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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 

_________________________________________________________________________ 

                                                                                               

Číslo: 104145/2021-4270-218690 

 

 

Š t a t ú t 
 

Komisie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

na vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie  

 

 

 

Článok I. 

Účel zriadenia komisie na vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí  o poskytnutie 

dotácie 

 

1. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 11 ods. 2 

zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zriaďuje komisiu na vyhodnocovanie 

a schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „komisia“). 

2. Účelom zriadenia komisie je zabezpečiť vyhodnotenie žiadostí a schválenie výšky dotácie 

pre žiadateľov v rámci Výzvy II na predkladanie žiadostí na podporu rozvoja priemyselnej 

výroby a služieb (ďalej len „výzva“). 

 

 

Článok II. 

Zloženie a rokovací poriadok komisie 

 

1. Komisia má sedem členov. 

2. Predsedom komisie je generálny riaditeľ sekcie podporných programov.  

3. Ďalšími členmi komisie sú: 

 riaditeľka kancelárie ministra, 

 generálna riaditeľka sekcie rozpočtu a financovania, 

 riaditeľ odboru legislatívy a práva, 

 riaditeľ odboru Centrum pre hospodárske otázky, 

 riaditeľ odboru investícií, 

 riaditeľ odboru investičných projektov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií 

a obchodu. 

4. Predsedu komisie a ďalších jej členov vymenúva a odvoláva minister hospodárstva SR.  

5. Člen komisie nesmie byť žiadateľom o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej 

výroby a služieb a nesmie byť zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie a jemu blízka 
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osoba nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani 

zakladateľom, členom alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom 

komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom 

záujmového združenia právnických osôb, ktorého je žiadateľ členom. 

6. Každý člen komisie má hlasovacie právo. 

7. Komisia je uznášaniaschopná len ak sú prítomní najmenej piati členovia komisie. 

8. Úlohou komisie je vyhodnotiť predložené žiadosti a schváliť výšku dotácie v súlade 

s podmienkami určenými vo výzve. 

9. Komisia je pri schvaľovaní žiadostí nezávislá a schvaľuje ich podľa kritérií uvedených 

vo výzve. Formulár na hodnotenie žiadostí je uvedený v Prílohe č. 1 štatútu. 

10. Zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie. 

11. Zasadnutie komisie môže prebehnúť aj prostredníctvom videokonferencie. V prípade 

zasadnutia prostredníctvom videokonferencie sa členom komisie všetky potrebné materiály 

predložia na podpis dodatočne. 

12. Predseda komisie môže požiadať členov komisie, aby o žiadosti rozhodli aj mimo zasadnutia 

komisie (tzv. hlasovaním per rollam). V prípade, že hlasovanie mimo zasadnutia komisie 

prebehne elektronicky, hlasovací hárok sa členom komisie predloží na podpis dodatočne. 

Výsledok rozhodnutia podľa prvej vety spracuje tajomník komisie do písomného záznamu 

a predloží ho na podpis predsedovi komisie. 

13. Zasadnutia komisie a jej rokovania sú neverejné. 

14. Členovia komisie sú povinní zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedeli pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme ochrany 

záujmov žiadateľa o dotáciu nemožno oznamovať iným osobám, k čomu sa na zasadnutí 

komisie zaväzujú podpisom vyhlásenia o nestrannosti a o zachovaní dôvernosti informácii 

a vylúčení konfliktu záujmov, ktoré tvoria Prílohu č. 2 a Prílohu č. 3 tohto štatútu. 

 

 

Článok III. 

Tajomník komisie 

 

1. Tajomníka komisie vymenúva a odvoláva minister hospodárstva SR. 

2. Tajomník komisie je pracovník odboru investícií. 

3. Tajomník komisie: 

a) organizačne zabezpečuje jednotlivé zasadnutia komisie, 

b) vypracováva podklad pre komisiu, ktorý obsahuje oprávnenosť žiadateľa, oprávnenosť 

nákladov a zoznam všetkých príloh v súlade s výzvou, 

c) vyhotovuje písomný záznam z jednotlivých zasadnutí komisie, 

d) zabezpečuje ďalšie administratívne činnosti komisie spojené s činnosťou komisie podľa 

pokynu niektorého z členov komisie a v súlade s výzvou. 
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Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zo zasadnutia komisie vyhotoví tajomník písomný záznam, ktorý obsahuje najmä: 

a) miesto a dátum zasadnutia, 

b) počet predložených žiadostí, 

c) zoznam kladne vybavených žiadostí s uvedením schválenej výšky dotácie, 

d) zoznam zamietnutých žiadostí s uvedením dôvodu ich zamietnutia, 

e) súhrn finančných prostriedkov, ktoré boli rozdelené na zasadnutí komisie. 

