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1 Základné údaje o ministerstve
Vedúci predstavitelia
Minister

Richard Sulík (1968)
Vyštudoval všeobecnú fyziku na Technische Universität
a podnikové hospodárstvo na Ludwig-Maximilian-Universität
v Mníchove v Nemecku. Neskôr na Národohospodárskej fakulte
Ekonomickej univerzity v Bratislave študoval Dane a daňové
poradenstvo. Bol zakladateľom a konateľom spoločnosti
FaxCopy, a. s. v rokoch 1991-2001. V rokoch 2002-2003 bol
poradcom ministra financií Ivana Mikloša. V rokoch 2004-2006
pôsobil ako generálny riaditeľ v spoločnosti Odvoz a likvidácia
odpadu, a. s. V rokoch 2005-2006 bol poradcom ministerky
práce, sociálnych vecí a rodiny Ivety Radičovej, neskôr v rokoch
2006-2007 bol poradcom ministra financií Ivana Počiatka.
V rokoch 2007-2008 pôsobil ako personálny riaditeľ SAS Automotive, s.r.o. v Bratislave. Bol
predsedom Národnej rady Slovenskej republiky v rokoch 2010-2011, v rokoch 2010-2014 bol
poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Neskôr v rokoch 2014-2019 bol poslancom
Európskeho parlamentu v Bruseli. Od roku 2009 je predsedom politickej strany Sloboda
a solidarita. Od roku 2020 je podpredsedom vlády pre ekonomikou a vo funkcii ministra
hospodárstva Slovenskej republiky.
Štátny tajomník I

Ján Oravec (1964)
Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského
v Bratislave a Bankový manažment, riadenie aktív a pasív
banky, riadenie úverových a úrokových rizík, strategické
plánovanie, bankový marketing, riadenie ľudských zdrojov
na Southern Methodist University v Dallase, USA. V rokoch
1987-1990 pôsobil ako výskumný pracovník Ekonomického
ústavu Slovenskej republiky v Bratislave. V rokoch 19911993 bol manažérom v Podnikateľskom investičnom fonde
v Bratislave. Od roku 1992 až do súčasnosti pôsobí v rámci
ekonomického poradenstva pre Catallaxia, s.r.o. V rokoch
1992-2013 bol prezidentom Nadácie F. A. Hayeka
v Bratislave. V Devín banke pôsobil v rokoch 1993-1995 na pozícii riaditeľa Oddelenia
investičných analýz. Na Ministerstve hospodárstva SR pôsobil v rokoch 1999-2002 ako
generálny riaditeľ sekcie stratégie. Od roku 2003 po súčasnosť pôsobí ako prezident Združenia
podnikateľov Slovenska. Od roku 2004 je členom výboru a od roku 2013 aj členom
predsedníctva Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli. Od roku 2020 je vo
funkcii štátneho tajomníka I.
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Štátny tajomník II

Karol Gálek (1979)
Študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave a Technische Universität vo
Viedni. Od roku 2004 do roku 2005 pôsobil ako hlavný
radca pre Inšpektorát kúpeľov a žriedel MZV SR. V rokoch
2005 - 2008 pôsobil ako projektový manažér v spoločnosti
Ventureal s.r.o., Bratislava. V roku 2008 pôsobil ako
business analyst v Enel North Amerika v USA. V rokoch
2009 až 2015 bol konateľom spoločnosti Generm s.r.o.
Bratislava. Ako koordinátor projektov cezhraničnej
spolupráce pôsobil v Energiepark Bruck/Leitha v Rakúsku
pôsobil v rokoch 2010-2016. V rokoch 2016-2020 bol
poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň pôsobil ako predseda Komisie pre
technologický rozvoj a inovácie v Bratislave. Od roku 2020 zastáva funkciu štátneho tajomníka
II. na Ministerstve hospodárstva SR.

Generálny tajomník služobného úradu

Roman Achimský (1968)
Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu – Stavebnú
fakultu v Bratislave, odbor „Pozemné stavby“. Svoju prax
začal v spoločnosti FaxCopy v Bratislave v roku 1991, v ktorej
bol neskôr konateľom a členom predstavenstva a to až do
roku 2004. V rokoch 2004 až 2015 pôsobil v spoločnosti OLO
a. s., Bratislava v manažmente spoločnosti. Začínal ako
námestník pre obstarávanie, neskôr pôsobil ako zástupca
riaditeľa, až po generálneho riaditeľa spoločnosti v rokoch
2012-2015. V rokoch 2008 až 2015 zároveň pôsobil ako člen
prezídia Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve.
Od roku 2016 sa vrátil opäť do spoločnosti FaxCopy, kde
pôsobil ako manažér vnútorných vzťahov. Od roku 2020
zastáva funkciu generálneho tajomníka služobného úradu na Ministerstve hospodárstva SR.
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Organizačná štruktúra
V roku 2020 došlo v organizačnej štruktúre ministerstva k nasledovným zmenám:
S účinnosťou od 1. apríla 2020 došlo k zaradeniu organizačného útvaru „odbor bilaterálnej
obchodnej spolupráce“ do riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie
zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí (išlo o presun z riadiacej pôsobnosti
generálneho riaditeľa sekcie stratégie) a k tomu istému dátumu bol zároveň premenovaný
organizačný útvar „štátny tajomník I.“ na štátny tajomník II. a názov organizačného útvaru
„štátny tajomník II.“ bol premenovaný na štátny tajomník I.
K významnej zmene v organizačnej štruktúre ministerstva došlo s účinnosťou
od 10. septembra 2020.
K uvedenému termínu boli na ministerstve zriadené tieto organizačné útvary:
 „sekcia ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu“ v priamej riadiacej pôsobnosti
štátneho tajomníka I.,
 „odbor vnútorného trhu a trhového dohľadu“ v riadiacej pôsobnosti generálneho
riaditeľa sekcie ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu,
 „oddelenie podporných činností a metodiky“ v riadiacej pôsobnosti riaditeľa odboru
posudzovania projektov.
S účinnosťou od 10. septembra 2020 došlo taktiež k zmene názvu viacerých organizačných
útvarov ministerstva:
 odbor komunikácie v riadiacej pôsobnosti riaditeľa kancelárie ministra bol
premenovaný na „tlačový odbor“,
 sekcia štrukturálnych fondov EÚ bola premenovaná na „sekciu podporných
programov“ (táto sekcia bola zároveň preradená z priamej riadiacej pôsobnosti
generálneho tajomníka služobného úradu do priamej riadiacej pôsobnosti štátneho
tajomníka II.),
 oddelenie analytických činností projektov v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa
sekcie podporných programov bolo premenované na „odbor analytických činností
projektov“,
 sekcia podnikateľského prostredia a inovácií v priamej riadiacej pôsobnosti štátneho
tajomníka I. bola premenovaná na „sekciu konkurencieschopnosti“,
 odbor inovácií a aplikovaného výskumu v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa
sekcie konkurencieschopnosti bol premenovaný na „odbor inovácií“,
 odbor podnikateľského prostredia v riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie
konkurencieschopnosti bol premenovaný na „odbor zlepšovania podnikateľského
prostredia“,
 - odbor priemyselného rozvoja bol premenovaný na „odbor priemyselnej politiky“
(tento odbor bol zároveň preradený z riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie
stratégie do riadiacej pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie konkurencieschopnosti,
 oddelenie chemických látok v riadiacej pôsobnosti riaditeľa Centra pre chemické látky
a prípravky bolo premenované na „odbor chemických látok“,
 oddelenie biocídov v riadiacej pôsobnosti riaditeľa Centra pre chemické látky
a prípravky bolo premenované na „odbor biocídov“,
 oddelenie hodnotenia rizík v riadiacej pôsobnosti riaditeľa Centra pre chemické látky
a prípravky bolo premenované na „odbor hodnotenia rizík“.
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U niektorých organizačných útvarov (okrem už dvoch vyššie uvádzaných) zároveň
k uvedenému dátumu došlo k ich preradeniu a začleneniu do inej riadiacej pôsobnosti.
Konkrétne išlo o tieto organizačné útvary ministerstva:
 „Európske spotrebiteľské centrum“ bolo začlenené do riadiacej pôsobnosti
generálneho
 riaditeľa sekcie ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu,
 „odbor ochrany spotrebiteľa“ bol začlenený do riadiacej pôsobnosti generálneho
riaditeľa sekcie ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu,
 „Centrum pre chemické látky a prípravky“ a organizačné útvary v jeho pôsobnosti bolo
začlenené do priamej riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka II.,
 „Centrum pre hospodárske otázky“ bolo začlenené do priamej riadiacej pôsobnosti
ministra,
 „odbor investícií“ a organizačný útvar v jeho pôsobnosti bol začlenený do riadiacej
pôsobnosti generálneho riaditeľa sekcie podporných programov.
S účinnosťou od 10. septembra 2020 boli taktiež zrušené nasledovné organizačné útvary
ministerstva:
 „oddelenie krízového riadenia a kybernetickej bezpečnosti“ v riadiacej pôsobnosti
riaditeľa odboru bezpečnosti a krízového riadenia,
 „oddelenie finančných operácií a účtovníctva“ v riadiacej pôsobnosti riaditeľa odboru
financovania ministerstva,
 „odbor európskych záležitostí a vnútorného trhu“ v riadiacej pôsobnosti generálneho
riaditeľa sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí,
 „sekcia stratégie“ v priamej riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka II.

Personálne otázky
Počet zamestnancov:
Systematizovaný stav – počet miest:
Priemerný vek zamestnanca:
Priemerná výška funkčného platu:
Priemerná výška funkčného platu TP:
Priemerný osobný príplatok:
Priemerný osobný príplatok TP:
Priemerný osobný plat:

489
560
42,6
1 730,- eur (s technickou pomocou 1 760,- eur)
1 907,- eur
487,- eur (s technickou pomocou 515,- eur)
628,- eur
3 300,- eur

Tabuľka č. 1: Štruktúra zamestnancov MHSR za rok 2020
1. Podľa druhu pracovnoprávneho vzťahu
počet
štátna služba
417
verejný záujem
72
2. Podľa pohlavia
počet
ženy
313
muži
176
9

%
85
15

64
36

3. Podľa veku
spolu

z toho ž e n y

počet
%
počet
%
do 30 rokov
53
10,8
36
7,4
31 – 40 rokov
182
37,2
106
21,8
41 – 50 rokov
141
28,7
101
20,5
51 – 60 rokov
79
16,2
47
9,6
nad 61 rokov
34
7
23
4,7
spolu
489
100
313
64
priemerný vek
42,6
43
4. Podľa miesta trvalého pobytu
počet
Bratislava
282
iné
207
5. Podľa vzdelania
počet
základné
1
stredoškolské
57
vysokoškolské 1. stupňa
5
vysokoškolské 2. stupňa
390
vysokoškolské 3. stupňa
36
6. Podľa funkcie
spolu
z toho ž e n y
počet
%
počet
%
vedúci zamestnanci
69
14
39
56,5
referenti
420
86
274
65
7. Podľa platovej triedy
%
ŠS
zo ŠS
2
11
2,2
3
34
7
4
13
2,7
5
14
2,9
6
4
0,8
7
40
8,1
8
352
72
9
18
3,7
10
3
0,6
11
12
11
2,2
Polit.
34
7
Spolu ZMC ŠS + VZ
13
2,7
8. Fluktuácia zamestnancov v r. 2020
10

z toho m u ž i
počet
17
76
40
32
11
176
42

%
3,5
15,5
8,2
6,5
2,2
36

%
58
42
%
0,2
11,8
1
79,5
7,5
z toho m u ž i
počet
%
30
43,5
146
35

VZ
0
8
1
1
3
37
349
15
3
417
0
8
1

%
z VZ
0
1,6
0,2
0,2
0,6
7,6
71,4
3
0,6
0
1,6
0,2

počet
75
48

nástupy
výstupy

%
14,9
9,5

9. Fluktuácia zamestnancov v r. 2020
počet
%
nástupy
73
15
výstupy
99
20
10. Podľa priznaného funkčného / osobného platu
počet
%
osobný plat
6
1,2
funkčný plat
483
98,8
11. Podľa dôchodkového veku (63 rokov a viac)
počet
%
dôchodcovia
20
4
469
96
ostatní
Vedúci zamestnanci za rok 2020
Spolu
ženy
muži
počet
suma
počet
suma
počet
suma
priemerný funkčný plat
2490,50eur
2458,- eur
2539,- eur
priemerný osobný
65
836,- eur
849,50 eur
815,50 eur
39
26
príplatok
priemerný príplatok za
296,50 eur
268,- eur
339,50 eur
riadenie

Graf č. 1 – Grafické znázornenie štruktúry zamestnancov podľa druhu pracovnoprávneho
vzťahu

ŠTÁTNA SLUŽBA/VEREJNÝ ZÁUJEM
72

417

štátna služba 85%

výkon práce vo verejnom záujme 15%
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Graf č. 2 – Grafické znázornenie štruktúry zamestnancov podľa pohlavia
ŽENY/MUŽI

176 MUŽI

313 ŽENY

muži 36 %

ženy 64 %

Graf č. 4 – Štruktúra zamestnancov podľa veku - všetci zamestnanci 2020

VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV
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Graf č. 5 - Porovnanie veku v rokoch 2019 a 2020
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Graf č. 6 - Vek mužov 2020
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Graf č. 7 - Vek žien 2020
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Graf č. 8 – Štruktúra zamestnancov podľa miesta trvalého pobytu

BRATISLAVA A INÉ

INÉ 207
BRATISLAVA
282

INÉ 42 %

BRATISLAVA 58 %
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Graf č. 9 – Štruktúra zamestnancov podľa dosiahnutého najvyššieho vzdelania v roku 2020
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Graf č. 10 - Vzdelanostná úroveň v roku 2019 a v roku 2020
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Graf č. 11 – Štruktúra zamestnancov podľa počtu vedúcich zamestnancov
VEDÚCI ZAMESTNANCI / OSTATNÍ
69 vedúci
zamestnanci

420 ostatní
zamestnanci
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Graf č. 12 - Vedúci zamestnanci podľa pohlavia
VEDÚCI ZAMESTNANCI: MUŽI/ŽENY
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Graf č. 13 – Štruktúra zamestnancov podľa platovej triedy - štátna služba
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Graf č. 14 – Štruktúra zamestnancov podľa platovej triedy - verejný záujem
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Graf č. 15 – Podľa fluktuácie zamestnancov v roku 2020

NÁSTUPY A VÝSTUPY ZAMESTNANCOV
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Graf č. 16 - Fluktuácia zamestnancov - nástupy
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Graf č. 17 - Fluktuácia zamestnancov - výstupy
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Graf č. 18 – Štruktúra zamestnancov podľa počtu priznaných osobných a funkčných platov
PLAT OSOBNÝ/FUNKČNÝ
600

483

500
400
300
200
100

6
0

osobný plat

funkčný plat

Mzdový rozpočet
V priebehu roka 2020 bol rozpočet mzdových výdavkov upravený rozpočtovými opatreniami
MF SR na sumu 8 451 141,00 eur, a to pre zamestnancov úradu ministerstva (8 124 395,81
eur) pre zamestnancov pracovísk mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine (326 745,19
eur). Rozpočtovými opatreniami MF SR bol rozpočet mzdových výdavkov v hodnotenom
období znížený o sumu 212 167,00 eur z dôvodu delimitácie na MZV a EZ SR a navýšený bol
o 82 656,00 eur z titulu zabezpečenia finančných prostriedkov na zvýšenie platu a paušálnej
náhrady ústavného činiteľa a platových náležitostí štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii
a na pokrytie mzdových výdavkov pre zamestnancov EXPO 2020 Dubaj. Celkovo bol rozpočet
v roku 2020 znížený o 129 511,00 eur.
Vzdelávanie
Vzdelávanie zamestnancov zabezpečoval v rámci ministerstva organizačný útvar osobný úrad.
Hneď na úvod je potrebné uviesť, že rok 2020 bol v marci poznačený začiatkom pandémie
COVID-19, ktorá vo výraznej miere zasiahla do vzdelávacieho procesu zamestnancov.
Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov sa uskutočňovalo:
1. Adaptačným vzdelávaním
2. Kompetenčným vzdelávaním
Adaptačné vzdelávanie
Adaptačné vzdelávanie štátneho zamestnanca vzniká dňom vzniku štátnozamestnaneckého
pomeru a končí uplynutím skúšobnej doby, pričom na štátneho zamestnanca, ktorému
skúšobná doba neplynula, sa adaptačné vzdelávanie nevzťahuje.
Keďže sa hromadné adaptačné vzdelávanie pre novoprijatých zamestnancov realizuje formou
lektorského zboru v štvrťročných cykloch, z dôvodu protipandemických opatrení bol jeho
prvý marcový termín zrušený a taktiež aj ďalšie tri plánované termíny.
S cieľom uľahčiť adaptáciu nových štátnych zamestnancov a umožniť im získať odborné
a praktické skúsenosti od služobne starších štátnych zamestnancov sa adaptačné vzdelávanie
v zmysle zákona o štátnej službe realizovalo pod vedením mentora a bolo obsahovo zamerané
na vstupné a priebežné vzdelávanie.
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V porovnaní s rokmi 2018 a 2019 vzrástol celkový počet vstupných školení. Spôsobili to
protipandemické opatrenia, v zmysle ktorých sa vstupné školenia realizovali pre maximálne
6 osôb, v mnohých prípadoch len pre jednotlivcov.
Funkciu mentora vykonávalo v uvedenom období 42 zamestnancov (z toho 9 vedúcich
zamestnancov) pre 51 z celkového množstva 73 novoprijatých zamestnancov.
V roku 2020 prvýkrát realizoval osobný úrad hodnotenie mentorov zo strany mentorovaných
zamestnancov. Výsledok zobrazuje nasledujúci graf. (Najlepšia známka je 1).
Graf č. 19 – Hodnotenie mentorov zo strany mentorovaných zamestnancov
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V rámci zabezpečovania adaptačného vzdelávania celková čiastka vyčlenená na príplatok
za činnosť mentora (spolu 42 mentorov) predstavovala sumu 15.902,- eur.
Kompetenčné vzdelávanie
Kompetenčné vzdelávanie sa v obmedzenom režime realizovalo:
a) Odborným vzdelávaním,
b) Jazykovým vzdelávaním,
c) Manažérskym vzdelávaním,
d) Vzdelávaním zameraným na osobnostný rozvoj,
e) Vzdelávaním v oblasti informačných technológií.
Kompetenčné vzdelávanie bolo zabezpečované:
 prostredníctvom Úradu vlády SR, konkrétne:
o Centra vzdelávania a hodnotenia ÚV SR,
o Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF,
o odboru Národný úrad pre OLAF a sekcie prevencie korupcie a krízového
manažmentu,
 v spolupráci s
o Finančnou správou SR (školenia e-learningovou formou),
o Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR,
o Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
o Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,
o Ministerstvom financií SR,
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prostredníctvom externých slovenských dodávateľov vzdelávacích aktivít,
prostredníctvom externých zahraničných dodávateľov vzdelávacích aktivít.

Vzdelávacie aktivity sa plánovali podľa požiadaviek jednotlivých odborných útvarov
ministerstva. V dôsledku prijatých opatrení vlády Slovenskej republiky proti šíreniu
vírusového ochorenia COVID – 19 sa ich realizácia musela buď zrušiť alebo opakovane
presúvať na náhradné neskoršie termíny. Pokračujúca pandémia spôsobila v dôsledku
marcového lockdownu zastavenie všetkých plánovaných prezenčných termínov, ktoré boli
od septembra čiastočne pretransformované z prezenčnej formy na online formu.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom spôsobili protipandemické opatrenia 45 % pokles
celkového počtu zrealizovaných vzdelávacích aktivít, ako aj 43 % pokles celkového počtu
preškolených zamestnancov ministerstva.
Vzhľadom na prebiehajúce protipandemické opatrenia osobný úrad výrazne obmedzil
schvaľovanie nových vzdelávacích aktivít a aj napriek tomu, niektoré z nich už schválené,
museli byť zrušené, resp. odkladané na neurčito. Počet zrušených vzdelávacích aktivít
predstavoval asi 12 %. Tento stav vyjadruje nasledovný graf.
Graf č. 20 - Vplyv ochorenia Covid-19 na konečný počet realizovaných vzdelávacích aktivít
(VA) v roku 2020.
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a) Odborné vzdelávanie
Najfrekventovanejšími vzdelávacími aktivitami, ktoré absolvovali zamestnanci ministerstva,
boli školenia zamerané na problematiku:
 podporných programov (štrukturálnych fondov EÚ),
 verejného obstarávania,
 práva a legislatívy (zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF a štátna pomoc; zákon
o finančnej kontrole a audite v štátnej správe a samospráve; zákon o sťažnostiach,
zákon o správnom konaní - správny poriadok; zákon o odpadoch, ...),
 účtovníctva, rozpočtu a finančnej kontroly,
 korupcie a ochrany finančných záujmov,
 elektronickej schránky štátnej správy a samosprávy - novinky v roku 2020,
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 e-governmentu - výkonu verejnej moci elektronicky,
 elektronizácie štátnej správy a samosprávy.
Odborné vzdelávanie sa realizovalo hromadnou formou, skupinovou formou alebo
individuálne.
Prezenčných školení organizovaných Úradom vlády SR zameraných na ochranu finančných
záujmov EU, protikorupčnú tematiku, hospodársku súťaž, finančnú kontrolu, verejné
obstarávanie a pod. sa zúčastnilo spolu 42 zamestnancov.
Administratívne kapacity EŠIF sa pravidelne zúčastňovali školení organizovaných Úradom
vlády SR v rámci Centrálneho plánu vzdelávania pre AK EŠIF – spolu 186 realizovaných osoboškolení. V priebehu roka sa zrealizovali nasledovné 3 hromadné školenia:
1. prezenčné školenie Implementácia manažmentu rizík v organizácii podľa normy STN
ISO 31000 – vyškolených 30 zamestnancov,
2. e-learningové školenie novelizovaný Zákon o štátnej službe (absolvovali všetci štátni
zamestnanci ministerstva),
3. e-learningový kurz Protikorupčný e-learningový program (PELP) – absolvovali všetci
zamestnanci ministerstva.
Graf č. 21 - Počet preškolených zamestnancov (ZAM) v roku 2020 prostredníctvom
e-learningu
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Z plánovaných konferencií v roku 2020 sa po všetkých stornovaných termínoch nakoniec
podarilo zúčastniť zamestnancom len na nasledovných:
1. Konferencia „TOXCOM 2020“ - Praha (september, 180,- eur/1 osoba),
2. Konferencia "Vykurovanie 2020" – Podbanské (február, 356,- eur/4 osoby),
3. Konferencia „O aktuálnych otázkach v oblasti boja auditu a boja proti korupcii“ –
Bratislava (september, 225,- eur/1 osoba
b) Jazykové vzdelávanie
Anglický jazyk
Skupinová aj individuálna výučba prebiehala v priestoroch ministerstva na adrese Mierová 19,
a Mlynské nivy 44/a. Zabezpečovala ju jazyková škola Educato, s.r.o.
Skupinová výučba, prebiehajúca v režime 2 x týždenne v rozsahu 7 skupín a celkovým počtom
65 zamestnancov, bola od marca 2020 pozastavená a do konca roka nebola obnovená.
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Individuálnu výučbu anglického jazyka spočiatku aktívne využívalo 25 vedúcich zamestnancov.
Táto výučba sa čiastočne s prijímanými protipandemickými opatreniami transformovala
na online výučbu u tých vedúcich zamestnancov, ktorým táto forma vyhovovala. U ostatných
bola priebežne prerušovaná.
Francúzsky jazyk
V spolupráci s Francúzsky inštitútom na Slovensku a Ministerstvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR pokračovala skupinová a individuálna výučba francúzskeho jazyka
programom „Francúzština v diplomacii a v medzinárodných vzťahoch“, ktorého sa zúčastnili
14 zamestnanci v rámci skupinovej výučby a 1 vedúci zamestnanec v rámci individuálnej
výučby.
Skupinová výučba francúzskeho jazyka prebiehala v rámci 2 semestrov (spolu 100 vyučovacích
hodín na 1 účastníka), individuálna výučba v rozsahu 20 hodín na 1 účastníka, pričom
v priebehu roka v dôsledku pandémie COVID-19 bola skupinová aj individuálna výučba
zabezpečovaná aj online formou. Výučba bola spolufinancovaná Medzinárodnou
organizáciou pre frankofóniu (OIF) vo výške 50% účastníckeho poplatku.
Okrem horeuvedenej výučby sa 1 zamestnankyňa zúčastnila bezplatného online seminára
„Regionálny frankofónny seminár Európa a Frankofónia: demokracia, ľudské práva a trvalo
udržateľný rozvoj“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 2. – 4. decembra 2020 a 2 zamestnanci sa
zúčastnili dňa 24. septembra 2020 bezplatného frankofónneho podujatia Codeswitching
zameraného na zlepšenie slovnej zásoby, frazeológie a spontánneho prechodu z francúzskeho
do anglického jazyka a naopak.
Nárast finančných prostriedkov v roku 2020 spôsobilo udelenie výnimky zo strany
Francúzskeho inštitútu pre skupinovú výučbu v priestoroch ministerstva, čím sa navýšil počet
zamestnancov, účastníkov kurzu, o ďalších 6 osôb.
Ruský jazyk
V spolupráci s Európskym fondom slovanskej písomnosti a kultúry v Bratislave sa 1 vedúca
zamestnankyňa 2 x týždenne zúčastňovala výučby ruštiny pre stredne pokročilých
v priestoroch ministerstva v celkovej cene 292,- eur na 50 vyučovacích hodín. Uvedené
vzdelávanie bolo hodnotené ako mimoriadne kvalitné a prínosné pre prácu.
Slovenský jazyk
V nadväznosti na plnenie úlohy B/1 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2014
k Správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť
systematické a pravidelné vzdelávanie z oblasti jazykovej kultúry na všetkých ústredných
orgánoch štátnej správy sa v tomto roku nerealizovala žiadna hromadná vzdelávacia aktivita.
V rámci jazykového vzdelávania sa 1 zamestnanec vo februári 2020 zúčastnil kurzu „5 krokov
k správnemu písomnému prejavu - slovenský jazyk v úradnej korešpondencii“.
Pre potreby zamestnancov je k dispozícii Jazykové okienko na intranete ministerstva v záložke
Informácie osobného úradu v časti Vzdelávanie, v ktorom sú k dispozícii tieto dokumenty:
 Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky,
 Súpis nevhodných slov použitých v legislatívnych textoch,
 Najčastejšie jazykové nedostatky v úradných dokumentoch,
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Zoznam odborných slovakistických jazykovedných pracovísk v SR,
Jazyková poradňa.

