Uviedol,  že SR má viacero ponúk z viacerých štátov a že podobný 
proces transformácie čaká i letisko Košice.

Tlačovú konferenciu otvoril veľvyslanec Ladislav Ballek a privítal prítomných hostí. 
Minister  Prokopovič  uviedol  v informácii  postavenie  slovenského  zahraničného  obchodu 
a zhodnotil smerovanie slovenskej ekonomiky v číslach i vzhľadom k príprave vstupu SR do 
EÚ.  ZMC – Praha, Marián Dubovský potom zhodnotil vzájomnú slovensko - českú tovarovú 
výmenu s dôrazom na  oblasť  strojárenského  priemyslu  a výsledky,  ktoré  SR dosahuje  vo 
vzťahu k ČR.  Na otázku obchodného radcu ČR Františka Macha, aké aktivity robí SR na 
výstave pre zvýšenie obchodu, fundovane odpovedal riaditeľ odboru MOS Pavol Seko pričom 
vyzdvihol aktivity SOPK a SARIA. Uviedol, že MH SR v spolupráci so SARIOM zavádza do 
praxe systém one-stop-shop pričom jedna divízia SARIA sa venuje problematike investícií 
a druhá  podpore  exportu.  Minister  Prokopovič  uviedol,  že  vláda  SR podporuje  jednotlivé 
oblasti  slovenskej  ekonomiky  podporou  podnikateľskej  sféry,  hlavne  malého  a stredného 
podnikania formou legislatívnych úprav, prispôsobovania daňových predpisov tak, aby tieto 
procesy boli čitateľné a transparentné. Ako príklad spomenul rovnú daň. 

Po  tlačovej  konferencii  sa  v priestoroch  BVV  –  Rotunda  uskutočnilo  slávnostné 
otvorenie Slovenského národného dňa za prítomnosti pozvaných oficiálnych predstaviteľov, 
zástupcov podnikateľskej sféry a iných hostí.  Príhovory predniesli  generálny riaditeľ BVV 
Jiří  Škrla  a minister  Prokopovič.  Po príhovoroch nasledoval  raut  a slovenská delegácia  na 
záver uskutočnila prehliadku slovenských a českých expozícií na 45. MSV v Brne.

Oficiálna  návšteva  delegácie  Slovenskej  republiky  na  Slovenskom  národnom  dni 
v Brne a celková organizácia oficiálnej účasti SR na MSV v Brne splnila svoj cieľ prehĺbiť 
vzájomnú obchodnú spoluprácu, v zmysle propagácie slovenských podnikateľských subjektov 
v oblasti  strojárenského  priemyslu,  ale  i dopravy  a logistiky  s následným  predpokladom 
uzatvárania významných kontraktov hlavne medzi slovenskými a českými firmami. 

Vypracoval: Ing. Pavol Seko
                     odbor medzinárodnej obchodnej spolupráce
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