Písomný záznam zo zasadnutia komisie podpisujú všetci členovia komisie. 

2. Kópiu záznamu zo zasadnutia komisie odovzdá tajomník komisie predsedovi komisie. 

3. Štatút komisie je zverejnený na webovom sídle ministerstva. 

4. Štatút komisie nadobúda platnosť dňom jeho podpisu ministrom. 

5. Štatút komisie je možné v prípade potreby upraviť dodatkom. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou štatútu komisie je Príloha č. 1., Príloha č. 2 a Príloha č. 3. 

 

 

 

V Bratislave, 27. 10. 2021 

 

 

 

Richard Sulík 

minister  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Príloha č. 1 k Štatútu č. 104145/2021-4270-218690 

 

Formulár na hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 písm. e) 

zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR 

na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb 

 

Žiadosť: 

 

Dátum hodnotenia: 

 

 

Vyhodnotenie: 

     

Vo vyhodnotení kritérií hodnotenia získala žiadosť _____ bodov. 

 

 

Podpis členov komisie: 

 1. ........................................... 5.  ........................................... 

 2. ........................................... 6. ........................................... 

 3. ........................................... 7. ........................................... 

 4. ........................................... 

 Kritériá pre hodnotenie žiadostí o dotáciu 

podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií 

Bodové 

hodnotenie 

1. Počet novovytvorených pracovných miest (0 - 20 b)  

2. Miera nezamestnanosti v okrese (0 - 20 b)  

3. Výška spolufinancovania žiadateľa (0 - 20 b)  

4. Existencia priemyselného parku (0 - 20 b)  

5. Odborné hodnotenie komisie (0 - 21 b) 

 Generálny riaditeľ sekcie podporných programov  

 Riaditeľka kancelárie ministra  

 Generálna riaditeľka sekcie rozpočtu a financovania  

 Riaditeľ odboru investícií  

 Riaditeľ odboru Centrum pre hospodárske otázky  

 Riaditeľ odboru legislatívy a práva  

 Riaditeľ odboru investičných projektov Slovenskej agentúry 

pre rozvoj investícií a obchodu 
 

 Spolu  



 

 
 

Príloha č. 2 k Štatútu č. 104145/2021-4270-218690 

 

Vyhlásenie o nestrannosti 
 

Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s účasťou na hodnotení žiadostí 

o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb a vyhlasujem, že som 

nezávislý od všetkých žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy II na predkladanie žiadostí 

na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb, ktoré budú predmetom hodnotenia 

a schvaľovania komisiou. Potvrdzujem tiež, že nie som v konflikte záujmov so žiadnym zo 

subjektov, ktorý môže mať akýkoľvek prospech z tohto procesu. Ďalej potvrdzujem, že 

neexistujú žiadne minulé alebo súčasné skutočnosti alebo okolnosti a ani v blízkej budúcnosti 

nenastanú, ktoré by mohli vyvolať konflikt záujmov. 

 

Ak v priebehu hodnotiaceho procesu vzniknú pochybnosti o mojej nezávislosti 

od zúčastnených strán, bezodkladne sa vzdám účasti a ďalšej participácie na hodnotiacom 

procese. 

 

Meno a priezvisko 
Pozícia – predseda/ 

člen/tajomník komisie 
Podpis Dátum 

  predseda 
    

  člen 
    

  člen 
    

  člen 
    

  člen 
    

 člen 
  

 člen 
  

  tajomník 
    

 



 

 

 

Príloha č. 3 k Štatútu č. 104145/2021-4270-218690 

 

Vyhlásenie o zachovaní dôvernosti informácií 
 

Svojím podpisom potvrdzujem, že akékoľvek informácie alebo dokumenty, s ktorými 

som sa oboznámil a ktoré mi budú poskytnuté v priebehu hodnotiaceho procesu, budem 

považovať za prísne dôverné a budem ich využívať výlučne na účely hodnotenia žiadostí 

o poskytnutí dotácie na rozvoj priemyselnej výroby a služieb v rámci Výzvy II na predkladanie 

žiadostí na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb, tieto nebudem ďalej poskytovať, ani 

akýmkoľvek spôsobom zverejňovať. Zároveň deklarujem, že za žiadnych okolností 

neposkytnem informácie, dokumenty a výsledky hodnotiaceho procesu akejkoľvek tretej strane. 

Ak v priebehu hodnotiaceho procesu vzniknú pochybnosti o porušení dôvernosti 

informácii, okamžite sa vzdám svojej účasti a ďalšej participácie na hodnotiacom procese. 

 

Meno a priezvisko 
Pozícia – predseda/ 

člen/tajomník komisie 
Podpis Dátum 

  predseda 
    

  člen 
    

  člen 
    

  člen 
    

  člen 
    

 člen 
  

 člen 
  

  tajomník 
    

 

 

 

 

 