c) Manažérske vzdelávanie
Osobný úrad zabezpečil prostredníctvom Centra vzdelávania a hodnotenia pri Úrade vlády SR
prezenčné manažérske vzdelávanie pre 21 vedúcich zamestnancov a prostredníctvom
externých dodávateľov pre 3 vedúcich zamestnancov. Najlepšie hodnotené boli kurzy:
Moderné prístupy k vedeniu ľudí a tímov, Individuálny koučing a Vedenie hodnotiaceho
rozhovoru.
Povinnosť zo zákona o štátnej službe absolvovať manažérske vzdelávanie do šiestich
mesiacov od začatia vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca sa týkala 17 vedúcich
zamestnancov.
d) Vzdelávanie zamerané na osobnostný rozvoj
V priestoroch Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), v zasadačke Morava, sa uskutočnil
skupinový dvojdňový kurz „Tréning zážitkového učenia“ na základe požiadavky odboru
inovácií pre všetkých zamestnancov tohto odboru (celkom 6). Jeho cieľom bolo získať rozvoj
kompetenčného modelu pri manažérskej komunikácii, delegovanie, leadership a motiváciu
zamestnancov. Uvedený kurz bol taktiež zameraný na zmierňovanie napätia medzi
zamestnancami odboru, zlepšenie efektívnej komunikácie a praktickým nácvikom ako správne
zvoliť vhodný komunikačný model podľa simulovanej situácie.
Kurz zrealizovala Akadémia Andyho Winsona ako víťaz prieskumu trhu. Z odovzdaných
dotazníkov spokojnosti účastníci vyjadrili najvyššiu spokojnosť a žiadali ďalší nadstavbový
kurz. Cena kurzu bola 708,- eur (59,- eur/osoba/deň).
Pre jednotlivcov boli v priebehu roka schválené kurzy „Emočná inteligencia - ako zvládnuť
emócie, výkonnosť pod tlakom a lepšie porozumieť druhým“ (1 zamestnanec) a „Onboarding
alebo Vitaj na palube“ (1 zamestnanec).
e) Vzdelávanie v oblasti informačných technológií
V priebehu posledného štvrťroka boli zrealizované 4 skupinové online školenia k problematike
EXCEL a grafickému programu Canva, ktorých sa zúčastnili výlučne zamestnanci odboru
zlepšovania podnikateľského prostredia. Školenia prebiehali rozdelením zamestnancov podľa
výkonnostných skupín na základe rozlišujúceho testu.
Zhodnotenie kompetenčného vzdelávania
V roku 2020 sa osobný úrad v spolupráci s Finančnou správou SR zameral na dokončenie
nových funkcionalít v portáli edu.mhsr.sk. Záverom roka tak vedúci zamestnanci mohli
vyhodnocovať IPKV elektronicky priamo v systéme. V priebehu decembra bola opakovane
testovaná, analyzovaná a priebežne upravovaná ďalšia funkcionalita - elektronické vytváranie
IPKV pre všetkých zamestnancov, ktorá bude funkčná od januára 2021.
Súčasne prebiehalo aj programovanie a testovanie novej funkcionality - možnosť aktívneho
prístupu na portál edu.mhsr.sk - konkrétne prehliadanie pripravovaných kurzov
a prihlasovanie sa elektronicky do týchto kurzov. Táto možnosť bude prínosom najmä
pri hromadných školeniach, kedy sa na kurz s limitovaným počtom účastníkov dostanú len tí,
ktorí sa včas prihlásia.
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Pri hodnotení roka 2020 je možné skonštatovať, že aj napriek všetkým protipandemickým
obmedzeniam, vzdelávanie nebolo úplne pozastavené, prechádzalo postupným vývojom
zavádzania novej online formy, ktorá bola zamestnancami prijímaná s čoraz väčším
porozumením nielen na ochranu vlastného zdravia, ale aj nutnosťou pokračovať v odbornom
vzdelávaní. Pre mnohých to bola výzva vzdelávať sa v online prostredí. Spätné väzby na online
vzdelávanie boli rôzne, keďže aj kvalita poskytovaných kurzov nebola spočiatku na
profesionálnej úrovni. Všetci sme sa v priebehu roka veľa naučili.
Výsledkom bolo v roku 2020 zabezpečenie 148 vzdelávacích aktivít za obdobie 251
pracovných dní, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje cca 45 % pokles. Štatisticky
v roku 2020 vychádza 0,6 vzdelávacej aktivity na 1 pracovný deň.
Zhodnotenie kvality absolvovaných vzdelávacích aktivít
Po absolvovaní každej vzdelávacej aktivity zamestnanci túto aktivitu hodnotili formou
dotazníka spokojnosti. Otázky sa týkali kvality lektora, vhodnosti témy, organizačného
a materiálno-technického zabezpečenia ako aj zhodnotenia celkovej spokojnosti. Zároveň sa
zamestnanci vyjadrovali, či vzdelávanie splnilo ich očakávania a či by sa na podobné prihlásili
znova. Pri online školeniach odpovedali na otázku, či by v budúcnosti uprednostnili online
formu.
Z analýzy odovzdaných dotazníkov vyplynulo, že kvalita lektora predstavuje jeden z kľúčových
faktorov pri všeobecnej spokojnosti.
Pri online kurzoch spočiatku pretrvávali problémy s platformou ZOOM, v ktorej väčšina
vzdelávacích agentúr svoje kurzy ponúkala. Keďže na ministerstve táto platforma nebola kvôli
bezpečnostnému riziku odporúčaná, z tohto dôvodu sa realizovalo len minimálne množstvo
online kurzov.
Podkladom pre celkové zhodnotenie vzdelávania na úrovni služobného úradu ministerstva,
v zmysle zákona o štátnej službe, slúžil Hodnotiaci dotazník pre služobný úrad, ktorého
vyplnením vedúci zamestnanci ministerstva v závere roka zhodnotili prínos vzdelávania pre
príslušný organizačný útvar.
K dátumu 15. januára 2021 bolo vedúcimi útvarov odovzdaných 59 hodnotiacich dotazníkov
z celkového počtu 73 (80%). Z tohto dôvodu je celkové hodnotenie za rok 2020 čiastočne
skreslené nekompletným počtom odovzdaných dotazníkov.
Zvyšovanie kvalifikácie
V zmysle zákona o štátnej službe podľa § 165 služobný úrad môže štátnemu zamestnancovi na
jeho žiadosť umožniť zvyšovanie kvalifikácie. V porovnaní s rokom 2018 (0 podaných žiadostí)
a rokom 2019 (2 podané žiadosti) požiadala v roku 2020 1 zamestnankyňa o schválenie
zvyšovania kvalifikácie.
Služobný úrad zamestnankyni vyhovel uzatvorením dohody o zvyšovaní kvalifikácie. Dotknutá
zamestnankyňa sa stala na základe rozhodnutia č. SO/2076/2020 D III/1 Právnickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave z 30. júna 2020 externým študentom štvorročného
bakalárskeho programu v študijnom odbore Právo s cieľom získania vysokoškolského
vzdelania prvého stupňa. Zamestnankyňa sa uvedenou dohodou zaviazala
 zvýšiť si kvalifikáciu najneskôr do 31. decembra 2024,
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neskončiť pracovný pomer so zamestnávateľom z vlastnej iniciatívy počas obdobia
zvyšovania kvalifikácie,
zotrvať v pracovnom pomere po úspešnom zvýšení kvalifikácie po dobu najmenej
dvoch rokov,
predkladať osobnému úradu vždy na začiatku semestra potvrdenie o návšteve školy
a priebežne časový plán konzultácií a skúšok.
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2 Poslanie, vízia a ciele
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“ alebo „MH SR“)
sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej
pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne
záväzných právnych predpisoch.
Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie
podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu.
V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním
medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce
vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej
členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho
pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok.
Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladá
vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho
pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov,
dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.
Podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov je MH SR ústredným orgánom štátnej správy pre:
 priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných
výrobkov,
 energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych
odpadov a energetickú efektívnosť;
 teplárenstvo a plynárenstvo;
 dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín,
nerudných surovín a rádioaktívnych surovín;
 podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych
produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpory
spracovania dreva a biotechnológií;
 stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia
vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú
zaradené
do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti
spracovania dreva a biotechnológií;
 vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodovania s výrobkami obranného
priemyslu a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou
ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky vnútorného
trhu Európskej únie;
 ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou
a využívaním ložísk nerastov;
 hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky
v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín;
 puncovníctvo a skúšanie drahých kovov;
 kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami
a prekurzormi potrebnými na ich výrobu;
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riadenie úloh hospodárskej mobilizácie;
odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére;
stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmen a) až d).

Ciele
V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021-2024
považuje MH SR za cieľ hospodárskej politiky vytvoriť podmienky a zadefinovať aktivity
pre zachovanie kontinuálneho hospodárskeho rastu, s dôrazom na zvýšenie
konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a to vytváraním priaznivého podnikateľského
prostredia s vyššou ekonomickou slobodou, štíhlym a efektívnym štátom, rozhodnutiami
založenými na faktoch a dátach, ako aj nízkym administratívnym zaťažením.
Vyššie spomenuté ciele sú silne ovplyvnené charakteristikou národného hospodárstva SR, ako
aj súčasnou situáciou vo svete. Do veľkej miery sú činnosti a aktivity ministerstva ovplyvnené
dopadmi transformácie ekonomík sveta v reakcii na štvrtú priemyselnú revolúciu, vplyv
digitalizácie a automatizácie, ako aj dopady klimatickej zmeny a potrebu aktívne pristupovať
k udržateľnosti a adaptácie na tieto zmeny.
Výzvou v najbližšom období bude adaptovanie sa na novú situáciu po pandémii COVID-19, ako
aj vytvoriť priestor a podmienky pre domáce firmy a ich postavenie voči medzinárodným
firmám. Zásadným bodom bude opätovné naštartovanie procesu konvergencie ako proxy pre
rast založený na zvyšovaní produktivity výrobných faktorov. Vzhľadom na vysokú exportnú
závislosť ekonomiky SR ministerstvo vyvíja úsilie vytvoriť vhodné podmienky na prístup
slovenských firiem na medzinárodné trhy a podporovať rokovania o dohodách o voľnom
obchode EÚ s tretími krajinami. MH SR bude naďalej klásť dôraz na zvýšenie komoditnej
a teritoriálnej diverzifikácie exportu v snahe podporiť zvýšenie exportnej výkonnosti
slovenskej ekonomiky.
Pre zlepšenie podnikateľského prostredia sa bude MH SR zameriavať najmä na podporu
domácich firiem a ich pozície voči nadnárodným firmám. Počiatočnými krokmi bude zníženie
administratívnych, finančných a regulačných zaťažení pre všetkých a zásadným
zjednodušením daňového a odvodového systému. Politiky rozvoja podnikateľského prostredia
budú smerované na zjednodušenia začatia podnikania pre mladých a podnikanie žien
a seniorov, ako aj vytvorenie prostredia pre rodinné podnikanie. Vytýčeným cieľom je zlepšiť
postavenie SR v rebríčkoch porovnávajúcich kvalitu podnikateľského prostredia, nie však ako
samoúčelný cieľ, ale ako výsledok dôslednej práce na zlepšovaní kvality podnikateľského
prostredia. Pozornosť sa pritom upriamuje na domáce firmy, ktoré zaostávajú
za nadnárodnými firmami v produktivite, pridanej hodnote ale aj generovaní unikátneho
know-how. Naďalej sa však bude zohľadňovať dominantné postavenie priemyslu
a priemyselnej výroby a dôležitou bude podpora konkurencieschopnosti slovenského
priemyslu ako kľúčového národohospodárskeho odvetvia. V snahe zlepšiť prepojenie
vzdelávacieho systému a podnikateľského sektora MH SR podporuje systém duálneho
vzdelávania a aj rozvoj podnikateľských zručností pre 21. storočie.
Ministerstvo okamžite pracovalo na prvých krokoch k uplatneniu lepšej regulácie. Vláda
schválila balík 114-tich opatrení tzv. „lex korona“ a víziou je aj v budúcom roku prijať ďalšie
opatrenia s jasným cieľom zlepšenia podmienok na podnikanie. Administratívna záťaž brzdí
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slovenskú ekonomiku, preto bol v rámci debyrokratizácie predložený návrh za zavedenie
pravidla „one in – two out“, ktoré má za cieľ systematicky znižovať náklady regulácií
pre podnikateľov.
Výzvou pre slovenskú ekonomiku bude transformácia v ére digitalizácie, automatizácie,
umelej inteligencie a nástup nových obchodných modelov. Zameranie na výskum, vývoj
a inovácie má významný dopad na konkurencieschopnosť, ako aj prechod na klimaticky
neutrálne a obehové hospodárstvo. MH SR bude usilovať o zvýšenie atraktívnosti SR ako
investičnej a inovačnej destinácie.
Ministerstvo sa bude v najbližších rokoch zameriavať okrem konkurencieschopnosti nášho
hospodárstva aj na celkové zlepšenie podnikateľského prostredia, uplatňovanie politiky lepšej
regulácie, zvýšenie konkurencie na trhu s energiami a celkové zlepšenie oblasti energetiky.
V súvislosti s povinnosťou transponovať EÚ legislatívu v oblasti vnútorného trhu s elektrinou
v rámci energetického balíčka „Čistá energia pre všetkých Európanov“ (ďalej „CEP“), ktorý bol
prijatý v júni 2019, MH SR ako gestor v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
pripravilo do legislatívneho procesu návrh novely zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike,
zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, zákona č. 321/2014 Z.z.
o energetickej efektívnosti a zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní. Cieľom
legislatívneho balíčka CEP je zabezpečiť dosiahnutie zámerov a cieľov energetickej únie
do roku 2030 a dlhodobých zámerov a cieľov energetickej únie v súlade s Parížskou dohodou
o zmene klímy z roku 2015.
Podľa návrhu EK obsahuje CEP opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti, využívania
obnoviteľných zdrojov energie, vnútorného trhu s elektrinou, bezpečnosti dodávok elektriny
a pravidiel pre riadenie energetickej únie. EK okrem toho navrhla aj stratégiu pre prepojenú
a automatizovanú mobilitu. Súčasťou CEP sú aj snahy o urýchlenie inovácií v oblasti čistej
energie a na obnovu budov v Európe.
Súčasťou legislatívnych opatrení je aj koncept deregulácie cien, ktorý otvorí priestor pre vstup
konkurenčných subjektov na trh, a tým by mal prispieť k rozvoju hospodárskej súťaže, z ktorej
by v konečnom dôsledku mal čerpať výhody koncový odberateľ, najmä v dlhodobom
horizonte znížením koncových cien energií a skvalitnením ponúkaných služieb. Vylepšený
regulačný rámec by mal prispievať k prekonaniu súčasných problémov národných trhov, ktoré
sa stále často vyznačujú vysokou mierou regulačných zásahov.
Ministerstvo sa bude vo svojich krokoch aj naďalej snažiť o zachovanie energetickej
bezpečnosti, zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj energetickej infraštruktúry.
Vláda SR pristúpila k inovatívnemu strategickému plánovaniu a strategickému projektovému
riadeniu, ktorého súčasťou bude prijatie národného strategického rámca a základných
pravidiel projektového riadenia strategických projektov. MH SR bude plne súčinné
pri spracovaní tejto politiky a to najmä v zmysle zabezpečenia premeny slovenskej ekonomiky
na ekonomiku s vyššou pridanou hodnotou. Smerovanie krajiny bude zamerané na vývoj
podielu poľnohospodárstva, výroby, služieb a následne digitalizácie a výskumu a vývoja či
inovácií v hospodárstve Slovenska.
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Rámec pre dlhodobé smerovanie hospodárstva SR bol stanovený prijatou Stratégiou
hospodárskej politiky SR do roku 2030, v rámci ktorej boli identifikované najvýznamnejšie
oblasti z pohľadu zabezpečenia stabilného makroekonomického rastu, rozvoja optimálneho
podnikateľského prostredia a zabezpečenia zvýšenia zamestnanosti všetkých občanov
a zvýšenie inovačnej výkonnosti SR. Rezort hospodárstva sa už prostredníctvom vyššie
zmienených aktivít usiluje o naplnenie uvedených cieľov a v aktuálnom období implementuje
v koordinácii s inými rezortami opatrenia k dosiahnutiu týchto cieľov prostredníctvom
1. akčného plánu.
PVV SR na roky 2021-2024 vytvorilo základný rámec pre smerovanie krajiny v najbližších
rokoch a MH SR bude plne súčinné vo svojej gescii dosiahnuť vyššie spomenuté ciele. Rezort
hospodárstva sa už od prvého momentu plnohodnotne zapojil do napĺňania vízie a cieľov
v oblasti zvýšenia konkurencieschopnosti a zlepšovania podnikateľského prostredia, pričom sa
bude ako plnohodnotný partner zapájať aj do ďalších oblastí ako napr. budovanie čistej
a inteligentnej dopravnej politiky, nízko uhlíkovej a udržateľnej ekonomiky v súlade
s environmentálnymi princípmi.
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3 Činnosť ministerstva
Podnikateľské prostredie
MH SR sa priebežne podieľa na zlepšovaní podnikateľského prostredia, ako jednej z priorít
vlády zadefinovanej i v programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2020 - 2024 (PVV).
Jednou z úloh rezortu je aj zlepšenie postavenia SR v rebríčkoch porovnávajúcich kvalitu
podnikateľského prostredia, v kľúčových medzinárodných hodnoteniach a ratingoch
napr. v Doing Business Svetovej banky, Svetového ekonomického fóra, Superindexu a pod.
Slovensko z pohľadu umiestnenia v medzinárodných indexoch síce stagnuje, to však
neznamená, že nevyvíja aktivity pre zlepšenie podnikateľského prostredia. Dôležité je, že aj
keď nedošlo k rastu v doterajšom vývoji z hľadiska porovnania kvality podnikateľského
prostredia s ostatnými krajinami, nedošlo ani k rapídnemu poklesu.
Podnikateľské prostredie je komplexná a prierezová problematika. MH SR si uvedomuje
zložitosť regulačného prostredia a preto aktívne a systematicky pristupuje k príprave
legislatívy, iniciatívne komunikuje so širokým spektrom subjektov ovplyvňujúcich
podnikateľské prostredie. Rovnako je partnerom pre zamestnávateľov a podnikateľov
v záujme zlepšovania podnikateľského prostredia.
Opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia
Hlavnou prioritou MH SR v spolupráci s ostatnými rezortmi je realizovať opatrenia
na zlepšenie podnikateľského prostredia. Tento cieľ MH SR dosahuje v úzkej spolupráci
s odbornou a podnikateľskou verejnosťou ako aj prostredníctvom efektívnej komunikácie
v rámci štátnej správy.
S účinnosťou dňa 21.7.2020 bol prijatý zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým
opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.
Do znenia tohto zákona bol premietnutý súbor 115-tich opatrení z dielne rezortu MH SR, ktorý
predstavoval najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie
administratívneho zaťaženia v histórii Slovenska.
Kým v predchádzajúcich obdobiach bolo prijatých necelých 100 opatrení za cca 3 roky,
zámerom MH SR v súčasnosti je predkladať balíky obsahujúce minimálne 100 opatrení
na zníženie administratívnej záťaže podnikateľov každoročne. Ide o výrazne vyššiu ambíciu
ministerstva oproti minulosti.
V súlade s týmto cieľom, MH SR v priebehu roka 2020 vyzvalo verejnosť, aby využila možnosť
adresovať mu do konca augusta 2020 ďalšie podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia,
ktoré boli podkladom pre tvorbu v poradí ďalšieho antibyrokratického balíčka II. Cieľom tejto
iniciatívy MH SR bolo zozbierať také návrhy opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia,
ktoré znížia nadmernú administratívnu záťaž, zjednodušia podmienky podnikania, odstránia
duplicitné povinnosti a spresnia nejasné ustanovenia, ktoré môžu byť príčinou právnej
neistoty.
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MH SR bolo doručených celkovo približne 2500 podnetov, pričom mnohé z nich
boli predmetom diskusie medzi MH SR a dotknutými rezortmi a v závislosti od výsledku
rokovaní sa premietli v pripravovanom „Návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia“. Predbežná informácia
č. PI/2021/198 bola zverejnená 24.08.2021. Do konca roka 2021 bude predmetom ďalších
štádií legislatívneho procesu.
RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie
MH SR je od roku 2007 gestorom agendy lepšej regulácie. Táto agenda je nevyhnutným
predpokladom skvalitnenia legislatívneho procesu a prijímaných regulácií. Prvou aktivitou
v rámci lepšej regulácie bolo zavedenie posudzovania vplyvov regulácií v rámci Jednotnej
metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej JM) od roku 2010, s novelizáciami v roku
2015 a 2016. Nosným strategickým dokumentom agendy je „RIA 2020 - Stratégia lepšej
regulácie“, platná od roku 2018, kedy bola schválená uznesením vlády SR č. 32/2018.
Od schválenia RIA 2020, MH SR a rezorty postupne plnia stanovené úlohy stanovené v akčnom
pláne RIA 2020.
RIA 2020 je strategickým dokumentom i pre Národný projekt Zlepšovanie podnikateľského
prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR
(ďalej NP) z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna
verejná správa (OP EVS).
V roku 2020 MH SR rozpracovalo niektoré metodiky z akčného plánu RIA 2020 a tiež
uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny zástupcov ÚOŠS pre ex post hodnotenie existujúcich
regulácií k metodike, vypracovanej v decembri 2019. Z dôvodu nástupu pandémie COVID-19
a na základe PVV novej vlády vychádzajúcej z výsledku parlamentných volieb, sa v rámci
agendy lepšej regulácie stalo úlohou s najvyššou prioritou zavedenie princípu 1in2out.
Pre účely JM boli tieto princípy nazvané „mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov“.
Súčasťou tejto fázy novely JM boli i úpravy ustanovení, ktoré sa na základe aplikačnej praxe
ukázali ako problematické, napr. niektoré ustanovenia k predbežnému pripomienkovému
konaniu, k záverečnému posúdeniu či goldplatingu. Predmetný materiál bol vypracovaný
a predložený vláde SR v termíne do 31.12.2020, avšak schválený bol až 5.5.2021. Táto novela
JM vrátane zavedenia princípov 1in2out nadobudla účinnosť 1.6.2021.
OECD Hodnotenie regulačnej politiky v Slovenskej republike (2020)
V roku 2020 bola skompletizovaná a oficiálne v SR prezentovaná analýza OECD Hodnotenie
regulačnej politiky1 (Regulatory Policy Review), na ktorej sa v rámci hlavnej aktivity č. 4 NP
podieľalo MH SR spolu s ďalšími rezortmi a ústrednými orgánmi štátnej správy a ďalšími
aktérmi od roku 2019. Cieľom tejto analýzy bolo komplexné zhodnotenie regulačnej politiky
v SR z koncepčného hľadiska a príprava návrhov na jej zlepšenie.
OECD v úvode analýzy konštatovalo, že AP RIA 2020 je veľmi ambiciózny projekt, ktorý sa snaží
vyriešiť v krátkom čase mnoho úloh na zlepšenie procesov a nástrojov lepšej regulácie. Ide
1

OECD (2020): Hodnotenie regulačnej politiky Slovenskej republiky https://www.mhsr.sk/podnikatelskeprostredie/lepsia-regulacia/narodny-projekt-zlepsovanie-podnikatelskeho-prostredia-na-slovensku-ahodnotenie-politik-v-kompetencii-ministerstva-hospodarstva-sr/oecd-regulatory-performance-review/analyzaoecd-regulatory-policy-review-2020
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o reformu, ktorá v iných krajinách prebehla v podstatne dlhšom časovom období, ako sú
naplánované úlohy v AP RIA. Z tohto dôvodu jedným z odporúčaní OECD je stanovenie priorít
a v rámci nich riešiť najurgentnejšie oblasti reformy.
OECD v 9 kapitolách analýzy vydala pre SR celkovo 38 odporúčaní na zlepšenie v jednotlivých
oblastiach lepšej regulácie, z ktorých väčšina je adresovaná vláde SR a niektoré i iným, napr.
inšpekčným autoritám. Výstupy budú využité pri tvorbe a aktualizácii metodík a nástrojov
lepšej regulácie a ďalej tlmočené všetkým aktérom v oblasti regulačnej politiky na národnej
a regionálnej úrovni.
Správa o stave podnikateľského prostredia
MH SR každoročne vypracováva Správu o stave podnikateľského prostredia v SR spätne
za predchádzajúci rok a predkladá ju na rokovanie vlády SR každoročne do konca marca.
Materiál „Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike za rok 2020“,
vláda SR vzala na vedomie ako informatívny materiál dňa 14. apríla 2021.
Správa mapuje rôzne aspekty stavu podnikateľského prostredia v SR v roku 2020. Uvádza,
analyzuje a hodnotí štruktúru prostredia, popisuje hlavné faktory ovplyvňujúce stav a vývoj
podnikateľského prostredia, poskytuje informácie o medzinárodnom hodnotení slovenského
podnikateľského prostredia v rámci svetových rebríčkov, porovnanie štátov Európskej únie
a ostatných európskych krajín v oblasti inovácií, ako i hodnotenie slovenských podnikateľských
subjektov.
Správa obsahuje päť príloh:
• Vyhodnotenie plnenia opatrení z prvých troch tzv. antibyrokratických balíčkov,
• zoznam opatrení zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami
na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (Lex Korona),
• plnenie úloh z Akčného plánu RIA 2020 za rok 2020,
• najvýznamnejšie legislatívne zmeny v roku 2020 týkajúce sa podnikateľov,
• pomoc podnikateľom na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19.
Správa konštatuje, že na ekonomickú aktivitu negatívne vplývali zavedené opatrenia
na zamedzenie šírenia koronavírusu. V priebehu roka boli zaznamenané poklesy ekonomiky,
najmä na jar a koncom roka, ale aj výrazné oživenie v treťom kvartáli.
Správa definuje najvýznamnejšie témy a priority agendy podnikateľského prostredia
a popisuje programy a iniciatívy realizované s cieľom zlepšiť kvalitu podnikateľského
prostredia v SR, vrátane informácií o krokoch vlády SR na eliminácii krízy spôsobenej
pandémiou COVID-19.
Celý materiál je zverejnený na web stránke MH SR v časti podnikateľské prostredie.
Plán obnovy a odolnosti SR
Koncom roka 2020 sme predložili návrh reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Ide o 4
reformy, ktoré sú v rámci komponentu 14 súčasťou reformy 1: Opatrenia na zníženie
regulačného zaťaženia podnikania. Hlavným cieľom týchto 4 reforiem je znížiť administratívne
a regulačné bariéry pre podnikanie. Cieľ bude dosiahnutý zrýchlením implementácie nových
opatrení a ich synergického efektu..
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Zavedením týchto reforiem zabezpečíme, že úrady štátnej správy budú systematicky
dodržiavať nové opatrenia na kontinuálne odstraňovanie regulačnej záťaže zavedením týchto
3 reforiem:
1. pravidlo 1in-2out
2. ex-post hodnotenie zákonov a nariadení
3. ochrana pred neopodstatneným goldplatingom.
Reformou sú antibyrokratické balíčky, ktoré budú tvorené
na základe podnetov
od podnikateľov a tak budú odstraňované bariéry, ktoré podnikatelia vnímajú ako
nadbytočné.

Energetika
Energetika
Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) v roku 2020 plnilo úlohy v oblasti
energetiky, vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych
odpadov, energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energie,
elektroenergetiky, teplárenstva a plynárenstva, vodíka, ťažby a úpravy tuhých palív, ťažby ropy
a zemného plynu, ťažby rudných a nerudných surovín, vyhľadávania a prieskumu
rádioaktívnych surovín a ich ťažby, ochrany a využívania nerastných surovín vrátane hlavného
dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov, hlavného dozoru nad bezpečnosťou
a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti
vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín.
Baníctvo
MH SR riadilo v roku 2020 výkon štátnej banskej správy pri dobývaní ložísk nerastov v podzemí
i na povrchu a je rovnako správnym orgánom príslušným v konaniach o odvolaní proti
rozhodnutiam Hlavného banského úradu. Vypracovávalo podklady, správy a stanoviská
k ochrane a využívaniu nerastných surovín, podľa zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití
nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách a banskej štátnej správe v znení neskorších predpisov a zákona
č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov.
V roku 2020 poskytlo MH SR dotácie podľa zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní
neschopných konkurencie v zmysle článku 4 rozhodnutia Rady č. 2010/787/EÚ na mimoriadne
výdavky na pracovníkov, ktorí prišli alebo prichádzajú o svoje zamestnanie, na podpovrchové
bezpečnostné práce vyplývajúce zo zatvorenia výrobných jednotiek, na pokrytie nákladov
súvisiacich s asanáciou ťažobných lokalít a nákladov na rekultiváciu povrchu. V súlade
s uzneseniami vlády SR došlo ku skráteniu uplatňovania všeobecného hospodárskeho záujmu
na výrobu elektriny z domáceho uhlia do konca roka 2023 a zároveň bol schválený útlmový
program pre uhoľné baníctvo na hornej Nitre. V zmysle tohto programu dochádza
k postupnému ukončeniu ťažby a uzatváraniu jednotlivých uhoľných výrobných jednotiek
v dobývacích priestoroch Handlová a Nováky. Táto skutočnosť bola potvrdená uznesením
vlády č. 336/2019 k Akčnému plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. V tejto
súvislosti bola Európskou komisiou rozhodnutím SA.55038(2019/N) z 28.11.2019 schválená
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štátna pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov spoločnosti Hornonitrianske bane
Prievidza, a. s. v súvislosti s ukončením ťažby uhlia.
Rovnako MH SR poskytlo dotácie na technické práce vykonávané podľa útlmového programu
rudného baníctva, ktoré vychádzajú z požiadaviek na plnenie úloh z útlmového programu
v odvetví rudného baníctva po dlhoročnej intenzívnej banskej činnosti. Ďalej na zabezpečenie
alebo likvidáciu starých banských diel, ktoré pochádzajú z aktívnej banskej činnosti na území
Slovenska, ako aj na plnenie deputátnych nárokov pre baníckych dôchodcoch a vdov
po baníkoch, ktorým nárok vznikol do 16. 1. 1992.
V rámci rezortu MH SR má postavenie národného orgánu štátnej banskej správy SR Hlavný
banský úrad, ktorému sú podriadené obvodné banské úrady, ktorých činnosť riadi, rozhoduje
o odvolaniach proti ich rozhodnutiam a plní úlohy hlavného dozoru.
Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady, ako orgány štátnej správy vykonávali hlavný
dozor v súlade so zákonnými kompetenciami v subjektoch, využívajúcich celkom 879 ložísk
nerastov, z ktorých bolo 567 výhradných ložísk a 312 ložísk nevyhradených nerastov.
V roku 2020 bola inšpekčná činnosť orgánov hlavného dozoru zameraná zväčša
na dodržiavanie predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len
„BOZP“) a bezpečnosť prevádzky (ďalej len „BP“), ochranu a využívanie ložísk nerastov
a používanie výbušnín na trhacie práce. Inšpekčná činnosť však bola zameraná aj
na dodržiavanie ustanovení NV SR č. 50/2002 Z. z. najmä na správnosť výpočtu výšky úhrady.
Orgány hlavného dozoru si popri vykonávaní inšpekčnej činnosti plnili zároveň aj úlohy
vyplývajúce zo Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku
2020 a programu jej realizácie na roky 2016 až 2020 schválenej uznesením vlády SR č. 468
z 12. 10. 2016, kde bol kladený dôraz hlavne na prevenciu.
Celkom bolo vykonaných 540 inšpekcií, čo predstavuje 643 inšpekčných dní. Inšpekčných dní
je viac, ako samotných inšpekcií, a to z dôvodu, že rozsahovo podrobnejšie zamerané inšpekcie
bolo potrebné rozložiť do niekoľkých dní, spravidla postačilo do dvoch.
Pokiaľ ide o počet inšpekcií osobitne zameraných len na stav BOZP a BP, týchto bolo
vykonaných spolu 373, z čoho bolo 24 mimoriadnych kontrol a 10 následných kontrol, ktoré
boli zväčša zamerané na zlepšenie stavu BOZP a BP na základe opatrenia, uloženého
kontrolovanému subjektu na predchádzajúcej inšpekcii. Medzi inšpekcie, resp. inšpekčné
výkony zamerané na BOZP a BP sú zahrnuté aj výkony, ktoré súvisia s účasťou na kolaudačnom
konaní, resp. s vybavovaním podnetov alebo vyšetrovaním udalostí na úseku BOZP, resp. BP
a tiež aj vykonávanie poradenskej činnosti zameranej na BOZP a BP. Tých bolo vykonaných
spolu 59.
Rudné bane, štátny podnik
Rudné bane, štátny podnik v roku 2020 zabezpečoval plnenie útlmového programu v odvetví
rudného baníctva na Slovensku, ktorý bol schválený uznesením vlády ČSFR č. 440/1990
a uzneseniami vlády SR č. 246/1991, č. 252/1993 a č. 621/2000. Uvedená činnosť bola
zabezpečovaná formou dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa zákona č. 71/2013
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov, a to na technické
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práce vykonávané podľa útlmového programu, práce na odstraňovaní resp. zmierňovaní
následkov environmentálnych záťaží, ktoré sú vykonávané podľa zákona č. 409/2011 Z. z.
o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj práce za účelom zabezpečenia alebo likvidácie
starých banských diel a ich následkov
V sociálnej oblasti Rudné bane, štátny podnik vyplácal osobitný príspevok baníkom podľa
zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov
a vykonávacej vyhlášky MH SR č. 244/2009 Z. z. o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok
na osobitný príspevok baníkom. Rovnako príspevok na plnenie deputátnych nárokov, ako
záväzok z minulých období z titulu poskytovania deputátneho uhlia pre baníckych dôchodcoch
a vdov po baníkoch, ktorým nárok vznikol do 16. 1. 1992.
Surovinová politika
Integrovaný prístup a spojitosť s hospodárskou politikou, inovačnou politikou, efektívnosťou
využívania zdrojov, ochranou životného prostredia a férovou hospodárskou súťažou umožní
priemyslu SR využívať potrebné suroviny inteligentným a udržateľným spôsobom.
Pre naplnenie strategických cieľov je potrebné:
 účinnejšie využívanie zdrojov nerastných surovín,
 podpora vyššieho využívania domácich surovín,
 ochrana ložísk nerastných surovín vo verejnom záujme vo väzbe na zabezpečenie
surovinovej bezpečnosti štátu a súvisiaca úprava legislatívy v procesných postupoch,
 udržanie zamestnanosti v ťažobnom odvetví so zabezpečením kontinuálneho
vzdelávania,
 posilnenie výskumu a vývoja so zreteľom na možnosti substitúcie surovín,
 podpora recyklácie surovín a obehového hospodárstva všade tam, kde je to
ekonomické a technicky uskutočniteľné, vrátane využívania ťažobných odpadov.
Ministerstvo hospodárstva začalo s prípravou novej surovinovej politiky SR v spolupráci
s ďalšími orgánmi štátnej správy, akadémie, odbornými organizáciami a zástupcami ťažobného
a spracovateľského priemyslu.
Jadrová energetika
Zástupcovia MH SR sa zúčastnili rokovania poradného výboru Zásobovacej agentúry Euratom
(ďalej len „ESA“), na ktorom sa schválili nové pravidlá fungovania ESA. Tieto pravidlá vstúpili
do platnosti 1.7.2021 a hlavné zmeny sa týkajú určovania postupu pri vyvažovaní dopytu
a ponuky rúd, zdrojových materiálov a osobitných štiepnych materiálov, zlepšenie
informovanosti a transparentnosti v celom reťazci (používatelia, výrobcovia
a sprostredkovatelia), ktoré sa podľa nových pravidiel budú týkať aj malých množstiev.
MH SR spolu s NJF, ÚJD SR a ďalšími rezortmi participuje na príprave hodnotiacej misie
ARTEMIS, ktorá je pod záštitou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Misia ARTEMIS
má za cieľ zhodnotiť oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom, alebo vyhoreným palivom,
hodnotenia rádiologického dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie, nakladanie
so zvyškami vznikajúcimi pri výrobe uránu, ako aj vyraďovanie a rekultivácia miest
kontaminovaných rádioaktívnymi materiálmi. Uskutočnenie misie bolo naplánované
na február 2021. Z dôvodu protipandemických opatrení sa uskutočnenie misie presúva na rok
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2022 (prípadne 2023). MH SR rovnako participuje aj na príprave misie IRRS. IRRS je partnerská
hodnotiaca misia MAAE za účelom posúdenia legislatívnej, dozornej a organizačnej štruktúry
dozorných orgánov (u nás ÚJD SR). Realizácia misie sa plánuje na rok 2022.
V rámci pracovnej skupiny pre atómové otázky Rady EÚ boli v roku 2020 ukončený proces
prerokovania nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje účelový program financovania
vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom a ktorým
sa zrušuje nariadenie Rady (Euratom) č. 1369/2013, v rámci ktorého bola schválená ďalšia
finančná podpora pre vyraďovanie JE V1 na roky 2021 až 2027 vo výške 55 mil. eur. Predmetné
nariadenie bolo zverejnené v ÚV EÚ dňa 25.1.2021 pod číslom 100/2021. Pozornosť sa
sústreďovala tiež na vzťahy medzi EÚ a Euratom verzus Spojeného kráľovstva v období
po Brexite. Prerokovaná bola Správa EK - Rade a Európskemu parlamentu o pokroku
pri vykonávaní smernice Rady 2011/70 / EURATOM a súpis rádioaktívneho odpadu
a vyhoreného paliva ako aj Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní prác
v rámci programu podpory pri vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku,
na Slovensku a v Litve.
MH SR sa ďalej podieľalo na príprave ročenky NEA/OECD Nuclear Energy Data 2020. MH SR sa
taktiež podieľalo na vydaní štúdie „Predpokladané náklady na výrobu elektriny“. Na základe
údajov z 24 krajín, vrátane SR, bolo v ostatnom deviatom vydaní analyzovaných 243 elektrární.
Túto štúdiu pripravila Agentúra pre jadrovú energiu (NEA) a Medzinárodná energetická
agentúra (IEA). IEA v spolupráci s NEA vydáva túto publikáciu každých 5 rokov.
Najvýznamnejšie projekty vyraďovania JE V1 naďalej napredujú v súlade s harmonogramom.
V roku 2020 došlo k prehodnoteniu predpokladaného konečného termínu vyradenia, ktorý sa
predbežne odhaduje na 31.12.2027. Z dlhodobého hľadiska patrí SK medzi lídrov
vo vyraďovaní a v tomto smere sme vysoko oceňovaní zo strany EÚ. V rámci agendy
vyraďovania a nadobudnutých skúseností a ich zdieľania sa tak SK (zvlášť spoločnosť JAVYS,
a.s.) môže etablovať ako významný hráč počas nadchádzajúceho procesu zatvárania
jednotlivých JE po celej EÚ.
Odvetvie tepelnej energetiky
V priebehu roka 2020 pokračovala príprava návrhu zákona o tepelnej energetike, pričom sa
hlavne zohľadňovali požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2018/2001
o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá bola schválená Európskym
parlamentom koncom roku 2018 a tiež podnety z aplikačnej praxe. V rámci odborných diskusii
boli oslovené vybrané subjekty pre zaslanie návrhov na nevyhnutné zmeny v pripravovanom
zákone o tepelnej energetike. V zmysle záverov z diskusii na najvyššej úrovni boli prijaté
konečné závery pre finálnu podobu návrhu zákona o tepelnej energetike. Súbežne s návrhom
zákona prebiehala intenzívna diskusia k podnetom vyhlášky, ktorá bude riešiť problematiku
rozpočítavania nákladov tepla reflektujúc aktuálne požiadavky účastníkov trhu s teplom.
MH SR v roku 2020 vydávalo stanoviská k podnetom od dotknutých účastníkov trhu s teplom
pre aplikáciu zákona č. 657/2004 Z. z. a prislúchajúcej sekundárnej legislatívy – vyhláška
č. 240/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste,
pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania
množstva tepla.
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Na základe ustanovení zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších
predpisov sa v roku 2020 uskutočnili odborné školenia „Aktualizačná odborná príprava“
a skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
v tepelnej energetike.
Odvetvie elektroenergetiky
V priebehu roka 2019 bol zahájený projekt transpozície a implementácie legislatívneho balíčka
EÚ „Čistá energia pre všetkých Európanov“ v oblasti vnútorného trhu s elektrinou do národnej
legislatívy SR. Ide o prebratie Smernice (EÚ) 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný
trh s elektrinou do právneho poriadku SR a implementáciu Nariadenia (EÚ) 2019/943
o vnútornom trhu s elektrinou a Nariadenia (EÚ) 2019/941 o pripravenosti na riziká v sektore
elektrickej energie.
Cieľom novej legislatívy EÚ v oblasti vnútorného trhu s elektrinou je rozvoj trhu zavedením
nových účastníkov trhu, ktorých hlavných cieľom je integrovať decentralizovanú výrobu
na báze obnoviteľných zdrojov do trhu s elektrinou, podpora konkurencie na vnútornom trhu,
stanovenie nových práv pre odberateľov elektriny a tiež úprava uplatňovania cenovej
regulácie v oblasti dodávky elektriny vrátane novej úpravy v oblasti energeticky zraniteľných
odberateľov a energetickej chudoby. Zavádza sa nový rámec EÚ v oblasti bezpečnosti dodávky
elektriny a v oblasti spolupráce národných regulačných orgánov.
Zavádzanie inteligentných meracích systémov (IMS) je v súčasnosti v poslednej fáze
povinného selektívneho nasadzovania podľa časového harmonogramu stanoveného v zmysle
Vyhlášky MH SR č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti
zavádzania a prevádzky IMS v elektroenergetike. Z dôvodu pandémie a z nej vyplývajúceho
narušenia dodávateľských reťazcov, bola na základe požiadavky prevádzkovateľov
distribučných sústav odložená lehota na zavedenie IMS na koniec roka 2021. Ku dňu
31. decembra 2020 bolo v podmienkach prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav
(PRDS) nainštalovaných už celkovo 413 947 IMS.
Kompenzácia podnikateľom
Na základe zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Ministerstvo hospodárstva SR v roku 2020 poskytlo energeticky náročným podnikom
zo štátneho rozpočtu finančnú pomoc pre zníženie koncovej ceny elektriny formou
kompenzácie. Cieľom kompenzácie je zníženie nákladov elektroenergeticky náročným
podnikom z dôvodu vysokých platieb za cenu elektriny.
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie kompenzácie podnikateľom bola vyhlásená
začiatkom roku 2020 s disponibilným objemom zdrojov vo výške 40 mil. eur. Komisia
pre schvaľovanie žiadostí o štátnu pomoc pre zníženie koncovej ceny elektriny energeticky
náročných podnikov odsúhlasila poskytnutie kompenzácie pre 97 podnikov.
Zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania
kompenzácie podnikateľom je upravený vyhláškou ministerstva č. 106/2019 Z. z. Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných
odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom. Zoznam
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podporovaných odvetví je v súlade s prílohou č. 3 Usmernenia EK o štátnej pomoci v oblasti
ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014-2020.
Energetická politika – osvedčenia
V roku 2020 vydalo MH SR 11 osvedčení v súlade s prioritami energetickej politiky SR, ktorá je
v energetickej oblasti základným východiskovým materiálom vrátane Stratégii hospodárskej
politiky SR novoprijatého strategického materiálu - „Integrovaného Národného energetického
a klimatického plánu na roky 2021 – 2030“ (NECP) vypracovaného na základe článku
3 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy
a § 88 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Schválené investičné zámery tvoria vyvážený energetický mix, ktorý sa sústreďuje
na nízkouhlíkové zdroje energie z dôvodu ochrany životného prostredia.
Odvetvie plynárenstva
V roku 2020 ministerstvo vykonávalo štátnu správu v zmysle ustanovení zákona o energetike.
Vydalo príslušné rozhodnutia týkajúce sa štandardu bezpečnosti dodávok pre jednotlivých
dodávateľov plynu.
V závere roka 2019 sa podarilo dosiahnuť medzi RU a UA dohodu o tranzite plynu na obdobie
do roku 2024. Podľa tejto dohody bude prepravených minimálne 225 mld. m3 zemného plynu.
Energetika v rámci EÚ
V roku 2020 dominovali politickej diskusii na úrovni EÚ v oblasti energetiky témy novej
klimatickej ambície EÚ na rok 2030, s ktorou je spojená otázka revízie cieľov EÚ
pre energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie (OZE) na rok 2030; sektorovej
integrácie; národných klimatických a energetických plánov (NECP) a riešenia dopadov
a obnovy po pandémii COVID.
Komisia 4. 3. 2020 publikovala návrh Európskeho klimatického predpisu, ktorý by mal
novelizovať i niektoré články nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2018/1999 o riadení energetickej
únie a opatrení v oblasti klímy.
Na úrovni pracovných skupín aj na politickej úrovni bola dôležitá téma systémovej integrácie
energetického sektora. Diskusia nadviazala na nové stratégie EÚ, ktoré boli EK zverejnené
v priebehu roku: stratégia pre sektorovú integráciu, stratégia pre vodík, stratégia
pre obnoviteľnú energiu na mori a stratégia pre obnovu budov. Na základe diskusie boli
schválené závery Rady EÚ k trhu s vodíkom a závery o posilnení spolupráce pri energii na mori
a iných OZE. V rámci debaty sa potvrdili odlišné názory členských štátov na klimatickú ambíciu
EÚ a nízkouhlíkové technológie, resp. zdroje využívané pre jej naplnenie.
V marci 2020 bolo s pozitívnym výsledkom ukončené posudzovanie vplyvov Integrovaného
národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030 (NECP) na životné
prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
Dňa 8. 7. 2020 EK zverejnila oznámenie o vodíku pre klimaticky neutrálnu Európu, s názvom
„A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe“, ktorého cieľom je predstavenie cestovnej
mapy rozvoja vodíka ako kľúčového energonosiča s potenciálom nahradiť fosílne palivá
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a dekarbonizovať priemysel (výroba ocele, chemický priemysel) a sektory hospodárstva, ktoré
sú problematické na znižovanie emisií.
Novo vytvorená Európska aliancia pre čistý vodík bude zameraná na spoluprácu súkromného
a verejného sektora s cieľom identifikácie súboru projektov pre čistý a obnoviteľný vodík.
Projekty pre výrobu vodíka so štatútom IPCEI budú môcť využívať výhody štátnej pomoci.
Zabezpečenie potrebnej infraštruktúry bude kľúčové pre prepojenie miest výroby s miestami
spotreby. Integrácia vodíkovej infraštruktúry bude súčasťou ďalších TYNDP. V neposlednom
rade bude kľúčové harmonizovať štandardy a monitoring pre vodík.
Na konferencii Vodíková budúcnosť Slovenska, ktorú zorganizoval 16. 7. 2020 podpredseda
vlády a minister hospodárstva SR Ing. Richard Sulík, sa začala aktivita SR v oblasti využívania
vodíka a príprava Národnej vodíkovej stratégie pod patronátom Technickej univerzity Košice.
Na dohodu EÚ o cieli klimatickej neutrality pre rok 2050 nadviazala EK 17. 9. 2020 zverejnením
oznámenia „Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030“ a návrhom na zníženie
emisií EÚ v roku 2030 najmenej o 55%. Komisia sa primárne venuje zvýšeniu redukčného cieľa
pre emisie skleníkových plynov do roku 2030 až na úroveň „najmenej
o -55%“ oproti roku 1990. V tejto súvislosti sa zaviazala do júna 2021 priniesť návrhy na revíziu
príslušných legislatívnych opatrení s cieľom naplniť zvýšené ambície.
V septembri 2020 prijala EK vykonávacie nariadenie EK o mechanizme Únie na financovanie
energie z obnoviteľných zdrojov. Mechanizmus poskytuje podporu pre nové projekty v oblasti
OZE a prispieva k podpornému rámcu pre zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov v celej
Únii bez ohľadu na rozdiely v porovnaní s orientačnou trajektóriou Únie.
Komisia 14. 10. 2020 publikovala posúdenia všetkých národných energetických a klimatických
plánov, ktoré jej boli predložené v zmysle nariadenia č. 2018/1999 o riadení energetickej únie
a opatrení v oblasti klímy. Podnety uvedené v tomto oznámení budú využité pri príprave
ďalších politík a opatrení v oblasti energetiky a klímy, ako aj pri príprave aktualizovaného
znenia NECP.
Dňa 23. novembra 2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila výzvu
na vyjadrenie záujmu o účasť na “dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu”
(IPCEI) v oblasti vodíkových technológií a prebehol tak národný výberový proces kandidátov
na účasť na IPCEI projektoch v oblasti vodíka.
Experti MH SR sa počas roka 2020, s ohľadom na protipandemické opatrenia, zúčastňovali
na práci pracovných skupín a príslušných výborov Rady a EK najmä prostredníctvom
videokonferencií.
Na národnej úrovni pokračovala príprava transpozície legislatívnych aktov EÚ z balíka opatrení
EÚ „Čistá energia pre všetkých Európanov“, konkrétne smernice Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene
smernice 2012/27/EÚ a vybraných ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré je vhodné vzhľadom
na komplexnosť a prepojenie so smernicou 2019/944 uviesť do novej právnej úpravy zákona
o energetike, zákona o regulácii a zákona o podpore OZE. Cieľom legislatívneho balíka EÚ je
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zabezpečiť dosiahnutie zámerov a cieľov energetickej únie do roku 2030 a dlhodobých
zámerov a cieľov energetickej únie v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy z roku 2015.
MH SR priebežne spolupracovalo s MŽP SR na posudzovaní návrhov novej klimatickej
legislatívy (Európsky klimatický predpis) formou poskytovania substanovísk k energetickým
aspektom.
V roku 2021 bude na európskej úrovni pokračovať kľúčová diskusia o úprave energetického
a klimatického rámca 2030, pričom EK predstaví dôležité návrhy na novelizáciu platnej
energetickej legislatívy.
Energetická infraštruktúra
V oblasti rozvoja energetickej infraštruktúry v roku 2020 sa SR zamerala na zvýšenie
energetickej bezpečnosti a modernizáciu prenosových sústav a prepravných sietí, a to hlavne
prostredníctvom Projektov spoločného záujmu (PCI). Preto SR aktívne podporovala a aj
naďalej bude podporovať dobudovanie severojužného plynárenského koridoru, ktorý prispeje
k integrácií trhu s energiou a posilní tak bezpečnosť dodávok. Zástupcovia MH SR aktívne
participovali na príprave 4. zoznamu PCI, na ktorý boli zaradené viaceré projekty na území SR.
V oblasti elektroenergetiky v roku 2020 pokračovali stavebné práce na dvoch elektrizačných
prepojeniach medzi Slovenskom s Maďarskom. Ďalším významným projektom spoločného
záujmu v sektore elektroenergetiky, ktorý bol implementovaný počas roku 2020, je smartgrid projekt ACON. Vo februári 2019 získal projekt ACON grant z finančného nástroja CEFEnergetika vo výške 91 mil. eur. Zároveň bol v roku 2019 na 4. zoznam PCI zaradený slovenskomaďarský projekt smart grid InGrid Danube, ktorý bol podporený v rámci nástroja CEF sumou
102 mil. eur.
V oblasti plynárenstva pokračovali stavebné práce na slovenskej časti spoločného slovenskopoľského plynárenského prepojenia, ktoré po jeho realizácii umožní prístup k LNG terminálu
vo Świnoujście na severe Poľska. Na 4. zozname PCI bol tiež zaradený projekt posilnenia
prepravnej prepranej kapacity plynárenského prepojenia medzi Slovenskom a Maďarskom.
V roku 2020 sa začali rokovania o príprave piateho zoznamu PCI v plynárenstve.
V oblasti prepravy ropy je medzi PCI na 4. zozname aj projekt ropovodu Bratislava –
Schwechat, kde však došlo k prehodnoteniu podpory zo strany vlády SR a príprava realizácie
projektu bola zastavená. Infraštruktúrne projekty v rope nebudú súčasťou aktuálne
pripravovaného 5. zoznamu PCI.
Energetická efektívnosť
MH SR v spolupráci s MF SR pripravilo novelu zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej
efektívnosti pod číslom 4/2019, ktorá upravuje legislatívne predpisy a umožňuje využívanie
garantovanej energetickej služby vo verejnej správe podľa podmienok Eurostatu
umožňujúcich projekty obnovy verejných budov a verejného osvetlenia mimo požiadaviek
na verejný dlh štátu. Následne v lete 2019 MH SR zverejnilo vzorovú zmluvu odobrenú
Eurostatom a metodické postupy pri garantovanej energetickej službe vo verejnom sektore.
MH SR publikovalo zoznamy poskytovateľov podpornej a garantovanej energetickej služby,
kde k 31. decembru 2020 bolo zapísaných 68 poskytovateľov garantovanej energetickej
služby, 37 odborne spôsobilých osôb na poskytovanie garantovanej energetickej služby a 131
poskytovateľov podpornej energetickej služby.

39

V roku 2020 MH SR v spolupráci so SIEA vypracovalo Ročnú správu o pokroku pri dosahovaní
národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2019. Ročná správa vyhodnocuje priebežné
plnenie indikatívnych a záväzných cieľov SR v oblasti energetickej efektívnosti. Z tejto správy
vyplýva, že Slovenská republika v roku 2019 plnila Národný indikatívny cieľ energetickej
efektívnosti pre rok 2020 v primárnej energetickej spotrebe SR priebežne na 102%, národný
indikatívny cieľ energetickej efektívnosti pre rok 2020 v konečnej energetickej spotrebe SR
prekračuje o 8%, záväzný cieľ úspor energie podľa čl. 5 pre verejné budovy na 129%, , a cieľ
úspor energie podľa čl. 7 smernice EE na 113,4 %.
V roku 2019 bola tiež začatá transpozícia zimného energetického balíčka v oblasti energetickej
efektívnosti.
Energetika v medzinárodných vzťahoch/Medzinárodná energetická agentúra (IEA)
MH SR sa počas roka 2020 aktívne zapájalo do procesov určovania strednodobých
a dlhodobých strategických priorít IEA ako gestor spolupráce a koordinátor aktivít SR v tejto
agentúre, najmä z hľadiska globálnej energetickej bezpečnosti, vonkajších vzťahov
a vzájomného prepojenia medzi sektorom energetiky a politikou zmeny klímy. Práca
a fungovanie IEA boli počas roka 2020 významne ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID19. Všetky zasadnutia stálych a pracovných skupín spolu so zasadnutiami Riadiacej rady boli
vykonávané formou virtuálnych webinárov prostredníctvom rôznych platforiem. Celosvetová
pandémia ovplyvnila aj zaužívanú kontinuitu rokovaní Riadiacej rady IEA, ktorej zasadnutia sa
každoročne konajú kvartálne. V roku 2020 sa konali tri namiesto štyroch zasadnutí – v júni,
v októbri a v decembri.
Udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných produktov
SR od svojho vstupu do IEA v roku 2007 priebežne plní svoje záväzky zakotvené v Dohode
o Medzinárodnom energetickom programe. Udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných
produktov na úrovni 90 dní čistého dovozu uplynulého roku je základnou povinnosťou
členských krajín IEA. V roku 2020 SR túto povinnosť plnila nepretržite. Núdzové zásoby ropy
a ropných výrobkov udržuje Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov
(EOSApričom tieto zásoby boli v priebehu roku 2020 udržiavané na úrovni 100,05 dňa
priemerných denných čistých dovozov. Celkové núdzové zásoby predstavujú cca 853 tisíc ton
(65 % vo forme ropy, 35 % vo forme ropných výrobkov podľa jednotlivých kategórií).
Globálne angažovanie sa IEA
Rok 2020 bol z hľadiska vývoja v asociácii, v asociačnom procese, v prístupovom procese
a v strategickom partnerstve s Indiou úspešný. V rámci strategického partnerstva s Indiou bol
počas roka 2020 sfinalizovaný a schválený Riadiacou radou IEA „Rámec“ strategického
partnerstva. V rámci prístupového procesu členovia Riadiacej rady IEA (spolu so Slovenskou
republikou) podporili Izrael v jeho snahe o začatie prístupových rokovaní do IEA. Záujem
o prístupový proces prejavila aj Kolumbia, avšak zatiaľ neoficiálnou formou. V roku 2020
zároveň pokračoval prístupový proces Litvy a Čile.
IEA Clean Energy Transitions Summit
Dňa 9. júla sa uskutočnilo najväčšie virtuálne podujatie roku 2020 – samit venovaný téme
prechodu k čistej energetike „IEA Clean Energy Transitions Summit“ (IEA CETS). Ústrednými
témami diskusií boli urýchlenie inovácií a technológií zameraných na čistú energiu, inkluzívna
a spravodlivá obnova a bezpečný a udržateľný sektor elektroenergetiky.
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Cvičenie núdzovej pripravenosti
IEA, v rámci svojho mandátu na podporu bezpečnosti v sektore ropy, realizovala v dňoch
01. - 05. marca 2020 desiate núdzové cvičenie v prípade mimoriadnej udalosti (emergency
response exercise - ERE). Do tohto cvičenia bola v plnej miere zapojená aj Slovenská republika,
ktorá promptne zareagovala na simulačné cvičenie a požadované dáta zasielala IEA
v stanovených termínoch.
Prezentácia špeciálnej správy WEO o udržateľnom oživení počas 14. Stredoeurópskej
energetickej konferencii
Ako po minulé roky, tak aj v r. 2020 SR zabezpečila prezentáciu hlavných zistení zo špeciálnej
správy Svetového energetického výhľadu o udržateľnom oživení na výročnej Stredoeurópskej
konferencii o energetike organizovanej SFPA Hlavné zistenia boli prezentované hlavným
ekonómom IEA Lászlóm Varróm.
Technologické programy spolupráce
V roku 2020 Slovensko pokračovalo v aktivitách technologického programu spolupráce „Solar
Heating and Cooling“ (SHC TCP), predovšetkým v činnostiach úlohy č. 61 (zástupca z Ústavu
stavebníctva a architektúry SAV) a č. 56 (zástupcovia zo Stavebnej fakulty STU).
SR, zastúpená spoločnosťou Solargis s.r.o., sa v júni 2020 stala členom technologického
programu spolupráce Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS TCP), kde sa bude
podieľať na úlohe č. 16 - solárne zdroje pre veľké penetrácie a aplikácie veľkého rozsahu.
Predmetná úloha sa začala 1. júla 2020 a jej ukončenie je naplánované na 30. júna 2023.
Energetické spoločenstvo
Energetické spoločenstvo (ďalej len „EnC“) predstavuje medzinárodnú organizáciu, ktorej
hlavným cieľom je vytvoriť integrovaný pan-európsky energetický trh medzi EÚ a zmluvnými
krajinami EnC (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Macedónsko, Gruzínsko, Moldavsko,
Čierna Hora, Srbsko a Ukrajina) a rozšíriť princípy európskeho vnútorného trhu s energiami
do týchto krajín. Slovenská republika má v rámci tejto organizácie status účastníka
(„Participant“) čo umožňuje SR zúčastňovať sa na všetkých rokovaniach EnC.
Počas roka 2020 pokračovali rokovania zamerané na revíziu Zmluvy o EnC, ktorej cieľom je
zaviesť prvky reciprocity a vytvorenia rovnakých podmienok medzi EÚ a jej jednotlivými
členskými krajinami, a zmluvnými stranami EnC. V roku 2020 strany nedospeli k dohode
o finálnej podobe textu revízie, v súvislosti s čím budú rokovania pokračovať aj v roku 2021.
V roku 2020 bola predsedajúcou krajinou EnC Čierna Hora.
Energetická charta
Zmluva o Energetickej charte (ďalej len „Zmluva“) je jedinou medzinárodnou právne záväznou
zmluvou zameranou na zabezpečenie základného právneho rámca pre ochranu zahraničných
investícií.
V roku 2020 odštartovali rokovania o modernizácii Zmluvy, pričom v priebehu uvedeného
obdobia prebehli tri kolá (júl, september a november). Hlavným záujmom SR a Európskej únie
v procese modernizácie bolo a bude zosúladenie ustanovení o ochrane investícií ECT
s modernými normami ochrany investícií a uľahčenie prechodu na nízkouhlíkový digitálny
energetický systém zameraný na spotrebiteľa. SE MH SR sa počas rokovaní zameriava na témy
tranzitu a ekonomickej aktivity v sektore energetiky. Rokovania v roku 2020 neboli ukončené
a budú pokračovať aj v r. 2021 s vyššou intenzitou.
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Medzinárodná agentúra pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA)
IRENA je medzivládna organizácia, ktorá podporuje členské krajiny v ich prechode na trvalo
udržateľnú energetickú budúcnosť prostredníctvom rozsiahleho zavádzania obnoviteľných
zdrojov energie a udržateľného využívania všetkých foriem obnoviteľnej energie.
V r. 2020 sa uskutočnilo 10. Zhromaždenie IRENA, ktorého ústrednou témou bola úloha
ekologického vodíka v súvislosti s dekarbonizáciou. Počas plenárneho zasadnutia ministrov
boli v súvislosti s národným energetickým plánovaním a jeho implementáciou prediskutované
otázky týkajúce sa hydroenergetiky a investícií do obnoviteľných zdrojov.

Zahraničný obchod a obchodná politika
Zamestnanci odboru výkonu obchodných opatrení v rámci medzirezortného Expertného
koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou aktívne pracovali v Národnej expertnej
skupine na prevenciu a boj proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania
terorizmu, v Národnej expertnej skupine na elimináciu environmentálnej kriminality,
v Národnej expertnej skupine pre oblasť CBRNE hrozieb a v Národnej expertnej skupine boja
proti nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami.
V rámci Pracovnej skupiny pre položky dvojakého použitia - C23 Rady Európskej únie a
Koordinačnej pracovnej skupiny Komisie EÚ zriadenej podľa čl. 23 nariadenia Rady (ES)
č. 428/2009 sa naďalej podieľali na príprave návrhu nového nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov,
sprostredkovania, technickej pomoci, tranzitu a transferu položiek s dvojakým použitím.
V priebehu roka 2020 sa ukončoval niekoľko rokov trvajúci legislatívny proces prijatia tohto
nového nariadenia.
Pracovná skupina Komisie EÚ pre dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok
a pesticídov, ktorá je zameraná na posudzovanie dovozov a vývozov vybraných nebezpečných
chemických látok a pesticídov, ktoré sú obmedzené na určité použitie pre ich účinky na trhu,
život a zdravie ľudí a na životné prostredie, vypracovala a predložila návrh doplnenia v prílohe
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze
a dovoze nebezpečných chemikálií. Na základe toho bolo dňa 15. mája 2020 schválené
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1068, ktorým sa menia prílohy I a V nariadenia.
Úprava príloh je prijatím opatrení na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia.
Z dôvodu epidemiologickej situácie, ktorú spôsobila pandémia nového ochorenia
koronavírusu SARS-CoV-2, vznikla Pracovná skupina pre obchod a vývoz určitých typov
osobných ochranných prostriedkov (OOP), na základe činnosti ktorej EÚ vydala Vykonávacie
nariadenie Komisie (EÚ) 2020/568 z 23. apríla 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov (OOP)
do tretích krajín podmienil vydaním vývozného povolenia, za účelom vytvorenia strategickej
rezervy zdravotníckeho vybavenia v rámci systému rescEU.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/568 bolo zrušené dňa 25. mája 2020 po vytvorení
rezerv a dostatočného množstva OOP pre členské štáty EÚ.
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Prehľad vydaných povolení:
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1092 z 20. júna 2017, ktorým sa mení vykonávacie
nariadenie (EÚ) 2016/670, ktorým sa zavádza predbežný dohľad Únie nad dovozom určitých
železných a oceľových výrobkov s pôvodom v určitých tretích krajinách
Oceľové výrobky: Počet vydaných dohľadov v roku 2020 - 246 ks
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/640 zo dňa 25. apríla 2018, ktorým sa zavádza
predchádzajúca kontrola Únie na dovozom niektorých výrobkov pochádzajúcich z určitých
tretích krajín, podľa čl. 2 ods. 2 tohto nariadenia bude prepustenie výrobkov z hliníka
uvedených v prílohe I do voľného obehu
Výrobky z hliníka: Počet vydaných dohľadov v roku 2020 - 112 ks
S účinnosťou od 16. mája 2020 bol dočasne pozastavený systém predbežnej kontroly
oceľových a hliníkových výrobkov. K žiadostiam podaným po 15. máji 2020 bolo zaslaných
44 oznámení o ukončení systému predbežnej kontroly oceľových a hliníkových výrobkov.
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2017/354 zo dňa 15. februára 2017, ktorým sa mení Nariadenie
(EÚ) 2015/936 o spoločných pravidlách dovozu textilných výrobkov pochádzajúcich
z niektorých tretích krajín
Textilné výrobky: Počet vydaných dohľadov v roku 2020 - 0 ks
Rozhodnutie Rady 2012/105/EÚ zo 14. decembra 2011 o podpise a predbežnom vykonávaní
Dohody medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o správe colných kvót uplatňovaných
na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie a protokolu medzi Európskou úniou a
vládou Ruskej federácie o technických postupoch podľa uvedenej dohody a Vykonávacie
nariadenie Komisie (EÚ) č. 498/2012 o prideľovaní colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva
z Ruskej federácie do Európskej únie.
Drevo: Počet vydaných povolení v roku 2020 - 0 ks
Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Výrobky obranného priemyslu: Počet vydaných povolení v roku 2020 – 36 ks; počet vydaných
licencií v roku 2020 – 941 ks. Výročná správa o obchode s výrobkami obranného priemyslu
za rok 2020 je zverejnená na https://www.mhsr.sk/uploads/files/m6Ex7eE7.pdf
Zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje
z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Určené výrobky – na civilné (nevojenské) použitie: Počet vydaných licencií, povolení
a potvrdených vyhlásení v roku 2020 – 663 licencií, 54 vyhlásení o konečnom použití určených
výrobkov a 77 povolení na prepravu výbušnín
Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Položky s dvojakým použitím: Počet vydaných povolení v roku 2020 - 10 ks; počet dovozných
certifikátov v roku 2020 - 4 ks
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Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Drogové prekurzory: za rok 2020 boli vydané 4 dovozné povolenia a 1 vývozné povolenie
Národný orgán Slovenskej republiky pre zákaz chemických zbraní (ďalej len „Národný
orgán“) podľa § 30 a § 33 zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vydal registrácie používateľa rizikových chemických látok
v počte 1 ks a registrácie používateľa menej rizikových chemických látok v počte 2 ks.
Národný orgán vychádzajúc z čl. VII a čl. X Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia
a použitia chemických zbraní a o ich zničení (ďalej len „Dohovor“), na základe požiadavky,
v spolupráci s Technickým sekretariátom Organizácie pre zákaz chemických zbraní (ďalej len
„TS OPCW“) a rezortom obrany mal v pláne v roku 2020 zorganizovať na území SR nasledovné
aktivity:
Výcvik expertov z členských štátov OPCW s bojovými toxickými chemickými látkami
vo Výcvikovom a testovacom centre radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Zemianskych
Kostoľanoch (ďalej len „VTC RCHBO“),
Výcvik inšpektorov TS OPCW s bojovými toxickými chemickými látkami vo VTC RCHBO
v Zemianskych Kostoľanoch,
Kurz laboratórnych zručností pre pokročilých v Referenčnom chemickom laboratóriu
v Zemianskych Kostoľanoch.
Podľa časti II. ods. 33 Verifikačnej prílohy Dohovoru, Národný orgán v roku 2020 potvrdil
prijatie notifikácie TS OPCW o zámere uskutočniť inšpekciu na území SR jednu hodinu po prijatí
notifikácie, ktorá bola vykonaná pracovníkom odboru výkonu obchodných opatrení v stálej
24 hodinovej pohotovosti v stanovenom termíne. Táto inšpekcia mala prebehnúť
v deklarovanom objekte vo Vojenskom útvare 1606 v Zemianskych Kostoľanoch a zameraná
na Zoznam látok Prílohy I.
Všetky vyššie uvedené aktivity z dôvodu epidemiologickej situácie, ktorú spôsobila pandémia
nového ochorenia koronavírusu SARS-CoV-2, sa aj napriek pripravenosti Národného orgánu
nekonali.

Priemysel
Ministerstvo hospodárstva SR plní úlohy v oblasti rozvoja priemyselnej výroby v rozsahu
kompetenčného zákona predkladaním návrhov priemyselnej politiky, koncepciou rozvoja
priemyselných parkov a metodickým riadením rozvoja priemyselných parkov a v spolupráci
s ústrednými orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi štátnej správy pripravuje celoštátne,
regionálne koncepcie a stratégie v podmienkach rezortu.
Dominujúcim hospodárskym sektorom na Slovensku je stabilne priemyselná výroba, ktorá má
dlhoročnú tradíciu. Slovenská ekonomika má svoje špecifiká, ktorými sú napríklad relatívne
malý domáci trh, jej otvorenosť a proexportné zameranie. Tieto špecifiká výraznou mierou
vplývajú na kondíciu a celkovú pozíciu slovenskej ekonomiky, nakoľko táto je mimoriadne
závislá na dopyte zo zahraničných trhov. Cyklický vývoj, zmena preferencií spotrebiteľov,
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inovácie, resp. nepredvídateľné okolnosti typu napr. pandémie COVID-19 predstavujú kľúčové
zraniteľnosti pre tento hospodársky sektor.
Ako možné riešenie znižovania uvádzaných kľúčových zraniteľností sa javí posilnenie investícií
do výskumu a vývoja, ktoré následne majú potenciál zvýšiť pridanú hodnotu priemyselnej
produkcie vytváranej na Slovensku. Veľmi silným nástrojom môže byť taktiež zvýšená aktivita
v oblasti diverzifikácie odbytových trhov so zameraním sa na nenasýtené trhy rozvojového
sveta. Tieto napriek svojej súčasnej slabšej kúpyschopnosti a vyšším rizikám vstupu môžu
predstavovať násobne vyššiu perspektívu výraznejších ziskov vzhľadom na masívny rozvoj
relevantných krajín. Osvedčeným prostriedkom posilňovania vplyvu na zahraničných a najmä
nových trhoch je vhodné umiestňovanie vlastných ekonomických diplomatov, ktorí priamo
v teréne môžu mapovať príležitosti a napomáhať úsiliu slovenskej ekonomiky a jej výrobcov.
Rozvoj priemyselných odvetví
V nadväznosti na materiál „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku
2030“, ktorý je otvoreným typom dokumentu umožňujúcim reflektovať na vývoj v oblasti
hospodárstva prostredníctvom akčným plánov, vypracovalo MH SR v roku 2019 „Prvý akčný
plán pre realizáciu návrhu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej
republiky do roku 2030“, (uznesenie vlády SR č. 605/20092019) a v procese prípravy je druhý
akčný plán. Materiál nadväzuje na strategické ciele, ako zvýšiť konkurencieschopnosť
hospodárstva SR s dôrazom na rast produktivity všetkých výrobných faktorov.
Automobilový priemysel, ako kľúčové odvetvie hospodárstva SR, svojou podstatou
ovplyvňuje rozvoj viacerých priemyselných odvetví. Jeho vývoj závisí od spolupráce krajín
Európskej únie, ktoré sú kľúčovými výrobcami automobilov a automobilových komponentov,
a to najmä pri plnení ambicióznych cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií v ovzduší, a tým
zvyšovania jeho kvality. Dosah pandémie je aj pre toto odvetvie poznamenávané nedostatkom
vstupných surovín alebo rastúcimi cenami veľkou výzvou. Je preto nevyhnutné reagovať aj
na prelomové trendy a perspektívy ďalšieho vývoja automobilového priemyslu, ktoré sú
určované zavádzaním alternatívnych pohonov automobilov, digitalizáciou, autonómnym
riadením a nevyhnutnosťou plnenia emisných stropov. Spolu s rozvojom infraštruktúry je
naďalej potrebné podporovať nábeh nízko - a bezemisných vozidiel, vývoj nových technológií
a zavedenie ďalších opatrení podporujúcich trh nízkoemisnej mobility na úrovni členských
štátov.
Dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc
V rámci podpory alternatívnych pohonov a fungovania Slovenskej platformy pre E-mobilitu
boli v roku 2020 finančné prostriedky čerpané na základe zmlúv o poskytnutí dotácie medzi
MH SR a úspešnými žiadateľmi o dotáciu (obec, VÚC a nimi zriadené organizácie) v rámci výzvy
na podporu verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc z roku 2019 (výzva
č. 18409/2019-4210-36886 zo dňa 21.06.2019) v celkovej výške 301 967,65 eur.
Nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2020 z výzvy na podporu verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc z roku 2019 vo výške 698 032,35 eur boli presunuté na čerpanie
dotácie do roku 2021, a to na neukončené projekty z výzvy z roku 2019 a na druhé kolo
podpory - výzvy na podporu verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc z roku 2020
(č. výzvy 11378/2020-4210-52028 zo dňa 28. júla 2020).
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Dotácie na nákup batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel
V rámci podpory alternatívnych pohonov a fungovania Slovenskej platformy pre E-mobilitu
boli v roku 2020 finančné prostriedky čerpané na základe zmlúv o poskytnutí dotácie medzi
MH SR a úspešnými žiadateľmi o dotáciu (FO - podnikatelia, FO - nepodnikatelia, PO podnikateľské subjekty, obec, VÚC a nimi zriadené organizácie) v rámci výzvy na nákup
batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel z roku 2019 (výzva
č. 2314/2019-4210-64696 zo dňa 18.11.2019) v celkovej výške 2 836 000,00 eur.
Nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2020 z výzvy na nákup batériových elektrických
a plug-in hybridných elektrických vozidiel z roku 2019 vo výške 3 164 000,00 eur boli presunuté
na čerpanie dotácie do roku 2021 z dôvodu, že nákup batériových elektrických a plug-in
hybridných elektrických vozidiel je možný do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
o poskytnutí dotácie a ide o refundáciu nákladov po kúpe vozidla.
Plán obnovy a odolnosti SR
MH SR v roku 2020 aktívne participovalo na príprave Plánu obnovy a odolnosti SR hlavne
v oblasti prípravy komponentu Dekarbonizácia priemyslu a podpora alternatívnych palív.
Cieľom Komponentu je urýchliť prechod na nízko-uhlíkovú ekonomiku a znížiť emisie
skleníkových plynov v priemysle a cestnej doprave. Navrhované opatrenia na dekarbonizáciu
priemyslu prispejú k nižším emisiám skleníkových plynov, menším stratám energií a zavedú
používanie inovatívnych environmentálnych technológií do priemyselnej výroby.
Predmetný komponent bol v rámci navrhovaných zmien rozdelený na dva komponenty
Komponent_03_Udržateľná doprava; a Komponent_04_Dekarbonizácia priemyslu, ktorý bol
presunutý do kompetencie MŽP SR. Komponent_03_Udržateľná doprava zostal v rámci
Reformy 4: Zavedenie nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore
v kompetencii MH SR. Pod gesciou MH SR, sekcie konkurencieschopnosti tak vznikne
implementačná jednotka na tvorbu Akčného plánu, následného riadenia, vykonávania
a kontroly Investície 4 – Podpory budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá. Ostatné tri
Reformy daného Komponentu sú v kompetencii MDV SR.
V rámci agendy alternatívnych palív MH SR participovalo pri založení Slovenskej aliancie pre
batérie (SBaA), ktorej cieľom je podporovať spoluprácu medzi zainteresovanými stranami
v oblasti batériového priemyslu na Slovensku a vytvoriť pracovné skupiny pre rôzne pracovné
toky, ktoré prinesú kľúčové strategické odporúčania pre vytvorenie konkurencieschopného
a udržateľného batériového ekosystému na Slovensku. SBaA je platforma zastrešujúca
výskum, výrobu a recykláciu, spája verejný a súkromný sektor, inovátorov, akademickú obec
a finančné inštitúcie. SBaA tiež predpokladá úzku spoluprácu s Európskou batériovou
alianciou. Zástupcovia Priemyselného inovačného klastra (PIK) a Slovenskej batériovej aliancie
(SBaB) pripravovali počas roka 2020 Memorandum o spolupráci. Memorandum, by malo
otvoriť priestor pre nové možnosti spolupráce, výmenu odborných skúseností a posilnenie
postavenia a činnosti ich členov.
MH SR prostredníctvom projektov IPCEI (Important Projects of Common European Interest)
pokračovalo v roku 2020 v zapojení do EuBatIn (Autumn IPCEI), IPCEI v oblasti vodíka (IPCEI on
H2) a v roku 2021 bude vytvorená výzva pre zapojenie sa do IPCEI v oblasti mikroelektroniky
(IPCEI Microelectronics II).
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EuBatIn je zameraný na kompletný ekosystém batérií na území Európskej únie. 4 projekty boli
notifikované Európskou komisiou – InoBat Auto j. s. a., InoBat Energy j. s. a., ZTS Výskum
a Vývoj a. s. a ENERGO-AQUA a. s. MH SR a Sekcia podporných programov pripravuje výzvy
na financovanie EuBatIn projektov, ktoré by mali byť zverejnené a následne realizované v roku
2021. Slovensko sa v roku 2020 zapojilo aj do IPCEI v oblasti vodíka. Administráciu zastrešuje
SIEA. Národný výberový proces by mal byť ukončený v roku 2021.
Oceliarsky priemysel patrí ku kľúčovým ekonomickým sektorom SR. Na základe opakovaných
žiadostí domáceho priemyslu, MH SR aktívne podporovalo hľadanie riešení problému
nadbytočných výrobných kapacít a s tým spojených nadmerných dovozov a neférovej súťaže
v obchode s oceľou. SR ako jeden z 33 členov Globálneho fóra pre riešenie nadbytočných
výrobných kapacít v oceliarskom priemysle (GFSEC), ktoré vzniklo dňa 16. 12. 2016 v Berlíne
na rokovaní krajín G20 a OECD, sa aj počas roka 2020 aktívne zúčastňovala na rokovaniach.
Členovia GFSEC súhlasia s dodržiavaním šiestich zásad dohodnutých v berlínskej ministerskej
správe a tiež s plnením záväzkov prijatých na dobrovoľnom základe. Dôsledky pandémie Covid
- 19 z roku 2020 a predpokladané postupné zotavenie sa v nasledujúcich rokoch by malo viesť
vlády k pravidelnému prehodnocovaniu a postupnému rušeniu nepotrebných podporných
opatrení, plne v súlade s berlínskymi zásadami. MH SR podporilo stanovisko EK, aby
pokračovala pokračovanie práca v rámci fóra, ktoré je jedinečným nástrojom na riešenie
významných výziev vo svetovom oceliarskom priemysle prostredníctvom medzinárodnej
diskusie. SR podporila návrh výmeny informácií prostredníctvom dohodnutej šablóny,
pri zachovaní dôvernosti a limitovaného prístupu ku citlivým informáciám ohľadom domácich
oceliarní (MH SR sa zapojilo vyplnením dotazníka aj v roku 2020).
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Predpokladom pre trvalo udržateľný hospodársky a inkluzívny rast a zamestnanosť v súlade
s programom Európa 2020 je zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov a posilnenie
priemyselnej základne Slovenska, ktorá bude efektívnejšie využívať zdroje, bude šetrnejšia
k životnému prostrediu a bude využívať nové ekologické technológie a výrobné postupy. MH
SR uvedené kritériá presadzovalo pri výkone štátnej správy, kde ako rezortný orgán podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vydalo 60 stanovísk k zámerom nových priemyselných činností, alebo
k zmenám už posúdených činností, ktoré patria do jeho pôsobnosti.
Vyhodnotenie hlásení prevádzkovateľov o uvádzaní určených látok na trh
MH SR je jedným z orgánov štátnej správy, ktorý v rámci svojej pôsobnosti kontroluje
dodržiavanie zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových
prekurzorov v znení neskorších predpisov a ktorý v súlade s vyhláškou MH SR
č. 380/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení
prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok
kategórie 1 až 4 na trh, eviduje a vyhodnocuje hlásenia prevádzkovateľov a používateľov
o uvádzaní určených látok na trh. V roku 2020 bol počet prijatých hlásení o uvádzaní určených
látok na trh cca 200. MH SR zároveň v súlade s osobitnými predpismi vydáva, dočasne
pozastavuje a zrušuje povolenia na dovoz a vývoz určených látok a vydáva predvývozné
oznámenia. V roku 2020 vydalo MH SR 4 dovozné povolenia pre určené látky kat. 1 a 1 vývozné
povolenie pre určené látky kat. 4. Údaje zo spracovaných ročných hlásení prevádzkovateľov
a používateľov, ako aj údaje o ich dovozoch a vývozoch sú súčasťou ročnej správy o drogových
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prekurzoroch - FORM D, ktoré Slovenská republika poskytuje Európskej komisii a následne aj
Medzinárodnému úradu pre kontrolu omamných látok (INCB) v súlade s Dohovorom
Organizácie Spojených národov vo Viedni.
Keďže problematika drogových prekurzorov má multidisciplinárny charakter, vyžaduje si
pri zabezpečovaní úloh spoluprácu aj s ostatnými orgánmi štátnej správy v súlade so zákonom
č. 331/2005 Z. z., a to so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, Národnou protidrogovou
jednotkou Národnej kriminálnej agentúry, Kriminálnym úradom finančnej správy, ako aj
s Ministerstvom zdravotníctva SR. S cieľom skvalitnenia a zefektívnenia riešenia problémov
ochrany pred drogami na celoeurópskej úrovni, MH SR aktívne spolupracuje s príslušnými
kompetentnými orgánmi členských krajín EÚ poverenými pre oblasť drogových prekurzorov.
Prekurzory výbušnín
MH SR v roku 2020 začalo pracovať na príprave materiálu „Návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov
výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Cieľom materiálu je implementácia
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní
prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006
a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013. Navrhovaná právna úprava rieši problémy
aplikačnej praxe pri nejednotnom postupe uvádzania obmedzených prekurzoroch výbušnín
na trh zavedením v zmysle čl. 5 ods. 1 Nariadenia (EÚ) 2019/1148 jednoznačného režimu
zákazu v SR pre širokú verejnosť, ďalej určuje rozsah kompetencií jednotlivých orgánov štátnej
správy v oblasti regulovaných prekurzorov výbušnín a zavádza nástroje na vynucovanie
povinností.
Rozhodnutia v oblasti puncovníctva
MH SR ako príslušný odvolací orgán podľa § 6 písm. b) zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve
a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov v konaniach
o odvolaní fyzických a právnických osôb proti rozhodnutiam Puncového úradu Slovenskej
republiky, vydaných na základe ustanovenia § 7 písm. l) puncového zákona a podľa § 46 a 47
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
vydalo 2 rozhodnutia o odvolaní v správnom konaní.
Rozvoj priemyselných parkov
MH SR v spolupráci s MH Invest II aktualizovalo aj v roku 2020 údaje o existujúcich
priemyselných parkoch v SR vo forme elektronického tabuľkového prehľadu, ktorý bol
zverejnený na webovom sídle ministerstva.
V rámci výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja
priemyselnej výroby a služieb vyhlásených v rokoch 2018 a 2019 prostredníctvom ktorých
sa poskytli dotácie obciam, mestám a VÚC na rozvoj nevyhnutnej infraštruktúry vhodných
priemyselných parkov boli dofinancované tieto priemyselné parky:
V roku 2020 boli finančné prostriedky čerpané na základe zmluvy o poskytnutí dotácie medzi
MH SR s:
a) obcou Utekáč (výzva 2018) vo výške 1 296 039,70 eur;
b) mestom Hnúšťa (výzva 2018) vo výške 194 398,80 eur;
c) mestom Hnúšťa (výzva 2019) vo výške 253 176,01 eur;
d) obcou Kostolné Kračany (výzva 2019) vo výške 2 478 994,16 eur.
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V roku 2020 boli na podporu regionálneho rozvoja čerpané finančné prostriedky
v celkovej výške 4 222 608,67 eur, ktoré boli použité v súlade s uzatvorenými zmluvami
a určeným účelom použitia.
Poskytnutím dotácií na dobudovanie infraštruktúry a rekonštrukciu existujúcich
priemyselných parkov ministerstvo vytvorilo podmienky na rozvoj príslušného regiónu, ako aj
podmienky na vytváranie nových pracovných miest, vďaka zvýšeniu atraktívnosti
pre potenciálnych investorov.

Investície
V roku 2020 boli investičnou pomocou podporené 12 investičných zámerov s oprávnenými
investičnými nákladmi vo výške viac ako 123 mil. eur a oprávnenými mzdovými nákladmi
vo výške 22,8 mil. eur. Podporené investície vytvoria 1 065 nových pracovných miest.
Na podporu investičných zámerov bola v roku 2020 schválená investičná pomoc vo výške
takmer 27,97 mil. eur.
Tabuľka č. 2 - Zoznam schválených projektov
Názov príjemcu

Umiestnenie
prevádzky

Oprávnené náklady
Oprávnené
investičné
náklady mzdové
(v mil. eur)
(v mil. eur)

V+S Welding, s.r.o.

Tarnov

4,68

SLADOVŇA a.s.

Michalovce

KAMAX Fasteners s.r.o.

Bardejov

Visma Labs s.r.o.

Košice

0,47

Oerlikon Balzers Coating Slovakia s. r. o.

Veľká Ida

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

Plánované
vytvorené
miesta

Spolu investičná
pomoc
(v mil. eur)
40

1,10

7,66

5

0,55

25,20

99

5,00

196

3,77

9,06

110

3,17

Martin

14,40

18

5,04

SWEP Slovakia, s.r.o.

Kechnec

7,46

40

1,54

FTE automotive Slovakia s.r.o.

Prešov

0,51

1,50

30

0,46

MAHLE Behr Senica s.r.o.

Senica

0,91

5,19

79

1,30

BHS-Sonthofen (Slovakia) s.r.o.

Haniska

7,29

56

1,00

CHARVÁT STROJÁRNE a.s.

Bardejov

Punch Precision Detva, s.r.o.

Detva

4,88

14,96

1,18

40,77
SPOLU

123,28

22,83

40

0,60

352

4,45

1 065

27,97

Grafy č. 22-28 - Porovnanie podporených investičných zámerov a poskytnutej invest. pomoci
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Podiel investičnej pomoci na oprávnených
nákladoch (investičných + mzdových)
19%

oprávnené náklady investičné + mzdové

spolu investičná pomoc
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Oddelenie kontroly investičnej pomoci
Kontrolná činnosť v oblasti investičnej pomoci od decembra 2018 spadá do kompetencie
oddelenia kontroly investičnej pomoci.
V roku 2020 sa oddelenie kontroly investičnej pomoci zaoberalo kontrolou plnenia podmienok
poskytnutia investičnej pomoci, ako aj kontrolou dodržiavania zákonných povinností zo strany
investorov, ktorých investičné zámery sa nachádzajú vo fáze realizácie, alebo udržania
investície. Počet investičných zámerov, pri ktorých investori boli v roku 2020 povinní aktuálne
plniť povinnosti a dodržiavať podmienky rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci, dosiahol
úroveň 91 zámerov. Celkový objem investičnej pomoci, ktorou boli podporené tieto zámery,
predstavuje sumu viac ako 620 mil. eur.
V roku 2020 boli vykonávané administratívne finančné kontroly, ktorých hlavným cieľom je
preverenie skutočností uvedených v podaných ročných správach o priebehu realizácie
investičných zámerov podporených investičnou pomocou vo forme dotácie na obstaraný
dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok. Investorom bola v roku 2020, na základe
ročných správ o priebehu realizácie investičného zámeru, poskytnutá dotácia z prostriedkov
štátneho rozpočtu v celkovej výške presahujúcej 30 mil. eur. Z tejto sumy bola najvyššia tranža
dotácie v sume približne 12,3 mil. eur poskytnutá spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia
s. r. o. Pri výkone administratívnych finančných kontrol ukončených v roku 2020 neboli zistené
žiadne závažné porušenia povinností alebo podmienok, za ktorých bola prijímateľom
poskytnutá investičná pomoc.
Do náplne oddelenia patrí taktiež výkon finančných kontrol na mieste v súlade so schváleným
Plánom finančných kontrol. V roku 2020 bolo ukončených 11 finančných kontrol na mieste
vykonaných u prijímateľov investičnej pomoci. V prípade jednej vykonanej kontroly boli
zistené závažné porušenia podmienok, za ktorých bola prijímateľovi poskytnutá investičná
pomoc. Zistené nedostatky mali za následok vydanie rozhodnutia o zrušení rozhodnutia
o poskytnutí investičnej pomoci. Súčasne bol v roku 2020 zahájený operatívny výkon
finančných kontrol na mieste u troch prijímateľov.
V roku 2020 oddelenie kontroly investičnej pomoci, okrem výkonu samotných finančných
kontrol, zabezpečovalo aj komunikáciu s investormi realizujúcimi podporené investície, a to
najmä vo veci posudzovania oznámených, ako aj zistených zmien a odchýlok v realizácii
investícií oproti plánu v schválenom investičnom zámere. Ďalšou aktivitou oddelenia v roku
2020 bola metodická činnosť pri riešení situácií potenciálne ovplyvňujúcich plnenie povinností
a podmienok investičnej pomoci, ktoré nastali u prijímateľov v rámci obdobia realizácie, ako
aj v období udržania investície a zachovania podnikateľskej činnosti v podporených regiónoch,
a ktoré boli v prevažnej miere spôsobené prebiehajúcou pandemickou situáciou.
Preverovanie zahraničných investícií
MH SR participovalo na tvorbe a podieľa sa na implementácii nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19.3.2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie
priamych zahraničných investícií do Únie v platnom znení. Nariadenie je zamerané všeobecne
na priame zahraničné investície zo všetkých tretích krajín a jeho implementácia je zameraná
na spoluprácu členských štátov navzájom a členských štátov a Komisie v súvislosti
s prípadnými priamymi zahraničnými investíciami spôsobilými ohroziť/narušiť bezpečnosť
a/alebo verejný poriadok.
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Členské štáty a Komisia spolupracujú v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/452 v platnom znení
prostredníctvom národných kontaktných miest a kontaktného miesta Komisie.
Prostredníctvom daných kontaktných miest dochádza k výmene informácií
o relevantných priamych zahraničných investíciách prichádzajúcich do EÚ z tretích krajín, ako
aj k podávaniu pripomienok členských štátov (stanovísk Komisie) k priamym zahraničným
investíciám, ktoré môžu ohroziť/narušiť bezpečnosť a/alebo verejný poriadok iného členského
štátu alebo členských štátov, či projekty a programy v záujme EÚ, v dôsledku čoho by mohla
byť ohrozená/narušená bezpečnosť alebo verejný poriadok.
Na Slovensku je kontaktné miesto pre vykonávanie nariadenia (EÚ) 2019/452 v platnom znení
umiestnené na odbore investícií MH SR.
Okrem uvedeného kontaktné miesto plní aj iné úlohy vyplývajúce z nariadenia (EÚ) 2019/452
v platnom znení, medzi ktoré patrí napr. predkladanie výročných správ Komisii, či účasť na
Expertnej skupine pre preverovanie priamych zahraničných investícií do EÚ. Expertná skupina
poskytuje poradenstvo a odborné poznatky Komisii, zúčastnení experti diskutujú
o záležitostiach týkajúcich sa preverovania priamych zahraničných investícií, vymieňajú si
najlepšie postupy a získané skúsenosti, ako aj názory na trendy a záležitosti spoločného
záujmu týkajúce sa priamych zahraničných investícií.
Popri uvedenej spolupráci sa odbor investícií MH SR venuje taktiež príprave príslušnej
legislatíve, ktorá bude základom pre preverovanie zahraničných investícií z dôvodu ochrany
bezpečnosti a verejného poriadku. V roku 2020 MH SR začalo diskusie ohľadom preverovania
zahraničných investícií s relevantnými stakeholdrami, ktorými boli najmä vybrané ústredné
orgány štátnej správy, polícia a spravodajské služby, ako aj vybrané členské štáty EÚ.
Z uvedenej spolupráce MH SR ťažilo pri príprave návrhu zákona o preverovaní zahraničných
investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré už v súčasnosti prešlo
medzirezortným pripomienkovým konaním. Po zapracovaní všetkých relevantných
pripomienok MH SR plánuje predložiť v krátkom období návrh zákona na schválenie vláde
Slovenskej republiky.

Inovácie
Malé a stredné podnikanie a inovácie
Ministerstvo aj v roku 2020 pokračovalo v poskytovaní podpory malým a stredným podnikom
či už priamo, prostredníctvom dotácií najmä na kompenzáciu ekonomickej straty vyvolanej
šírením ochorenia COVID-19 a realizáciu inovačných aktivít alebo nepriamou formou
prostredníctvom poskytovania poradenských a mentoringových služieb.
Našou snahou je naďalej pokračovať v programoch zameraných na poradenské
a mentoringové aktivity vo forme nepriamej, ale aj priamej pomoci, ako je napr. poskytovanie
mikropôžičiek a rizikového kapitálu prostredníctvom Slovak Business Agency.
Program na podporu startupov
MH SR v spolupráci so Slovak Business Agency realizuje podporný program a schému
zameranú na podporu startupov, ktoré sú určené pre malých a stredných podnikateľov
a záujemcov o podnikanie. Zámerom programu a schémy je zlepšiť podmienky pre startupy
a tým zvýšiť šancu na presadenie sa inovatívnych a konkurencieschopných nápadov na trhu.
Vďaka pomoci poskytnutej v rámci tohto programu sú začínajúci podnikatelia schopní
ekonomicky vhodnejšie nastaviť svoje podnikateľské zámery a znížiť tak riziko ich možného
zlyhania. Schéma a program sú zložené z dvoch, resp. troch komponentov. Každý
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z komponentov je zameraný na konkrétnu fázu rastu podnikateľského subjektu alebo
záujemcu o podnikanie a ponúka priestor na získanie mentorov, lektorov, expertov
na poradenstvo pre tieto subjekty, ďalej sa prostredníctvom schémy sprostredkováva účasť
na medzinárodných startup podujatiach a zabezpečuje prepájanie investorov s kvalitnými
podnikateľskými zámermi startupov.
V roku 2020 bolo podporených 28 subjektov (v rámci komponentu K1 bolo podporených
8 subjektov a v rámci komponentu K2 bolo podporených 20 subjektov) v celkovej výške
443 994,16 eur. Vzhľadom na situáciu vo svete a mnohé opatrenia a zákazy hromadných
podujatí v súvislosti so zastavením šírenia ochorenia Covid-19, ktoré sa dynamicky menili
v priebehu krátkeho času, bol v roku 2020 ťažiskový komponent číslo 2. V porovnaní
s predošlými obdobiami bola v rámci komponentu 1 poskytnutá podpora výrazne menšej
skupine startupov. Komponent 2 bol v roku 2020 v popredí, prvýkrát od začiatku jeho
realizácie bolo vyhlásených počas roka viac výziev na predkladanie projektov.
Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchova k podnikaniu
Cieľom Podpory úspešnej podnikateľskej praxe a výchova k podnikaniu je posilnenie záujmu
verejnosti o podnikanie prostredníctvom rozvoja podnikateľských zručností, propagácie
úspešných podnikateľov a podnikateliek. V rámci podpory sa každoročne zabezpečuje napr.
organizácia podujatia Podnikateľka Slovenska – ocenenie úspešných slovenských
podnikateliek, ako aj spoluorganizovanie, podpora účasti na ďalších podujatiach zameraných
na prezentáciu podnikania s poukázaním na úspešnú podnikateľskú prax. V roku 2020 bolo
podporených celkovo 29 podujatí vo výške 215 551,11 eur.
Monitoring a výskum MSP
Prostredníctvom uvedeného prvku sa financuje vypracovanie materiálov, správ, štúdií
a analýz, ktoré tvoria základnú bázu údajov pre tvorbu materiálov o stave podnikateľského
prostredia a realizovaných podporných programov pre MSP, pre potreby MH SR, vlády SR
a štruktúr Európskej komisie. Na tento prvok bola v roku 2020 rozpočtovaná suma 320 000
eur. V rámci uvedenej podpory boli v roku 2020 zrealizované nasledovné štúdie: Zdaňovanie
nehnuteľností podnikateľských subjektov a jeho vplyv na MSP, Dopady vybraných politík
a opatrení na MSP, Regulačné aspekty podnikania vo vzdelávaní, Zelený akčný plán pre MSP
a podpora zeleného podnikania v SR, Koncept Smart Cities a jeho vplyv na MSP, Ochrana
duševného vlastníctva v MSP a v rýchlorastúcich firmách, Návrhy opatrení v oblasti
živnostenského podnikania.
Podpora internetovej ekonomiky
Aktivity realizované v rámci podpory internetovej ekonomiky boli v roku 2020 účinným
nástrojom na vyškolenie a informovanie širokej verejnosti v oblasti používania online
nástrojov. Taktiež prispeli k vylepšeniu online zručností, ktoré sú v dnešnej dobe už
neodmysliteľnou súčasťou podnikania. V tejto súvislosti boli realizované 3 podujatia v celkovej
výške 8 988 eur.
Mikropôžičkový program
MH SR v spolupráci so Slovak Business Agency realizuje už niekoľko rokov Mikropôžičkový
program, ktorý je určený malým začínajúcim podnikateľom. Jeho hlavným cieľom je riešiť
problém prístupu začínajúcich podnikateľov v regiónoch k malým úverom/pôžičkám.
Mikropôžičkový program má revolvingový charakter, pričom splátky mikropôžičiek slúžia
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na poskytovanie ďalších mikropôžičiek podnikateľom. Mikropôžičku je možné použiť
na investičné projekty a na projekty zamerané na nákup zásob obchodného charakteru
v rozsahu nižšie uvedenej špecifikácie:
 nákup hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku súvisiaceho
s podnikaním,
 rekonštrukcia, úprava a opravu prevádzkových priestorov a technológií,
 nákup potrebných zásob materiálu, surovín a tovaru,
 úhrada nákladov na nákup vstupov nevyhnutných na zabezpečenie
technologických
 procesov vo výrobe alebo v službách.
Minimálna výška mikropôžičky je stanovená vo výške 2 500 eur, maximálna vo výške 50 000
eur. Ide o návratnú formu pomoci. Úroková sadzba je fixná počas celej doby splácania úveru,
jej výška sa odvíja od poskytnutej záruky. Výška záruky sa stanovuje podľa požadovanej výšky
pôžičky. Doba splatnosti je stanovená od 6 mesiacov do 4 rokov.
V roku 2020 schválila SBA, ako realizátor programu, 66 nových Mikropôžičiek v objeme
1 197 650 eur a pomohla vytvoriť 33 nových pracovných miest a udržať ďalších 89 pracovných
miest. Z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19 a prijatých obmedzujúcich opatrení v oblasti
podnikania poskytla SBA v roku 2020 v rámci Mikropôžičiek 120 odkladov splátok.
Rodinné podnikanie
Rodinné podnikanie predstavuje významnú súčasť slovenského hospodárstva, ktorá má
vo vzťahu k verejným inštitúciám špecifické potreby. Ministerstvo hospodárstva SR ako orgán
zodpovedný za zlepšovanie podnikateľského prostredia, priemysel, služby a podporu malého
podnikania a stredného podnikania identifikovalo v spolupráci s partnermi kľúčové oblasti,
v ktorých pociťujú subjekty s charakterom rodinného podniku bariéry pri svojom fungovaní
a pri hlavnej výzve, ktorej v súčasnosti čelia – generačnej výmene.
Pre potreby identifikovania kľúčových oblastí MH SR iniciovalo zriadenie pracovnej skupiny
„Pracovná skupina pre rozvoj rodinných podnikov na Slovensku.“ Pracovná skupina bola
reprezentovaná zástupcami ministerstiev, Národnej rady SR a podnikateľských organizácií.
Rokovania pracovnej skupiny boli zamerané na diskusiu o podobe znenia definície rodinného
podniku a na zber dát.
Obsahom identifikovaných podnetov pri zbere dát boli napríklad:
• požiadavka na vytvorenie právneho inštitútu na spravovanie rodinného majetku
(trust alebo tzv. zverenecký fond).
• potreba úpravy niektorých ustanovení Zákonníka práce so zreteľom na charakter
pracovnoprávnych vzťahov medzi rodinnými príslušníkmi, ako aj úprava ustanovení,
pokiaľ ide o nelegálnu prácu.
• riešenie problematiky dedičského konania, ktoré si vyžaduje väčšiu mieru flexibility
Identifikované podnety po ukončení zberu dát sa tak stali podkladom pre pripravovaný
materiál v gescii sekcie konkurencieschopnosti MH SR „Akčný plán pre rozvoj rodinných
podnikov na Slovensku“(ďalej len „akčný plán“).
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Akčný plán obsahuje 10 opatrení, ktoré pokrývajú tri základné oblasti – od zvyšovania
povedomia a vzdelávanie, cez transfery až po odstránenie bariér pri práci. Každé opatrenie
obsahuje identifikáciu súčasného stavu a s tým súvisiacu potrebu prijatia daného opatrenia,
určuje spôsob plnenia, vymedzuje stanovený cieľ, resp. prínos opatrenia, identifikuje
zodpovedný subjekt a stanovuje termín na plnenie. Vzhľadom na to, že téma rodinného
podnikania má celoeurópsky rozmer, do prípravy akčného plánu bol zahrnutý široký okruh
expertov a zainteresovaných strán. MH SR pri jeho príprave spolupracovalo s Európskou
komisiou, s nadrezortnou pracovnou skupinou pre rozvoj rodinných podnikov na Slovensku
a so zástupcami podnikateľských organizácií. S cieľom predísť úpadku alebo úplnému zániku
rodinných podnikov predstavuje akčný plán súbor legislatívnych a nelegislatívnych opatrení,
ktorých cieľom je najmä eliminovať bariéry pri fungovaní rodinných podnikov a zvládnutí
generačnej výmeny. Časť opatrení sa zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu
rodinných podnikov. Z niektorých opatrení budú profitovať aj iné ako rodinné podniky.
Opatrenia je možné rozdeliť do troch kategórií – definícia rodinného podniku, okamžité
opatrenia pre rozvoj rodinného podnikania (opatrenia č. 1 – 5) a opatrenia pre rozvoj
rodinného podnikania prijaté v dlhšom časovom horizonte (opatrenia č. 6 – 10). Opatrenia,
ktoré je možné prijať okamžite, resp. v kratšom časovom horizonte sú už dnes predmetom
konzultácií pri pripravovanej zmene napr. pracovnoprávnej legislatívy, resp. máme tu aj
opatrenia, ktoré sú nelegislatívnej povahy, je ich možné prijať radovo skôr bez zmeny
legislatívy. Opatrenia prijímané v dlhšom časovom horizonte majú naplánovaný termín
plnenia na 30. jún 2022. Pri uvedených opatreniach vzniká priestor na viac ako ročnú prípravu
požadovanej zmeny legislatívy, ktorá tak môže byť účinná od 1. januára 2023. Kľúčom
k naplneniu stanovených cieľov je predovšetkým spolupráca viacerých subjektov, a to najmä
MH SR, MF SR, MS SR, MV SR a MPSVR SR.
Dotácie na kompenzáciu výpadku tržieb spôsobeného vypuknutím ochorenia COVID-19
V septembri 2020 MH SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy.
Cieľom výzvy bolo poskytnúť dotáciu na kompenzáciu ekonomickej straty prevádzkovateľov
osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vyvolanej šírením ochorenia COVID-19
vo forme kompenzácie poklesu tržieb, o ktoré prišiel podnik v období, v ktorom mal významne
sťažené podmienky vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. Prostredníctvom tejto výzvy bolo
podporených 373 žiadateľov v celkovej výške 6 288 583,61 eur.
Inovačné vouchery
V inováciách je pre firmy skrytý potenciál byť konkurencieschopný, ekologický, vytvárať
vlastné know-how, nový alebo zdokonalený výrobok alebo novú zdokonalenú službu, inovovať
procesy, vytvárať nové pracovné miesta a vzdelávať svojich zamestnancov. Inovačné vouchere
podporujú a vytvárajú priestor na transformáciu verejných vedecko-výskumných inštitúcii,
napomáhajú univerzitám v rozvíjaní win-win partnerstvách s podnikateľmi, a sú jednou z ciest
vytvárania fungujúceho inovačného ekosystému.
Ide o jednoduchý nástroj na poskytnutie pomoci podnikateľským subjektom, ktoré majú
potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných
produktov, služieb a procesov vo forme vouchera na úhradu služieb riešiteľovi projektuoprávnenej organizácii zapísanej v „Zozname oprávnených organizácií na riešenie inovačných
projektov“.
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Na realizáciu podpory bolo na rok 2020 rozpočtovým opatrením MF SR č.14/2020 z 10.02.2020
alokovaných 300 000,00 eur. Na MH SR bolo doručených 60 žiadostí, z toho komisiou
pre schvaľovanie žiadostí o poskytnutie pomoci bolo schválených 42 žiadostí. Pri nominálnej
hodnote vouchera 10 000 eur bolo finančne podporených 30 projektov v poradí podľa
dosiahnutých výsledných hodnotení.
Oblasť : potravinárstvo a biochémia 30% (9 projektov)
Oblasť: elektrotechnika/elektronika a IKT 16% (5 projektov)
Oblasť : strojárstvo a automatizácia 20% (6 projektov)
Oblasť: stavebníctvo 6,6% (2 projekty)
Oblasť : inovatívne technológie 20% (6 projektov)
Oblasť: energetika a ekológia 6,6% (2 projekty)
Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a vývoja
V roku 2020 bol úspešne ukončený projekt s finančnou podporou MH SR s názvom „Výskum
prototypu „Autonómneho automatického plávajúceho monitorovacieho zariadenia tesnosti
izolácie“, ktorý realizovala spoločnosť STELLA Group s.r.o. s izraelským partnerom Agamit.
Svojím unikátnym riešením ponúka možnosť na bezpečné prevádzkovanie už existujúcich
skládkových kapacít tekutých odpadov v kombinácii s odpadovou vodou a zároveň umožňuje
predchádzať ekologickým katastrofám možnosťou včasného identifikovania možných únikov
znečisťujúcich látok do životného prostredia.
Inovatívny čin roka
MH SR od roku 2007 každoročne organizuje súťaž „Inovatívny čin roka“, ako vhodný nástroj
podpory inovácií v praxi formou oceňovania inovatívnych spoločností Cenou ministra
hospodárstva Slovenskej republiky. Do súťaže má možnosť zapojiť sa každá právnická osoba
so sídlom na území Slovenskej republiky a každá fyzická osoba s bydliskom na území
Slovenskej republiky so svojím produktom, technológiou alebo službou, ktorých inovačný
proces bol dokončený v roku predchádzajúcom roku vyhlásenia súťaže.
Súťaž má tri kategórie:
1.
Výrobková inovácia
2.
Technologická inovácia
3.
Inovácia služby (netechnologický proces).
V každej kategórii sú udeľované tri ceny, pričom za prvé miesto získava víťaz peňažnú čiastku
7 000,- eur, za druhé miesto 5 000,- eur a za tretie miesto 3 000,- eur.
Cieľom súťaže je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských
podnikateľov a zároveň povzbudiť podnikateľské subjekty i fyzické osoby k takýmto aktivitám
Do súťaže Inovatívny čin roka 2019 nám bolo zaslaných 54 súťažných návrhov. Ocenenie
víťazov súťaže sa konalo v rámci podujatia Cooperation Innovation Technology Transfer dňa
20. októbra 2020 v Bratislave.
Výstava Mladý tvorca
MH SR ako jeden zo subjektov koordinujúcich odborné vzdelávanie a prípravu žiakov
v odboroch prislúchajúcich k vybraným k odvetviam hospodárstva je hlavným organizátorom
projektu Mladý tvorca, ktorý sa počas 27. ročníkoch fungovania vyprofiloval na účinnú
platformu na zviditeľnenie vzdelávacieho systému v podobe zručností, vedomostí
a prierezových kompetencií formálneho a neformálneho vzdelávania. Podujatie je okrem
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stredoškolského odborného a duálneho vzdelávania zamerané predovšetkým na rôzne nové
typy profesií, ktoré vychádzajú z praxe v rámci priemyselnej revolúcie pri zavádzaní robotizácie
a digitálnych technológií, ktorú verejnosť pozná ako Priemysel 4.0.
V roku 2020 bola výstava Mladý tvorca z dôvodu nariadení súvisiacich s ochorením COVID-19
zrušená.
Smart City
Malé a stredné podniky je možné podporiť prostredníctvom Schémy na podporu malých
a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (schéma pomoci
de minimis). Ide o schému, ktorá má podporiť zavádzanie konceptu Smart City do slovenských
miest. Pilotné projekty v menšom meradle pomôžu nielen v precíznejšom a zodpovednejšom
postupe k celoplošným riešeniam, ale môžu motivovať ďalších obyvateľov a kľúčových
reprezentantov miest. Navrhovaný podporný mechanizmus má za cieľ sprostredkovať
a iniciovať prvotný kontakt samosprávy s podnikateľským subjektom a následne podporiť
pilotné riešenia v prostredí miest.
Schéma je realizovaná prostredníctvom dvoch fáz. Prvá fáza je zameraná na vypracovanie
štúdie uskutočniteľnosti, ktorej cieľom je zhodnotiť a analyzovať potenciál projektu a pomôcť
pri rozhodovaní prostredníctvom objektívneho a racionálneho odhalenia silných a slabých
stránok projektu, jeho možností a rizík, ako aj identifikovať zdroje potrebné na jeho realizáciu
a jeho udržateľnosť. Maximálna výška pomoci v rámci 1. fázy je 20 000 eur. Druhá fáza sa
zameriava na podporu implementácie konkrétneho projektu v slovenských mestách, ktorý
prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti príjemcu pomoci prostredníctvom aplikovania
inovácií do praxe. Podporené projekty majú za cieľ pomôcť zlepšiť infraštruktúru
a podmienky/kvalitu života v mestách. Maximálna výška pomoci pre príjemcu v rámci 2. fázy
je 150 000 eur.
V roku 2020 vedenie MH SR rozhodlo o nepokračovaní 8 projektov schválených vo výzve
v roku 2019 do II. fázy z dôvodu presunu finančných prostriedkov na podporu kritických oblastí
ekonomiky a sanácie výpadkov vo verejných financiách vyvolaných pandémiou koronavírusu
a šírením ochorenia COVID-19.
Inovačný fond
Inovačný fond je neinvestičný fond, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR.
Účelom fondu je podporovať trvalý rozvoj duchovných hodnôt v oblasti vedy, výskumu
a vývoja a tým urýchliť inovačný rozvoj v SR. Osobitnú pozornosť fond venuje podpore
rozvojových a koncepčných štúdií, stanovujúcich hlavné oblasti využitia výsledkov vedeckých,
výskumných a vývojových riešení. Ďalej prispieva k prístup k domácim a zahraničným
vedeckým, technickým, ekonomickým a finančným informáciám, podporuje ochranu
domáceho duševného vlastníctva a know-how slovenských subjektov a rozvoj podporných
nástrojov technickej politiky.
Inovačný fond pracuje na princípe obrátkového (návratného) financovania projektov
výskumu, vývoja a inovácií. Hospodári s finančnými prostriedkami vo výške 2 550 000,- eur.
Od svojho vzniku podporil realizáciu 40 projektov vývoja a inovácií prevažne z oblasti
strojárskeho, elektrotechnického, chemického priemyslu.
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S cieľom zatraktívniť a zvýšiť záujem o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci (NFV)
zo zdrojov fondu, v roku 2019 Správna rada fondu pristúpila k inovácii fungovania fondu.
Najdôležitejšími zmenami sú napríklad zníženie úroku za poskytnutú NFV z 2 % na 1 %;
možnosť, aby príjemca mohol byť nielen riešiteľom projektu, ale si riešenie projektu a aj jeho
zavedenie do praxe mohol objednať riešiteľa, ktorý má na riešenie projektu odborné kapacity.
NFV môže byť poskytnutá mikropodnikom a malým podnikom. Pri rozpočtovaných nákladoch
projektu 5 000 až 30 000 eur do výšky 100 % oprávnených nákladov, maximálna dĺžka projektu
je1 rok a doba splatnosti je maximálne 2 roky od dátumu jej poskytnutia. Pri rozpočtovaných
nákladoch projektu od 30 000 až 300 000 eur do výšky 70 %, riešenie projektu je maximálne
2 roky a doba splatnosti NFV je maximálne 4 roky od dátumu jej poskytnutia. Ďalším prínosom
zmeny je znížená administratívna záťaž žiadateľa.
V roku 2020 fond nevyhlásil žiadnu výzvu na predkladanie projektov.
Akčný plán Inteligentného priemyslu SR
Akčný plán inteligentného priemyslu SR vychádza z Koncepcie inteligentného priemyslu
pre Slovensko, ktorú dňa 26.10.2016 schválila vláda SR svojím uznesením č. 490/2016. Akčný
plán adresuje potreby priemyselných podnikov, podnikov služieb a obchodu bez ohľadu na ich
veľkosť, zameriava sa na vytvorenie lepších podmienok na implementáciu digitalizácie,
inovatívnych riešení a zvýšenie konkurencieschopnosti: znížením byrokratickej záťaže,
úpravou legislatívy, definovaním štandardov, zmenou vzdelávacích programov a trhu práce,
spolufinancovaním výskumu a podobne. Implementácia definovaných opatrení čiastkovo
prispeje k posilneniu transformácie slovenskej ekonomiky, podporí digitalizáciu priemyslu
a digitalizačný proces vo väčšine podnikov.
Za obdobie 2018-2020 bolo v plnej miere, alebo čiastočne splnených 28 opatrení, 7 opatrení
sa v termíne plnenia nepodarilo zrealizovať, resp. boli zapracované ako súčasť stratégií
a akčných plánov spolupracujúcich rezortov. Implementácia opatrení bola v roku 2020
výrazne ovplyvnená obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou ochorenia COVID-19.
Zo zdrojov EŠIF v gescii MH SR a MŠVVaŠ SR boli v období 2018-2020 vyhlásené výzvy
v celkovej alokácii viac ako 375 mil. eur zamerané na inovovanie prevádzok, zavádzanie nových
technológií, procesov, inovovanie produktov, podporu spolupráce medzi akademickým
a súkromným sektorom. Stimuly pre podnikateľský sektor prispeli k vytvoreniu a dobudovaniu
pracovísk vedy a výskumu, vzniku nových pracovných miest a partnerstiev medzi súkromným
a akademickým sektorom. Podporila sa účasť slovenských organizácií VaV v medzinárodných
projektoch a programoch EÚ. V roku 2020 prebiehal proces vyhodnocovania
a zazmluvnovania prostriedkov a realizácia podporených projektov.
Dôležitou súčasťou transferu poznatkov VaV a inovácií do praxe je problematika ochrany
duševného vlastníctva. Zvyšovanie povedomia o medzinárodnom systéme prihlasovania
technických riešení poskytovaním informačných a poradenských služieb zo strany orgánov
štátnej správy v oblasti práv duševného vlastníctva, ako aj zvyšovanie povedomia o možnosti
využívania technických informácií obsiahnutých vo zverejnených prihláškach vynálezov
a patentoch vo verejne prístupných databázach aktívne zabezpečuje Úrad priemyselného
vlastníctva (ÚPV SR). Prostredníctvom Informačného centra sú verejnosti poskytované
všeobecné informácie o možnostiach ochrany jednotlivých predmetov priemyselného
vlastníctva, o spôsobe podávania prihlášok, ako aj o medzinárodnom systéme prihlasovania
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priemyselných práv. V roku 2020 vybavilo informačné centrum úradu 5672 žiadostí
o poskytnutie informácie (4350 telefonicky, 1221 e-mailom, 95 osobne a 6 poštou). V rámci
programu „Prediagnostika priemyselných práv“ pomohol úrad v tomto období 32 MSP
z celého Slovenska s prípravou základnej stratégie v oblasti priemyselnoprávnej ochrany.
V roku 2020 ponúkol ÚPV SR prihlasovateľom ochranných známok možnosť rýchlo preskúmať
a zverejniť ich prihlášky pri dodržaní jednoduchých krokov a podmienok. Cieľom tejto zásadnej
zmeny bolo zverejniť ochrannú známku v systéme FastTrack do 30 pracovných dní namiesto
aktuálnych 56 až 172 dní. Okrem zrýchlenia procesov došlo aj k zvýšeniu bezpečnosti systému
vydávania ochranných známok. Systém bol spustený 1.10.2020, pričom za prvé tri mesiace
jeho fungovania bolo podaných a zverejnených 163 prihlášok ochranných známok
s priemernou dobou zverejnenia 26 pracovných dní.
Prepojenie vzdelávacieho systému, resp. systému rekvalifikácie, ktorý by reflektoval
na aktuálne potreby zamestnávateľov a situáciu na trhu práce systematicky podporuje
MPSVaR SR. V rámci operačného programu Ľudské zdroje, sa v období 2019-2023 realizuje
národný projekt „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej
republike“, ktorého zámerom je cieľavedomé a plynulé zlepšenie adaptability zamestnancov
na nové požiadavky trhu práce ako aj presnejšia identifikácia potreby zručností kvalifikovanej
pracovnej.
Jednou z významných nástrojov, ktorý aj v roku 2020 prispel prostredníctvom svojich
komplexných dát a výstupov k zosúlaďovaniu potrieb trhu práce a vzdelávacieho systému je
nástroj „Prognózy na trhu práce“. V systéme je možné dohľadať relevantné údaje
a vyhodnotenie údajov o plánovaných investíciách; údaje a vyhodnotenia výsledkov
výberových kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov u študentov stredných a vysokých
škôl; komplexnú analýzu zamestnanosti a verifikáciu prognóz; krátkodobú a strednodobú
prognózu vývoja na trhu práce; uplatnenie sa absolventov SŠ a VŠ podľa výšky hrubej mesačnej
mzdy; uplatnenie sa absolventov z hľadiska početnosti v evidencii na úradoch práce; podľa
výkonu konkrétneho zamestnania; komplexné hodnotenie učebných a študijných odborov
podľa jednotlivých SŠ a VŠ na základe integrálneho ukazovateľa ako aj kvantifikáciu disparít
na trhu práce a z nich vyplývajúce odporúčania pre trh práce v SR a jej jednotlivých regiónov.
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa väčšina informačných a vzdelávacích aktivít v tejto
oblasti v roku 2020 realizovali online formou a riešila aktuálne témy: Pandémia a jej vplyv
na trh práce (ako ovplyvnila pandémia COVID-19 trh práce v prvom polroku 2020, ktoré
odvetvia najviac zasiahla pandémia a naopak, na ktoré odvetvia mala pozitívny dopad
z hľadiska zamestnanosti, ktoré zamestnania sú najviac ohrozené pandémiou a v ktorých
regiónoch Slovenska zaniklo najviac pracovných miest); Uplatnenie absolventov (prehľad
o situácii absolventov na Slovensku, ako sa uplatnili absolventi SŠ a VŠ na trhu práce, ktorí
zostali na Slovensku a ktorí odišli do zahraničia, aké sú mzdové očakávania absolventov
stredných a vysokých škôl a aká je realita na trhu práce, absolventi ktorých odborov vzdelania
zarábajú najviac a kde sa oplatí pracovať v odbore) a Prognózy vývoja na trhu práce v SR (kam
sa bude uberať trh práce v budúcnosti, zmeny v odvetvovej štruktúre zamestnanosti, aký majú
vplyv technológie na budúcnosť trhu práce, aké sú potreby trhu práce, ktoré zamestnania
budú najviac žiadané a čo môžeme očakávať na trhu práce v horizonte 20 a viac rokov).
Informácie aj na uvedené témy prehľadne poskytujú užívateľsky vylepšené webové stránky
www.trendyprace.sk a www.uplatnenie.sk.
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Jednou z možností ako zabezpečiť podnikom, ako aj subjektom verejného sektora prístup
k využívaniu inovatívnych a digitálnych technológií sú štruktúry/konzorciá označované ako
centrá digitálnych inovácií (CDI/DIH). Sú to samostatné organizácie alebo koordinované
skupiny organizácií (konzorciá) s doplnkovými odbornými znalosťami s neziskovým cieľom,
ktorý podporuje spoločnosti – najmä malé a stredné podniky (MSP) a spoločnosti so strednou
kapitalizáciou alebo verejný sektor v oblasti digitálnej transformácie.
Sú to jednotné kontaktné miesta (one stop shop), ktoré pomáhajú spoločnostiam stať sa
konkurencieschopnejšími v súvislosti s ich obchodnými či výrobnými procesmi, produktmi
alebo službami využívajúcimi digitálne technológie. Zameriavajú sa na podporu pri aplikácii
a využívaní technológií, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie
kybernetickej bezpečnosti či iné technológie. Podnikom poskytujú prístup k testovaniu nových
technológií a nových obchodných modelov, pomoc pri získavaní finančnej podpory alebo
pri zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov ako aj pomoc pri hľadaní partnerov
z oblasti výskumu a vývoja. Typickými predstaviteľmi sú konzorciá spájajúce verejné ako aj
súkromné výskumné a technologické organizácie, technické univerzity v spolupráci
s priemyselnými združeniami, klastrami, inkubátory či inovačné agentúry. Vznik týchto centier
vychádza z návrhu nariadenia Európskeho parlamentu (EP) a Rady, ktorým sa stanovuje
program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (KOM/2018/434) v konečnom znení 2018/0227 (COD).
MH SR v spolupráci s MIRRI SR v roku 2020 pripravilo a vyhodnotilo dve kolá národnej súťaže
zameranej na výber subjektov/konzorcií, ktoré svojou činnosťou plnia funkciu CDI/DIH podľa
potrieb SR a definície Európskej komisie (EK). Na základe hodnotenia odbornej komisie boli
vybratí a následne schválení úspešní uchádzači, ktorí majú možnosť na základe získanej
nominácie zapojiť sa do súťaže organizovanej EK zameranej na vytvorenie európskej siete
digitálnych inovačných hubov (ECDI/EDIH). Úspešné subjekty získajú grantovú podporu,
prípadne pečať excelentnosti (Seal od Excelence).
MH SR sa v roku 2020 zapájalo do projektov a tém súvisiacich s témami inovácií, vedy,
výskumu, aktívne participovalo na tvorbe návrhu aktualizácie Stratégie výskum a inovácií
pre inteligentnú špecializáciu (RIS3 2021+) ako gestor domény Inovatívny priemysel
pre 21. storočie a priebežne spolupracovalo s rezortmi a EK pri tvorbe a nastavovaní
podmienok Plánu obnovy a odolnosti, príprave Partnerskej dohody a Operačného programu
Slovensko.

Európske hospodárske vzťahy
Jednotný európsky trh
Plnenie úloh v oblasti vnútorného trhu nadväzovalo najmä na politiky a iniciatívy Európskej
komisie, Rady EÚ a Európskeho parlamentu, pričom SR zohrávala aktívnu úlohu v tomto
procese. SR ako malá a otvorená ekonomika dlhodobo podporuje prehlbovanie jednotného
trhu tovarov a služieb, zlepšovanie podmienok podnikania cezhranične či rozvoj digitálneho
trhu a prepojenie digitálnych sietí v členských štátoch vrátane verejnej správy.
Na základe oznámenia Európskej komisie z 10. 3. 2020 č. COM(2020) 94 pod názvom Dlhodobý
akčný plán, ako v úzkej koordinácii s členskými štátmi zlepšiť vykonávanie a presadzovanie
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pravidiel jednotného trhu vznikla zo zástupcov členských štátov a Komisie pracovná skupina
pre presadzovanie jednotného trhu (Single Market Enforcement Task-Force – SMET), ktorá
má posúdiť stav dodržiavania pravidiel jednotného trhu, riešiť najnaliehavejšie prekážky
a neopodstatnene pridané povinnosti nad rámec požiadaviek EÚ (tzv. goldplating).
Predstaviteľ SR v skupine aj jeho zástupca sú pracovníci sekcie ochrany spotrebiteľa
a trhového dohľadu MH SR, do ktorej pôsobnosti patrí koordinácia politík vnútorného trhu EÚ.
MH SR sa do práce skupiny aktívne zapájalo, čo bude pokračovať aj v roku 2021. Skupina SMET
si v roku 2021 určí niekoľko oblastí, v ktorých pretrvávajú najväčšie prekážky voľného pohybu,
a bude sa nimi podrobne zaoberať v rámci pilotných projektov. MH SR bude spolupracovať
s príslušnými gestormi daných oblastí.
Koncom roka 2020 Európska komisia zverejnila dva legislatívne návrhy v oblasti digitálneho
hospodárstva na aktualizáciu pravidiel pre digitálne služby a digitálne trhy v EÚ: návrh
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene
smernice 2000/31/EC (nariadenie o digitálnych službách/DSA) a návrh nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady o súťažeschopných a spravodlivých trhoch digitálneho sektora (nariadenie
o digitálnych trhoch/DMA). Cieľom je vytvoriť bezpečnejší digitálny priestor, v ktorom sú
chránené základné práva používateľov, a vytvoriť rovnaké podmienky pre podniky na podporu
inovácií, rastu a konkurencieschopnosti na európskom jednotnom trhu. Diskusia o nich bude
prebiehať v roku 2021. Pre návrh nariadenia DSA je okrem MH SR spolugestorom aj
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
MH SR sa ako koordinátor pre informačný systém vnútorného trhu (IMI) v SR podieľalo
na fungovaní a rozširovaní systému v SR. V roku 2020 sa systém rozšíril o výmenu informácií
v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC). Medzi hlavné činnosti patrili správa iných orgánov –
aktualizácia údajov, registrácia nových orgánov a používateľov, poradenstvo zapojeným
orgánom, ale aj priame vybavovanie zaslaných žiadostí, najmä v oblasti služieb.
MH SR vyvíjalo činnosť aj v usmerňovaní obcí a podnikateľských subjektov pri aplikácii zákona
č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja tovaru a poskytovanie služieb na trhových miestach
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov v praxi, ktorý poskytuje obciam,
občanom a iným subjektom právny rámec pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na trhových
miestach.
Aj v ďalšom období sa bude MH SR zameriavať na zlepšovanie podmienok na vnútornom trhu
EÚ v rámci všetkých štyroch slobôd – voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Bude sa
zaoberať možnosťami ďalšieho zefektívnenia prístupu k službám v SR a iných členských
štátoch.

Eurofondy
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“ alebo „ministerstvo“)
v programovom období 2014 – 2020 zodpovedá za implementáciu Európskych štrukturálnych
a investičných fondov v oblasti výskumu, inovácií a prierezovej podpory podnikateľského
prostredia, a to ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná
infraštruktúra (ďalej len „OPII“).
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Celková finančná alokácia v kompetencii rezortu hospodárstva predstavuje sumu takmer
1,387 mld. € (EÚ zdroj)2. Rok 2020 bol piatym rokom reálneho vykonávania programu,
v ktorom MH SR pokračovalo v podpore podnikateľského sektora na Slovensku vyhlasovaním
výziev, schvaľovaním a zazmluvňovaním projektov, fyzickou realizáciou podporených
projektov vrátane implementácie 6 národných projektov, ako aj ukončovaním zrealizovaných
projektov.
V roku 2020 bolo vyhlásených 7 dopytovo-orientovaných výziev v celkovej alokácii 51 mil. eur
(EÚ zdroj). Výzvy boli zamerané na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK
zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra, na podporu rozvoja podnikania
MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami, na podporu MSP v rámci endogénneho
potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského
a Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci iniciatívy EK Catching-up regions,
na podporu sieťovania podnikov vo všetkých samosprávnych krajoch.
Súhrnne bolo k 31. 12. 2020 vyhlásených 38 výziev a vyzvaní v celkovej sume viac ako 1,603
mld. € (EÚ zdroj), čo predstavuje 115,6 % z alokácie OPII pridelenej MH SR.
Graf č. 29 – Prehľad alokovaných financií v rámci výziev
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V rámci výziev vyhlásených MH SR bolo k 31.12.2020 predložených celkom 2 946 žiadostí
o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadostí“) v celkovom objeme požadovaného
nenávratného finančného príspevku viac ako 1 779 mil. €. Z celkového počtu 2 323
predložených žiadostí bolo schválených 1 783 žiadostí, a to v objeme požadovaného
nenávratného finančného príspevku 1 186 mil. €. Na základe uvedených hodnôt je možné
konštatovať, že viac ako 60% predložených žiadostí splnilo podmienky oprávnenosti
vyhlásených výziev.
Ku koncu roka 2020 bolo zazmluvnených celkom 1 184 projektov a suma kontrahovania
dosiahla výšku takmer 1,135 mil. € (EÚ zdroj), čo predstavuje 81,83 % z alokácie pridelenej MH
SR. Medziročný nárast kontrahovania predstavuje 41 929 293,10 Eur.

2 V priebehu roka 2020 došlo k niekoľkým realokáciám finančných prostriedkov, ktoré viedli k úprave výšky alokácie v gescii

MH SR. Výsledkom je zvýšenie alokácie v gescii MH SR k 31.12.2020 v porovnaní s výškou alokácie k 31.12.2019 o 152 mil. €
(EÚ zdroj).
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Graf č. 30 – Kontrahovanie alokácie MH SR k 31. 12. 2020
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Čo sa týka čerpania finančných prostriedkov, k 31.12.2020 bolo na základe zazmluvnených
a realizovaných projektov vygenerované čerpanie na úrovni 434,79 mil. € za zdroj EÚ.
V porovnaní
s rokom 2019 došlo k nárastu ročnej miery čerpania o takmer 63 %. Celkovo dosiahlo čerpanie
31,34% alokácie MH SR.
Graf č. 31 – Čerpanie alokácie MH SR k 31. 12. 2020
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V roku 2020 boli schválené súhrnné žiadosti o platbu v objeme 172 184 442,78 € (EÚ zdroj).
MH SR splnilo príslušnú časť záväzku pre rok 2020 vo svojej gescii.
V roku 2020, vplyvom koronakrízy, MH SR nad rámec Uznesenia vlády SR č. 257/2020 navýšilo
alokáciu na finančné nástroje, súhrnne v sume 330,40 mil. € (zdroj EÚ). Navýšenie bolo
súčasťou opatrení financovaných z EŠIF na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie
a zmiernenie jej dôsledkov a alokácia prevažne na záručné nástroje reflektovala potrebu
vykrytia zvýšeného dopytu zo strany bankových subjektov. Vytvorené produkty na boj
s pandémiou boli SIH antikorona záruka 1 (SIHAZ 1), SIH antikorona záruka 2a (SIHAZ 2a) a SIH
antikorona kapitál (SIHAK), ktorý realizoval prijímateľ – Slovak Investment Holding, a.s. formou
konvertibilných úverov.
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Zo strany prijímateľa, v rámci všetkých prioritných osí určených na finančné nástroje v gescii
MH SR (t.j. 9-12), bolo v roku 2020 vykonaných 5 priamych investícií. Zo strany 8 finančných
sprostredkovateľov – komerčných bánk bolo v rámci SIHAZ 1 poskytnutých 2 226 zaručených
úverov v sume 125 mil. € (zdroje ŠR + EÚ) a zo strany 11 finančných sprostredkovateľov –
komerčných bánk bolo v rámci SIHAZ 2a poskytnutých 3 304 zaručených úverov v sume 185
mil. € (zdroje ŠR + EÚ). V prípade nástroja SIHAK v roku 2020 nedošlo k zmluvnému viazaniu
schvaľovaných investícií. Vo vyhodnocovanom období prostredníctvom finančných
sprostredkovateľov naďalej pokračovala realizácia dlhových nástrojov (úverov a záruk)
a nástroja na poskytovanie seed a startup investícií do MSP.
Účelom vyhlasovania výziev a vyzvaní v gescii MH SR je prostredníctvom realizácie projektov
prispieť k napĺňaniu potrieb priorít SR v oblasti výskumu a inovácií, ako aj k podpore podnikov,
najmä MSP, s cieľom zvyšovať ich konkurencieschopnosť na domácich i zahraničných trhoch.
Konkrétnejšiu predstavu o rozsahu podpory podnikateľských subjektov prostredníctvom časti
OPII v gescii MH SR je možné získať aj prostredníctvom vybraných merateľných ukazovateľov,
ktoré sú napĺňané realizáciou dopytovo orientovaných projektov, národných projektov
a finančných nástrojov.
Tabuľka č. 3 - Prehľad vybraných merateľných ukazovateľov
Názov merateľného ukazovateľa

Dosiahnutá
hodnota
k 31.12.2020
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
11 544 podnikov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
818 podnikov
Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty
5 580 podnikov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc
5 524 podnikov
Počet podporených nových podnikov
3 020 podnikov
Počet MSP, ktorým na prevádzkový kapitál bola poskytnutá iná 5 348 podnikov
podpora ako granty (finančné nástroje) v súvislosti s ich reakciou na
COVID-19

MH SR ako SO pre OP II vykonáva všetky potrebné kroky na zefektívnenie implementácie
existujúcich projektov, ako aj nastavenie podmienok výziev, s cieľom zabezpečiť úspešné
čerpania disponibilnej alokácie prostriedkov EÚ na podporu podnikateľského sektora.
Rezort hospodárstva sa v roku 2020 veľmi intenzívne podieľal aj na príprave nového
programového obdobia 2021 – 2027 formulovaním návrhov priorít a opatrení Partnerskej
dohody SR a Operačného programu Slovensko, v rámci ktorého bude aj naďalej podporovať
opatrenia v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a podpory MSP; ako aj opatrení na zvyšovanie
energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Ochrana spotrebiteľa
Stručná charakteristika činnosti MH SR v oblasti ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu
MH SR je v zmysle § 6 písm. g) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom
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štátnej správy pre oblasť ochrany spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa
pri poskytovaní finančných služieb. Medzi hlavné úlohy MH SR v tejto oblasti patrí
predovšetkým koordinácia orgánov pri ochrane práv spotrebiteľa, zabezpečovanie
strategickej činnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa a realizácia spotrebiteľskej politiky v SR.
MH SR sa usiluje o zabezpečovanie náležitej úrovne ochrany spotrebiteľa v SR
prostredníctvom tvorby príslušnej legislatívy, podieľaním sa na príprave právnych predpisov
v oblasti ochrany spotrebiteľa na úrovni EÚ, spoluprácou s právnickými osobami založenými
alebo zriadenými na ochranu spotrebiteľa, uskutočňovaním spotrebiteľského vzdelávania,
aktívnou účasťou na zasadnutiach pracovných skupín Európskej komisie a ďalšími aktivitami
v oblasti ochrany spotrebiteľa.
Jedným z organizačných útvarov MH SR je Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej
republike (ďalej len „ESC“), ktoré je členom siete Európskych spotrebiteľských centier (ECCNet). Medzi hlavné úlohy ESC patrí sprostredkovanie mimosúdneho riešenia cezhraničných
sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi v rámci EÚ, Islandu, Nórska a Veľkej Británie
a poskytovanie informácií spotrebiteľom o národnej legislatíve a o legislatíve EÚ v oblasti
ochrany spotrebiteľa.
V roku 2020 prevzalo MH SR nové úlohy týkajúce sa koordinácie dohľadu nad trhom
s výrobkami v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna
2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES)
č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/1020“).
Najvýznamnejšie aktivity za rok 2020
Legislatívna činnosť
V roku 2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nového zákona o ochrane
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na MH SR sa začala príprava tohto
návrhu zákona, ktorým sa sleduje cieľ zjednotiť základné právne predpisy v oblasti ochrany
spotrebiteľa, transponovať nové európske smernice v oblasti ochrany spotrebiteľa, odstrániť
duplicity, aplikačné problémy a vnútorné rozpory jednotlivých ustanovení spotrebiteľskej
právnej úpravy a súčasne spotrebiteľskú legislatívu modernizovať. Paralelne s tým sa začali
tiež prípravy návrhu zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorého cieľom je vyčleniť túto problematiku do osobitného predpisu.
V roku 2020 bol prijatý zákon č. 136/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z.
o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania
v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z.,
ktorého cieľom bolo v súvislosti s pandemickou situáciou reagovať na prijímanie reštriktívnych
opatrení vo všetkých krajinách sveta a s tým spojené mimoriadne okolnosti, v dôsledku
ktorých sa cestovný ruch v roku 2020 značne obmedzil.
V rámci legislatívnej činnosti bola prijatá vyhláška č. 448/2020 Z. z. Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z.
o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole
vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Vyhláškou sa zabezpečila transpozícia smerníc Komisie, ktoré sledujú vyššiu ochranu detí
pred škodlivými účinkami chemických látok (konkr. hliníka a formaldehydu).
Legislatívna činnosť MH SR spočívala tiež v príprave pripomienok a stanovísk k návrhom
právnych predpisov predložených do medzirezortného pripomienkového konania inými
rezortmi a v posúdení týchto materiálov z hľadiska ich vplyvu na úroveň ochrany spotrebiteľov
v SR.
V rámci legislatívnej činnosti nemožno opomínať ani tvorbu spotrebiteľskej legislatívy
na úrovni EÚ. V priebehu roka 2020 boli ukončené rokovania o návrhu smernice Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1828 z 25. novembra 2020 o žalobách v zastúpení na ochranu
kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES, ktorá bola prijatá
a publikovaná v Úradnom vestníku EÚ. MH SR tiež pokračovalo v participácii na revízii
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa
ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu
do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie
č. 295/91.
Koncepčná a strategická činnosť
MH SR v roku 2020 pokračovalo v plnení úloh stanovených v Stratégii spotrebiteľskej politiky
Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 (ďalej len „stratégia“), ktorá bola schválená
uznesením vlády SR č. 502 z 15. októbra 2014. Rok 2020 bol posledným rokom realizácie
stratégie, počas ktorého sa pokračovalo v realizácii úloh a projektov v rámci podpory
mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, medzinárodnej spolupráce, spolupráce
so spotrebiteľskými združeniami a vo vzdelávacích a propagačných aktivitách.
V roku 2020 bolo zverejnené oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade Nový
program pre spotrebiteľov. Posilnenie odolnosti spotrebiteľov v záujme udržateľnej obnovy
(COM (2020) 696 final). Nový program pre spotrebiteľov („New Consumer Agenda“)
predstavuje víziu spotrebiteľskej politiky Európskej únie od roku 2020 do roku 2025 v podobe
piatich prioritných oblastí:
• zelená transformácia,
• digitálná transformácia,
• náprava a presadzovanie práv spotrebiteľa,
• špecifické potreby určitých skupín spotrebiteľov,
• medzinárodna spolupráca.
Cieľom programu je riešiť taktiež bezprostredné potreby spotrebiteľov vyvolané pandémiou,
zvýšiť ich odolnosť a prostredníctvom rôznych opatrení pomôcť riešiť problémy spôsobené
pandémiou, ktoré ovplyvnili životy spotrebiteľov.
MH SR podporuje ciele Nového programu pre spotrebiteľov a v rámci koncepčnej
a strategickej činnosti bude spolupracovať s EK a ostatnými členskými štátmi na jeho realizácii.
Spolupráca s právnickými osobami založenými alebo zriadenými na ochranu spotrebiteľa
MH SR každoročne podporuje právnické osoby založené alebo zriadené na ochranu
spotrebiteľa dotáciou pridelenou podľa zákona č. 71/2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výška
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prerozdeľovanej dotácie v roku 2020 predstavovala 90 000,00 eur. Spotrebiteľské združenia
sa mohli uchádzať o dotáciu na realizáciu projektov na
 tému č. 1 – poskytovanie poradenstva spotrebiteľom a mimosúdne riešenie
spotrebiteľských sporov a
 tému č. 2 – ochrana spotrebiteľa v kontexte všeobecných obchodných podmienok
a ochrana zraniteľného spotrebiteľa.
Tabuľka č. 4 – Podpora spotrebiteľských združení
Podpora spotrebiteľských združení
Suma schválenej dotácie
Poradenstvo a mimosúdne riešenie
spotrebiteľských sporov (téma č. 1)
Ochrana spotrebiteľa v špecifickej oblasti
(téma č. 2)

2019

2020

80 000 eur

90 000 eur

60 000 eur

75 000 eur

20 000 eur

15 000 eur

Odbor ochrany spotrebiteľa zaevidoval celkovo osem žiadostí o poskytnutie dotácie od piatich
žiadateľov. Dotácia bola komisiou pridelená trom subjektom na celkovo štyri projekty.
Z dotácie boli podporené tri projekty na tému č. 1 a jeden projekt na tému č. 2. Prijímateľmi
dotácie v roku 2020 boli: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad (téma č. 1 a téma
č. 2), OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov (téma č. 1) a Spotrebiteľské
Centrum (téma č. 1). Zástupcovia odboru ochrany spotrebiteľa v priebehu realizácie projektov
kontrolovali čerpanie pridelených prostriedkov, a to administratívnou finančnou kontrolou
(2 kontroly pre každý projekt) a finančnou kontrolou na mieste (spolu 9 kontrol). Prijímatelia
dotácie prijali spolu 10 274 podnetov a otázok od spotrebiteľov, ktoré vybavovali priebežne
elektronicky a telefonicky, ale tiež prostredníctvom 14 kontaktných miest naprieč SR.
Odbor ochrany spotrebiteľa ďalej pravidelne informoval spotrebiteľské združenia zapísané
v informatívnom zozname vedenom MH SR o rôznych možnostiach účasti na podujatiach
organizovaných na európskej, prípadne národnej úrovni, o aktivitách na ktorých môžu
participovať, ako aj o relevantných legislatívnych zmenách a prijatých dokumentoch
na európskej a národnej úrovni.
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS)
Jedným z cieľov stratégie bolo aj vytvorenie účinného a dostupného mechanizmu
alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ďalej len „ARS“) a zabezpečenie jeho
fungovania. Úlohou MH SR je koordinovať systém ARS vytvorený zákonom č. 391/2015 Z. z.
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“) a zabezpečovať jeho riadne
fungovanie. Cieľom zákona č. 391/2015 Z. z. je vytvorenie možnosti pre spotrebiteľov riešiť
svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne a menej formálne.
MH SR vedie zoznam subjektov ARS, plní funkciu notifikačného orgánu ARS voči Európskej
komisii a uskutočňuje dohľad nad fungovaním celého systému ARS. Zároveň MH SR vyplýva zo
zákona č. 391/2015 Z. z. povinnosť zabezpečiť vzdelávanie pre subjekty ARS. V roku 2020 bolo
vzdelávanie realizované formou seminárov zameraných na osobnostný rozvoj (tzv. soft skills)
a témou seminárov bolo vyjednávanie a riešenie konfliktných situácií. Semináre boli
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realizované online formou v dvoch dátumoch a zúčastnilo sa ich spolu 19 poverených
fyzických osôb. MH SR v rámci propagácie tohto mimosúdneho druhu riešenia
spotrebiteľských sporov pripravilo kampaň formou bannerovej reklamy, ktorá bola
realizovaná prostredníctvom Google reklamy. Po kliknutí na daný banner bol spotrebiteľ
presmerovaný na stránku MH SR, kde boli všetky informácie o tomto mimosúdnom riešení
spotrebiteľských sporov a tiež zoznam subjektov ARS. Kampaň sa realizovala v decembri 2020,
dosiahla 903 347 zobrazení a miera prekliku (click-rate; pomer počtu kliknutí k počtu
zobrazení bannera) dosiahol úroveň 1,01%. Zvolený spôsob propagácie preto hodnotíme ako
efektívnu formu šírenia informácií o ARS medzi spotrebiteľmi a propagácie mimosúdneho
riešenia sporov.
Národná a medzinárodná spolupráca
Zástupcovia MH SR sa v roku 2020 zúčastňovali na zasadnutiach pracovných skupín na úrovni
EÚ. Išlo najmä o Consumer Policy Network, Consumer Financial Programme Committee,
pracovnú skupinu pre leteckú dopravu (Working party on Aviation) v častiach týkajúcich sa
práv pasažierov v leteckej doprave, pracovnú skupinu Working Party on Consumer Protection
and Information, pracovnú skupinu Expert Group on the Transposition of the Digital Contract
Directives a pracovnú skupinu Expert Group on Consumer Law.
MH SR ďalej participovalo na zasadnutiach Consumer Protection Cooperation Network
a Consumer Protection Cooperation Committee, ktoré sa týkali spolupráce pri novom
nariadení v oblasti vynucovania pravidiel na ochranu spotrebiteľa (nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady č. 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi
zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení
nariadenia č. 2006/2004). MH SR pri týchto zasadnutiach plnilo úlohu jednotného
kontaktného úradu pre spoluprácu. V januári 2020 MH SR zabezpečilo školenie orgánov
dohľadu pri práci s novým informačným systémom na výmenu informácií v zmysle uvedeného
nariadenia o spolupráci, priebežne spracovalo zoznam používateľov jednotlivých orgánov,
poskytovalo im technickú pomoc, prideľovalo hlásenia iných členských štátov a Komisie
doručené cez systém príslušným vnútroštátnym orgánom a zabezpečovalo plynulý tok ďalších
informácií týkajúcich sa dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa smerom do SR a zo SR.
Zástupcovia MH SR sa okrem vyššie uvedeného pravidelne zúčastňovali stretnutí Výboru
Európskej komisie pre bezpečnosť hračiek, na ktorých sa prerokovávali návrhy vykonávacích
smerníc Európskej komisie na doplnenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES
z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek, ako aj zasadnutí expertných skupín Európskej komisie
v oblasti bezpečnosti výrobkov, ako sú Consumer Safety Network či Expert Group on Toys
Safety.
MH SR sa ako zástupca SR začalo v roku 2020 podieľať na budovaní novej pracovnej skupiny
na úrovni EÚ – Sieť Únie pre súlad výrobkov (European Product Compliance Network) v zmysle
nariadenia (EÚ) 2019/1020 a participovať tiež na príprave vykonávacích aktov v rámci výboru
podľa tohto nariadenia – Committee on market surveillance and compliance of products.
MH SR pokračovalo v roku 2020 v plnení funkcie notifikačného orgánu SR pre systém rýchlej
výmeny informácií s orgánmi EÚ o opatreniach a postupoch týkajúcich sa výrobkov, ktoré
predstavujú bezprostredné riziko pre bezpečnosť a ochranu zdravia spotrebiteľov (RAPEX).
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MH SR tiež vykonávalo úlohu národného administrátora pre informačný a komunikačný
systém pre orgány dohľadu nad trhom (ICSMS).
Na národnej úrovni sa zástupcovia MH SR zúčastňovali zasadnutí pracovnej skupiny
k vysledovateľnosti tabakových výrobkov a Komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky pre bezpečnosť potravinového reťazca. V roku 2020 pokračovala
aj realizácia projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosť
s názvom „Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej
spoločnosti“, ktorého výsledkom bol dokument, ktorý má uľahčiť tvorbu národných politík
v rôznych oblastiach, a teda aj v časti ochrany spotrebiteľa.
Ďalšie aktivity MH SR v oblasti ochrany spotrebiteľa
MH SR v rámci plnenia svojej úlohy informovalo spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach,
pravidelne vybavovalo podnety spotrebiteľov, ako aj ďalších zainteresovaných subjektov
na úseku ochrany spotrebiteľa. Pri vybavovaní podnetov MH SR zaznamenalo nárast
predovšetkým v oblasti cestovného ruchu a poskytovania cestovných služieb, konkrétne napr.
v oblasti hotelierstva a poskytovania rôznych foriem pobytov, ale aj v oblasti poskytovania
športových služieb (lyžiarske permanentky, permanentky do fitness centier a pod.). Nárast
podnetov v uvedených oblastiach bol vyvolaný pandemickou situáciou a prijatými
opatreniami na zmiernenie vplyvov pandémie.
MH SR taktiež poskytovalo usmernenia Slovenskej obchodnej inšpekcii (ďalej len „SOI“)
týkajúce sa špecifických situácií vyvolaných pandémiou a ich dosahom na kontrolnú činnosť
SOI, ale aj usmernenia v iných oblastiach. V roku 2020 nebolo zo strany MH SR preskúmavané
žiadne rozhodnutie SOI v rámci mimoriadnych opravných prostriedkov podľa Správneho
poriadku.
Činnosť Európskeho spotrebiteľského centra v Slovenskej republike
Činnosť ESC bola v značnej miere ovplyvnená prepuknutím pandémie ochorenia Covid-19
v marci 2020. Napriek tomu, ESC poskytlo spotrebiteľom množstvo informácií týkajúcich sa ich
práv a prijímalo na mimosúdne riešenie prípady slovenských spotrebiteľov so zahraničnými
obchodníkmi, ako aj prípady zahraničných spotrebiteľov so slovenskými obchodníkmi. Mnohé
otázky a aj prípady spotrebiteľov priamo súviseli s pandémiou. Išlo najmä o problémy týkajúce
sa predaja ochranných a dezinfekčných pomôcok prostredníctvom internetu, ale aj o zrušené
zájazdy, lety či ďalšie dovolenkové služby.
Graf č. 32 - Počet prijatých prípadov v závislosti od pôvodu spotrebiteľa a obchodníka

Počet prijatých prípadov
29%
71%

slovenský spotrebiteľ c/a zahraničný obchodník (427 prípadov)
zahraničný spotrebiteľ c/a slovenský obchodník (176 prípadov)
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Na ESC sa v roku 2020 obrátilo so žiadosťou o informácie, pomoc a poradenstvo celkovo
1 927 spotrebiteľov, z toho 83 spotrebiteľov kontaktovalo ESC na profile na sociálnej sieti
Facebook. Z celkového počtu kontaktov bolo identifikovaných 427 prípadov spĺňajúcich
kritéria na prevzatie prípadu na riešenie prostredníctvom partnerského centra v zahraničí
v krajine sídla obchodníka. ESC poskytlo priamu pomoc pri riešení cezhraničného
spotrebiteľského sporu 603 spotrebiteľom, pričom v 176 prípadoch na žiadosť partnerského
centra zo zahraničia kontaktovalo obchodníka na Slovensku. V danom roku sa podarilo
úspešne ukončiť 291 prípadov, čo je 55,96 %. V prípadoch, kedy sa riešenie nepodarilo nájsť,
ESC informovalo spotrebiteľov o ďalších formách riešenia sporov (ARS, európske cezhraničné
konania).
Každoročne ESC zaznamenáva zvýšený počet otázok a prípadov, ktoré sa týkajú predaja
na diaľku. ESC v prípadoch nekalých obchodných praktík zo strany nepoctivých obchodníkov
spotrebiteľom zvyčajne nie je schopné pomôcť, preto venovalo pozornosť prevencii šírením
informácií, najmä prostredníctvom:
 svojich profilov na sociálnej sieti Facebook a Instagram;
 svojej webstránky www.europskyspotrebitel.sk, kde ESC zriadilo špeciálnu sekciu týkajúcu
sa otázok a odpovedí súvisiacich so spotrebiteľskými právami zasiahnutými pandémiou
ochorenia Covid-19;
 organizáciou vzdelávacích seminárov, avšak táto aktivita bola značne zasiahnutá
prepuknutím pandémie. V januári a februári 2020 sa uskutočnilo 7 seminárov priamo
na stredných školách, na ktorých sa zúčastnilo spolu 196 študentov. Po prepuknutí
pandémie Covid-19 ESC vzhľadom na prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia
koronavírusu
v seminároch na školách nepokračovalo. Jeden seminár
sa uskutočnil online pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave, na ktorom bolo
prítomných 69 študentov;
 koncom januára sa ESC zúčastnilo aj na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF
Slovakiatour 2020, kde poskytovalo informácie ako sa pripraviť a čo robiť v situáciách,
ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s dovolenkou v zahraničí, v rámci výstavného stánku
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky;
 po uvoľnení protipandemických opatrení ESC v auguste 2020 zorganizovalo pre širokú
spotrebiteľskú verejnosť podujatie s názvom „Spotrebiteľ na hrádzi“. Podujatie sa konalo
na petržalskej hrádzi a bolo zamerané na šírenie osvety o spotrebiteľských právach
a pomoci ESC. ESC pre účastníkov pripravilo viaceré zábavné aktivity, ale aj spotrebiteľský
kvíz, v ktorom si účastníci mohli preveriť svoje vedomosti z ochrany spotrebiteľa;
 ESC tiež aktualizovalo a obstaralo 21 500 minidiárov s informáciami o právach
spotrebiteľov, ktoré boli distribuované najmä spotrebiteľským združeniam a regionálnym
organizáciám Jednoty dôchodcov Slovenska s cieľom ďalšej distribúcie medzi
spotrebiteľov;
 ESC sa taktiež venovalo spolupráci s médiami pri tvorbe reportáží a článkov
so spotrebiteľskou tematikou, prípadne priamym poskytovaním rozhovorov či vyjadrení.
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ESC v roku 2020 publikovalo 22 článkov na svojom webovom sídle a v 16 prípadoch
spolupracovalo s médiami na príprave televíznych, rozhlasových či printových reportáží.
Tabuľka č. 5 – Prehľad činnosti ESC
Európske spotrebiteľské centrum v SR
Počet informácií poskytnutých spotrebiteľom týkajúcich
sa národnej legislatívy a legislatívy EÚ
Počet prijatých prípadov
slovenský spotrebiteľ c/a zahraničný obchodník
zahraničný spotrebiteľ c/a slovenský obchodník
Počet
zorganizovaných
vzdelávacích
seminárov/prednášok
pre stredné školy
pre pedagogických zamestnancov základných a stredných
škôl
pre vysoké školy
pre predávajúcich
pre seniorov
Celkový počet účastníkov
Počet
publikovaných
článkov
na
webstránke
europskyspotrebitel.sk

2019
656

2020

540
371
169
39

603
427
176
8

21

7

8

0

2
4
2
1 224

1
0
0
265

15

22

1927

Bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov
V rámci agendy bezpečnosti výrobkov vykonávalo MH SR aj v roku 2020 funkciu notifikačného
orgánu a národného kontaktného bodu pre systém Safety Gate/RAPEX - systém rýchlej
výmeny informácií medzi členskými štátmi EÚ, štátmi, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore a Európskou komisiou, o opatreniach a postupoch
týkajúcich sa výrobkov, ktoré predstavujú závažné a bezprostredné riziko pre bezpečnosť
a ochranu zdravia spotrebiteľov. V rámci tejto funkcie MH SR okrem iného organizovalo
a riadilo prácu vnútroštátnej siete RAPEX, poskytovalo pomoc orgánom dohľadu pri používaní
systému RAPEX, kontrolovalo a validovalo hlásenia pred ich odoslaním EK a tiež zabezpečovalo
prenos informácií medzi slovenskými orgánmi dohľadu na jednej strane a štátmi zapojenými
do systému RAPEX a EK na strane druhej. MH SR pri výkone uvedených činností
spolupracovalo najmä so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Úradom verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky a Národným inšpektorátom práce.
Do systému RAPEX bolo za rok 2020 nahlásených 2253 nebezpečných výrobkov, čo
predstavovalo iba mierne zvýšenie oproti roku 2019. Napriek nárastu hlásení nebezpečných
výrobkov súvisiacich s pandémiou Covid-19 ako sú respirátory, ochranné obleky či
dezinfekčné gély, najčastejšie nahlasovanými kategóriami nebezpečných výrobkov ostali aj
v roku 2020 hračky a motorové vozidlá.
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Tabuľka č. 6 – Prehľad hlásení o nebezpečných výrobkoch
Bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov
2019
Počet hlásení o nebezpečných
nepotravinových výrobkoch
2 243
zaznamenaných prostredníctvom systému
RAPEX
Počet hlásení nebezpečných výrobkov, na
základe ktorých SOI vykonala kontrolu, či sa
1 765
v ponuke trhu nenachádzajú nebezpečné
výrobky oznámené do systému RAPEX
29 % hračky
23 % motorové
vozidlá
8 % odevy, textil
a módne doplnky

Najbežnejšie kategórie oznámených
výrobkov

27 % zranenia
23 % chemikália
13 % zadusenie

Najbežnejšie oznámené riziká
Počet hlásení o nebezpečných
spotrebiteľských výrobkoch nájdených na
trhu, ktoré SR zaslala do systému RAPEX

65

Najbežnejšie kategórie výrobkov, ktorých
hlásenia zaslala SR do systému RAPEX

46 % hračky
15 % šperky
14 % iné
33 % chemikálie
20 % zadusenie
20 % zranenia

Najbežnejšie riziká oznámené SR do
systému RAPEX
Počet reakcií na hlásenia o nebezpečných
výrobkoch, ktoré boli SR odoslané do
systému RAPEX

167

Zdroj: RAPEX
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2020
2 253

1 848
27 % hračky
21 % motorové
vozidlá
10 % elektrické
spotrebiče
a zariadenia
25 % zranenia
18 % chemické
riziká
12 % riziko
udusenia
36
50 % hračky
28 % svetelné
reťazce
11 % iné
36 % riziko
udusenia
22 % elektrický šok
18 % zranenia
315

Graf č. 33 - Najbežnejšie kategórie výrobkov

Najbežnejšie kategórie
výrobkov, ktorých
hlásenia zaslala SR do
systému RAPEX

Najbežnejšie kategórie
oznámených výrobkov
v systéme RAPEX
17%
47%

12%

36%
32%

56%

27 % hračky
21 % motorové vozidlá
50 % hračky

10 % elektrické spotrebiče a zariadenia

28 % svetelné reťazce

11 % iné

Zdroj: RAPEX

Graf č. 34 - Najbežnejšie oznámené riziká

Najbežnejšie riziká
oznámené SR do systému
RAPEX

Najbežnejšie
oznámené riziká
22%

24%

45%

47%

33%

25 % zranenia

29%

18 % chemické riziká

36 % riziko udusenia

12 % riziko udusenia

22 % elektrický šok

18 % zranenia

Zdroj: RAPEX

Výkon akcionárskych práv
Odbor akcionárskych práv Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH
SR“) zabezpečuje úlohy na úseku výkonu akcionárskych práv v akciových spoločnostiach
s majetkovou účasťou štátu a v spoločnostiach s ručením obmedzeným.
Najdôležitejším nástrojom výkonu práv a povinností akcionára, zabezpečovaných odborom
akcionárskych práv MH SR, je účasť a hlasovanie na valných zhromaždeniach spoločností
prostredníctvom svojich zástupcov. Štát vykonáva svoje akcionárske práva aj prostredníctvom
svojich zástupcov v predstavenstvách a v dozorných radách spoločností.
Pri svojich rozhodnutiach sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, stanovami spoločností a akcionárskymi zmluvami.
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Podľa platnej legislatívy je jedným zo základných práv akcionára právo na podiel na zisku
spoločnosti (dividendu). Dividendová politika predstavuje určenie princípov, na základe
ktorých bude obchodná spoločnosť rozdeľovať zisk resp. jeho časť vo forme dividend.
Podkladom pre formulovanie dividendovej politiky by mali byť podnikateľské a obchodné
plány spoločností, priebežne aktualizované a schvaľované orgánmi spoločností.
Jedným z cieľov MH SR ako vykonávateľa akcionárskych práv je, aby spoločnosti dosiahli
čo najlepší hospodársky výsledok a aby vyplatili čo najvyššie dividendy pri zohľadnení
potrieb efektívneho rozvoja spoločností a ich podnikateľských zámerov.
Spoločnosti v roku 2020 vyplatili dividendy ako príjem verejnej správy v celkovej výške
420 208 347,57 eur, čo je oproti roku 2019 o 17 262 614,58 eur menej. V roku 2019 boli
vyplatené dividendy vo výške 437 470 962,15 eur.
V akciových spoločnostiach, spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou štátu zabezpečuje
jediný akcionár Slovenská republika, v mene ktorej koná MH SR, svoje práva a povinnosti
prostredníctvom rozhodnutí jediného akcionára a pri spoločnostiach s ručením obmedzeným
prostredníctvom rozhodnutí jediného spoločníka.
V akciových spoločnostiach, kde štát má majetkovú účasť menej ako 100 % vykonáva svoje
práva a povinnosti prostredníctvom valných zhromaždení.
Odbor akcionárskych práv zabezpečoval v roku 2020 výkon práv a povinností akcionára
v nasledovných spoločnostiach:
spoločnosť:
majetková účasť štátu:
TRANSPETROL, a.s., Bratislava
100 %
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Bratislava
100 %
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
100 %
MH Manažment, a. s., Bratislava
100 %
Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava
51 %
Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Žilina
51 %
Východoslovenská energetika Holding a.s., Košice
51 %
Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
34 %
a v spoločnostiach s ručením obmedzeným, v ktorých je Ministerstvo hospodárstva SR
jediným spoločníkom:
MH Invest, s. r. o., Bratislava
MH Invest II, s.r.o., Bratislava
InvEast SK, s. r. o., Bratislava
Tabuľka č. 7 - Počet valných zhromaždení, rozhodnutí jediného akcionára a rozhodnutí
jediného spoločníka vydaných v roku 2020 (a porovnanie oproti roku 2019)
rok

počet VZ

Počet RJA

Počet RJS

Spolu

2019

21

53

14

88

2020

27

60

19

106
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V roku 2020 akcionár MH SR rozhodoval najmä o schválení účtovných závierok za rok 2019,
výročných
správ
za
rok
2019,
rozdelení
zisku
za
rok
2019,
a o podnikateľských plánoch na rok 2020, zmene stanov spoločností, zvýšení základného
imania spoločností a personálnych zmenách v orgánoch spoločností.
Nad rámec uvedeného akcionár MH SR rozhodoval aj o nasledujúcich významných
záležitostiach:
MH Manažment, a.s. - zvýšenie základného imania
V roku 2020 bolo rozhodnutím jediného akcionára schválené zvýšenie základného imania
spoločnosti MH Manažment, a.s. o sumu 20 000 000,- eur. Celková výška základného imania
spoločnosti MH Manažment, a.s. po zvýšení základného imania dosiahla sumu 20 025 000,eur.
Zvýšenie základného imania Spoločnosti sa uskutočnilo spôsobom ustanoveným v § 202
a § 203 Obchodného zákonníka a vykonalo sa vydaním nových kmeňových akcií Spoločnosti
v zaknihovanej podobe znejúcich na meno, s menovitou hodnotou každej jednej novej akcie
vo výške 20 000,- eur, a to v počte 1000 kusov.
Východoslovenská energetika Holding, a. s. - prevod akcií zahraničného akcionára:
Prevod akcií Východoslovenská energetika Holding, a.s.na E.ON First Future Energy Holding
B.V.
Štát neuplatnením si predkupného práva umožnil prevod 49 % akcií spoločnosti
Východoslovenská energetika Holding, a.s. zo spoločnosti RWE Slovak Holding B.V. na E.ON
First Future Energy Holding B.V., ktorý bol schválený na mimoriadnom valnom zhromaždení
uskutočnenom dňa 14.08.2020.
49 % základného imania spoločnosti Východoslovenská energetika Holding, a.s. bolo
prevedených z RWE Slovak Holding B.V. so sídlom Amerweg 1, 4931NC Geertruidenberg,
Holandské kráľovstvo (RWE SK) na E.ON First Future Energy Holding B.V. so sídlom
v Rotterdame a adresou na Kabelweg 37, 1014BA Amsterdam, Holandsko v súlade s článkom
18.4 (a) (časti B) Zmenenej a doplnenej Akcionárskej zmluvy zo dňa 13.5.2014 v znení jej
Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.
Letisková spoločnosť Žilina, a. s.
Na základe bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 456 z 25. septembra 2019 k Návrhu rozhodnutia
o prevode časti majetkovej účasti štátu na podnikaní obchodnej spoločnosti Letisková
spoločnosť Žilina, a. s. (ďalej len „LSZA“) odplatným prevodom na Žilinský samosprávny kraj
(ďalej len „ŽSK“) a podľa § 11 ods. 7 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku
štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov došlo dňa 10.12.2019 k presunu akcií
spoločnosti LSZA vo výške 65,52 % podielu na základnom imaní tejto spoločnosti
z Ministerstva dopravy a výstavby SR na MH SR.
Následne bola uzatvorená zmluva o prevode akcií medzi Slovenskou republikou, zastúpenou
MH SR ako predávajúcim a ŽSK ako kupujúcim, ktorá nadobudla účinnosť 21.1.2020. Dňa
23.1.2020 bol uskutočnený prevod akcií LSZA z účtu MH SR na ŽSK. Od uvedeného dňa už nie
je Slovenská republika, v menej ktorej koná MH SR, akcionárom LSZA.
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Charakteristika podriadených organizácií MH SR
Múzeum obchodu Bratislava
Jednou z organizácií zriadených MH SR je aj Múzeum obchodu Bratislava (ďalej len „MOB“).
Jeho poslaním je najmä tvorba, ochrana, odborné spracovanie a prezentácia zbierkového
fondu dokumentujúceho vývoj obchodu a pohostinstva na území Slovenska. Zbierkový fond
spravuje múzeum ako súčasť kultúrneho dedičstva národa a štátu. Celkovo predstavuje
zbierkový fond 70 465 kusov zbierkových predmetov.
MOB na základe prieskumu a vedeckého výskumu zabezpečuje zhromažďovanie
a zhodnocovanie zbierkových predmetov prostredníctvom vedeckých metód a odborne ich
spracováva. Zabezpečuje tiež písomnú dokumentáciu o vývoji obchodu, pohostinstva
a cestovného ruchu na území Slovenska od jeho prvopočiatkov až po súčasnosť. Súčasne
zabezpečuje ich sprístupňovanie verejnosti a využívanie vo verejnom záujme. Zbernou
oblasťou je územie Slovenska a nadväzne oblasti a územia štátnych útvarov, ktorých bolo
územie Slovenska v minulosti súčasťou. Svojím pôsobením sa MOB orientuje na celú populáciu
s dôrazom na mládež na akomkoľvek stupni vzdelávania.
Výstavné aktivity MOB v roku 2020 boli výrazne ovplyvnené zložitou pandemickou situáciou.
Múzeum a jeho stále expozície v centre Bratislavy a v zahraničí v Českom Krumlove a dočasné
výstavné akcie fungovali v normálnom režime prakticky len 4 mesiace. V roku 2020 múzeum
v nadväznosti na reštriktívne pandemické opatrenia zaznamenalo len 40 555 návštevníkov, čo
predstavuje pokles návštevnosti o 65 % v porovnaní s rokom 2019 (117 489 návštevníkov).
MOB v rámci venovania trvalej pozornosti vytváraniu podmienok pre riadne zabezpečenie
akvizičnej činnosti získalo v roku 2020 kúpou a darom 254 kusov zbierkových predmetov,
ktoré kvalitatívne zhodnocujú stav zbierkového fondu múzea s dôrazom na jeho profiláciu.
Boli to najmä reklamné hračky, cenníky, zásobník na cukríky a na kávu, formy na čokoládu
a perníky, fotografie, časopisy a noviny, plechové, sklenené, kartónové obaly, vzorky tovaru,
kartónové stojany a vývesky, plechové a smaltované tabule, etikety, odborné knihy, reklamné
a merkantilné tlače, účtenky, album reklamných nálepiek a iné.
MOB opätovne venovalo zvýšenú pozornosť evidencii, ochrane a prezentácii zbierkových
predmetov múzea. V sledovanom období sa v oblasti prezentácie zbierkových predmetov
MOB zameralo na prezentáciu priemyselnej výroby cukroviniek a čokolády na našom území
a pri tejto príležitosti bola realizovaná putovná výstava „Čokoláda v Československu“, ktorá sa
realizovala vzhľadom na pandemické opatrenia v dvoch múzeách, v Mestskom múzeu
v Bystřici nad Perštejnem a v Múzeu mesta Letovice. Svojimi predmetmi prispelo
múzeum k realizácii výstavy „N89 – Cesta k slobode“ k 30. výročiu nežnej revolúcie
realizovanej Slovenským Národným Múzeom – Historickým múzeom, ktorá pokračovala aj
v roku 2020.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
SOI je orgánom štátnej správy priamo podriadeným MH SR, vo svojej kontrolnej a
rozhodovacej činnosti je však nezávislý orgán viazaný len zákonom. Je orgánom štátnej
kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou.
Zisťuje, či sú výrobky a služby pri ich predaji a poskytovaní v súlade so všeobecne záväznými
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predpismi a vykonáva štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike. Kontroluje a
vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich zo 488 právnych predpisov. Ak na
trhu SR neexistuje špeciálny dozorný orgán v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, SOI
automaticky preberá zodpovednosť za výkon kontroly podľa tohto zákona.
Keďže rok 2020 bol výrazne poznačený pandémiou ochorenia Covid-19, táto skutočnosť mala
vplyv aj na činnosť SOI. Po vypuknutí pandémie sa na trhu SR výrazne zvýšil dopyt po osobných
ochranných prostriedkoch (ďalej len „OOP“) na ochranu dýchacích orgánov. SOI uskutočnila v
mesiacoch apríl až november roku 2020 celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na filtračné
tvárové polmasky - respirátory. Predmetom kontroly boli filtračné tvárové polmasky
kategórie FFP2 a FFP3 sprístupnené na trhu SR a ponúkané na predaj, prioritne online.
Tabuľka č. 8 - Prehľad výsledkov kontroly filtračných tvárových polmasiek
Kontrola zákazu predaja filtračných tvárových polmasiek kategórie FFP2 a FFP3
Kontrolných nákupov celkom
97
93
 v e-shopoch
2
 v prevádzkových jednotkách
1
 u súkromnej osoby predávajúcej cez inzertný portál
1
 v rúškomate
Filtračných polmasiek
100
89
 FFP2
11
 FFP3
Zistené nedostatky
57
Kontrola označenia povinnými údajmi a sprievodnej dokumentácie
Skontrolovaných celkom
86
77
 FFP2
9
 FFP3
Zistené nedostatky
79
508 446€
 v celkovej hodnote
31
 chýbajúce označenie typu alebo modelu
71
 chýbajúce iné povinné označenie podľa harmonizovaného
technického predpisu
67
 chýbajúci návod na používanie, resp. nebol v štátnom jazyku
alebo bol neúplný
57
 chýbajúce označenie výrobcu s plnou adresou
60
 chýbajúce označenie dovozcu s plnou adresou
44
 chýbajúce označenie značkou zhody CE
76
 chýbajúce vyhlásenie o zhode, resp. zjednodušené vyhlásenie o
zhode
Zdroj: Výročná správa SOI za rok 2020

Vzhľadom na ekonomickú situáciu v spoločnosti bolo percento prípadov, v ktorých bolo
vyhovené spotrebiteľovi, nižšie ako v predchádzajúcich rokoch, a to takmer o 10 %. SOI aj
vzhľadom na spomínanú pandémiu začala svoju činnosť vykonávať prevažne „na diaľku“. Vo
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vzťahu k samotnej kontrole a sankčnému konaniu SOI vzhľadom na okolnosti vis major
pristupovala k jednotlivým prípadom prísne individuálne a vo veľkej miere zohľadňovala nielen
obmedzenia, ktorým čelili podnikateľské subjekty, ale aj vplyv, závažnosť a dôsledky
nezákonného konania v pandemickom období. SOI začala vo významnej miere využívať nový
nástroj zakotvený v § 24 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa, tzv. „druhú šancu“. Uvedené
ustanovenie umožňuje tým podnikateľským subjektom, ktoré na základe výzvy SOI odstránia
následky protiprávneho konania (napr. vo vzťahu k dotknutým spotrebiteľom), vyhnúť sa
uloženiu pokuty.
V priebehu roka 2020 SOI evidovala aj zvýšený nárast podaní súvisiacich s online nákupmi.
Nákupné preferencie spotrebiteľov sa zmenili, nakoľko sa začali orientovať najmä na nákup
ochranných pomôcok. SOI tiež zaznamenala zvýšený počet podaní súvisiacich s činnosťou
iných dozorných orgánov (ŠÚKL, ŠVPS), napr. vo veci antigénových testov či výživových
doplnkov. Spotrebitelia sa na SOI obracali aj v súvislosti s uplatňovaním novely zákona o
zájazdoch, ktorá upravila možnosť cestovnej kancelárie poskytnúť náhradný zájazd, možnosť
určitých skupín cestujúcich náhradný zájazd odmietnuť a tiež následné usporiadanie vzťahov
medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcim.
Graf č. 35 - Vykonané kontroly SOI v roku 2020 podľa sortimentu

Vykonané kontroly SOI v roku 2020 podľa sortimentu

priemyselný tovar (81,84%)

cestovné kancelárie (2,40%)

pohostinské zariadenia (2,68%)

ubytovacie zariadenia (0,56%)

služby (10,16%)

potravinársky tovar (1,60%)

rozličný tovar 1,10%

Zdroj: Výročná správa SOI za rok 2020

V roku 2020 pokračovala SOI v medzinárodných aktivitách:
1. SOI sa zapojila do spoločnej európskej akcie SWEEP 2020 („EU Sweep“ je skríning
webových stránok s cieľom odhaliť porušenia právnych predpisov v jednotlivých
oblastiach ekonomických záujmov spotrebiteľa, a to koordinovanými kontrolami zo
strany participujúcich členských štátov, na základe stanovených kontrolných zoznamov
a v presne určenom čase) na tému „COVID-19 pandémia“, v rámci ktorej bolo
prekontrolovaných 12 internetových stránok, a na tému „Klamlivé environmentálne
tvrdenia“, v rámci ktorej bolo prekontrolovaných 12 internetových stránok.
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2. SOI sa pravidelne zapája aj do medzinárodných projektov, tzv. Joint Actions – JA. SOI
bola v roku 2020 taktiež súčasťou CASP 2019 Plyšové hračky (2019 - 2020), CASP 2019
slizy (2019 - 2020), Informačná kampaň OECD 2020 o bezpečnosti hračiek predávaných
online (2020), CASP 2020 Detské autosedačky (2020 - 2021, SOI len ako pozorovateľ),
CASP 2020 Nitrozamíny v hračkách a výrobkoch starostlivosti o deti (2020 - 2021, SOI
len ako pozorovateľ), CASP Corona 2020 (2020 - 2021), JAHARP2020-1 Plynové varné
dosky (2021 - 2022), JAHARP2020-3 Plynové ohrievače priestoru (2021 - 2022).
3. SOI sa za účelom efektívneho výkonu trhového dohľadu nad slovenským trhom
priebežne zúčastňuje zasadnutí expertných skupín Komisie, tzv. ADCO (Administrative
Cooperation) pracovných skupín pre oblasť elektrovýrobkov, hračiek, stavebných
výrobkov, rekreačných plavidiel, rádiových zariadení, elektromagnetickej kompatibility
a vozidiel.
4. SOI je zapojená do tzv. systému CPC (Consumer Protection Co-operation Network),
ktorý zabezpečuje spoluprácu orgánov dohľadu v oblasti ochrany ekonomických
záujmov spotrebiteľov, ak sú ohrozené kolektívne záujmy spotrebiteľa. Členské štáty
si v rámci systému CPC vymieňajú žiadosti o informácie, žiadosti o opatrenia,
koordinujú spoločné postupy a pod. SOI aktívne pristupovala k aktivitám CPC siete aj
počas roka 2020.
5. SOI pokračovala v cezhraničnej spolupráci pri dohľade nad trhom s výrobkami, a to
najmä prostredníctvom výmeny informácií prostredníctvom informačných systémov
RAPEX a ICSMS.
V oblasti medzinárodnej spolupráce budú aj do budúcna realizované kontrolné akcie
zamerané na zisťovanie výskytu nebezpečných výrobkov na trhu SR na základe oznámení zo
systému RAPEX a nahlasovanie zistených nebezpečných výrobkov do systému RAPEX. SOI
bude pokračovať v zapájaní sa do spoločných kontrolných programov EK zameraných na
ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľov a na bezpečnosť jednotlivých skupín výrobkov
organizovaných PROSAFE a EK a na výmenu informácií v rámci ADCO skupín. Ako člen
poradného orgánu pre trhový dozor (MARS group) v rámci Európskej hospodárskej komisie
OSN WP.6 bude vyvíjať aktivity zamerané na obmedzenie prieniku nebezpečných výrobkov
k spotrebiteľovi.
Tabuľka č. 9: Vybrané ukazovatele činnosti SOI
Podnety, oznámenia a žiadosti o radu
Prijaté
Prešetrené (k 31.12.2020)
 opodstatnené
 neopodstatnené
Postúpené (z dôvodu príslušnosti)
Odpísané bez ďalšieho šetrenia / poskytnutá rada
Kontrolná činnosť
Kontroly v prevádzkarňach zamerané na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb
 zistené nedostatky
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2020
9 540
1 731
761
970
1 547
4 021

2019
9 249
2 384
1 010
1 374
1 450
3 787

10 287

16 720

1 983

Viac ako 30%

Počet nebezpečných výrobkov
 zistené na základe odobratých vzoriek
 oznámené do RAPEXu inými členskými štátmi
 hlásenie colných úradov
Postihová činnosť
Rozhodnutia o uložení pokuty (1. stupňové konanie)
Celková výška pokút
 fyzickým osobám
vo výške
 právnickým osobám
vo výške
Za marenie výkonu kontroly
vo výške
Opravné prostriedky a žaloby
Napadnuté prvostupňové rozhodnutia
Žaloby na preskúmanie zákonnosti postupu SOI
Podnety na preskúmanie postupu správneho org. v mimo
odvolacom konaní
 zrušené pôvodné rozhodnutie/vyhovené
účastníkovi konania
 nevyhovené účastníkovi konania
 neukončené
Návrhy na odobratie živnostenského oprávnenia
Vymáhanie pohľadávok
Odovzdané exekučné tituly
v celkovej čiastke
Vymožené pohľadávky vo výške
Mesačné splátky umožnené
v celkovej sume
splatené
Publikačná činnosť
Uverejnené príspevky v médiách

66
47
19
0

99
55
37
7

816
668 271 €
217
93 434 €
497
490 621 €
102
104 216 €

3 570
2 665 892 €
1 102
547 075 €
2 275
1 804 688 €
193
314 219 €

175
14
10

504
40
7

2

3

1
7
4

2
2
14

1 136
931 837,42 €
330 103,31 €
153
151 409,97 €
60 126 €

1 199
1 083 511 €
437 392,54 €
168
170 791 €
77 447,51 €

252

309

Zdroj: Výročná správa SOI za rok 2020

Popri výkone pôsobnosti orgánu kontroly vnútorného trhu je SOI jedným z orgánov
alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ďalej len „ARS“) podľa zákona č. 391/2015
Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Úlohou SOI v rámci výkonu tejto kompetencie je ako nezávislý a
nestranný subjekt sprostredkovať riešenie sporu medzi predávajúcim a spotrebiteľom s
cieľom dosiahnuť uzavretie dohody medzi stranami sporu. SOI ako tzv. reziduálny subjekt ARS
rieši všetky druhy sporov, pri ktorých nie je určená pôsobnosť iných orgánov ARS, s výnimkou
sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
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Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bolo SOI ako orgánu ARS doručených 273 nových návrhov na
začatie ARS. Z ukončených prípadov bolo v prospech spotrebiteľa vybavených celkom 36 %.
Spotrebitelia podali najviac návrhov v prípadoch reklamácie topánok, áut, mobilných
telefónov, plastových okien, dverí, renovácií kúpeľní, dodaných vykurovacích kotlov či
dodaných poškodených kuchynských liniek, služieb cestovných a realitných kancelárií.
Najviac návrhov na ARS v roku 2020 vybavila SOI odložením, pričom v 53 prípadoch tak SOI
urobila z dôvodov na strane spotrebiteľa, ktorý vyhlásil, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na
ARS, v 48 prípadoch to bolo z dôvodu, že nebolo zrejmé, či predávajúci porušil práva
spotrebiteľa a v 1 prípade spotrebiteľ neposkytol súčinnosť potrebnú na ARS.
Zo všetkých odmietnutých návrhov, spolu 35 prípadov, tvorili neopodstatnené návrhy len 11
návrhov, čo je pokles v porovnaní s predošlým rokom. Pokles nastal aj u návrhov, ktoré
spotrebiteľ aj napriek výzve nedoplnil v určenej lehote – celkom 4 návrhy. V porovnaní
s rokom 2019, SOI nebol v roku 2020 doručený návrh, kedy sa spotrebiteľ pred podaním
návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť svoj spor s predávajúcim.
Graf č. 36 - Stav vybavovania návrhov na začatie ARS za rok 2020

Výsledky SOI ako ARS subjektu za rok 2020
ARS vybavené
odmietnutím
13%

Nevybavené ARS
32%

ARS vybavené
späťvzatím
3%
ARS vybavené
odložením
38%

ARS vybavené
odôvodneným
stanoviskom
3%

ARS vybavené
dohodou
11%
Zdroj: Výročná správa SOI za rok 2020
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Graf č. 37 - Porovnanie počtu doručených návrhov na začatie ARS v rokoch 2018, 2019 a 2020

Porovnanie počtu doručených návrhov
285
280
275
270
265
2018

2019
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Zdroj: Výročná správa SOI za rok 2020

Graf č. 38 - Počet vybavených ARS v prospech spotrebiteľa v rokoch 2018, 2019 a 2020

Počet vybavených ARS v prospech spotrebiteľa
Porovnanie rokov 2018 - 2020
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90
83

2018

2019
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Zdroj: Výročná správa SOI za rok 2020

Podrobnejšie informácie o činnosti SOI v roku 2020 zachytáva Výročná správa SOI za rok 2020
dostupná na webovom sídle SOI (https://www.soi.sk/sk/Kontrolna-cinnost/Vyrocnespravy.soi).

Chemické látky a prípravky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky plní prostredníctvom sekcie Centrum
pre chemické látky a prípravky (CCHLP) úlohy príslušného orgánu členského štátu EÚ pre
oblasť uvádzania chemických látok na trh v zmysle európskych nariadení č. 1907/2006 o
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), č. 1272/2008 o
klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP), nariadenia o detergentoch č. 648/2004/ES,
a pre oblasť sprístupňovania biocídov na trhu v zmysle nariadenia č. 528/2012/EÚ o
sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (BPR). V národnej legislatíve sa
v uvedenej oblasti uplatňuje zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok
a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a zákon
č. 319/2013 o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na
trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).
83

Priemyselné chemikálie
Hlavným cieľom regulácií v kompetencií odboru chemických látok je ochrana zdravia
a životného prostredia pri zachovaní voľného pohybu látok na vnútornom trhu EÚ
a zlepšovanie konkurencieschopnosti a inovácií. Európska chemická agentúra (ECHA) je
hybnou silou medzi regulačnými orgánmi pri uplatňovaní základných právnych predpisov o
chemikáliách v EÚ. Jej cieľom je stať sa centrom poznatkov o udržateľnom riadení chemikálií,
čo je v súlade s cieľmi chemickej stratégie udržateľnosti. Na implementáciu nariadení REACH,
CLP a nariadenia o detergentoch sú zriadené výbory, pracovné a expertné skupiny ECHA a
Európskej komisie (EK) a v neposlednom rade riadiaca rada ECHA. Ich agendu tvoria z
majoritnej časti témy spojené s uplatňovaním procesov vyplývajúcich z nariadení REACH a CLP
v ich rôznych stupňoch, pričom na seba navzájom nadväzujú, čo vyžaduje zachovanie
kontinuity práce vo výboroch, resp. v pracovných a expertných skupinách.
Hlavným zmyslom európskych právnych predpisov v oblasti chemikálií je manažment rizík
látok vyvolávajúcich obavy. Preto sa procesy v REACH sústreďujú na integrovanú regulačnú
stratégiu, vrátane procesu harmonizovanej klasifikácie a označovania podľa CLP. V rámci
stratégie sú navrhované prepojenia aj na regulačné opatrenia v rámci iných špecifických
legislatív, napr. legislatív spojených s ochranou zdravia pri práci, odpadov a pod., čo si
vyžaduje komunikáciu a spoluprácu aj s príslušnými orgánmi a zainteresovanými stranami aj
pre tieto oblasti.
Pre plnenie úloh príslušného orgánu členského štátu EÚ pre REACH a CLP z hľadiska
regulačných procesov, ale tiež z pohľadu povinnosti komunikácie, poskytovania relevantných
informácií a podpory zástupcom priemyslu, zainteresovaným stranám ako aj príslušným
orgánom a iným orgánom v štátnej správe, je nevyhnutné sledovať dianie v regulačných
procesoch na ich jednotlivých úrovniach a zúčastňovať sa práce vo výboroch, skupinách
a riadiacej rade ECHA. Vzhľadom na pandemickú situáciu s COVID-19 sa stretnutia v roku 2020
preniesli do on-line priestoru.
V roku 2020 zástupca odboru chemických látok pokračoval druhý rok v práci v riadiacej rade
ECHA v rámci štvorročného funkčného obdobia. Riadiaca rada zohráva dozornú úlohu a nesie
všeobecnú zodpovednosť za rozpočet a plánovanie, menovanie výkonného riaditeľa, členov a
predsedu odvolacej rady, členov výborov ECHA a účtovníka, prijímanie interných predpisov a
postupov ECHA a za podávanie správ o činnosti ECHA inštitúciám EÚ. Zástupca z CCHLP je
zaradený v podskupine pre financie, audit a riziká (SG FAR).
Výbor REACH zriadený podľa čl. 133 REACH je komitologický a regulačný výbor zložený
zo zástupcov členských štátov, ktorý pomáha EK pri implementácii nariadení REACH a CLP. SR
vo výbore REACH zastupuje pracovník odboru chemických látok. Medzi hlavné činnosti výboru
patrí predovšetkým posudzovanie návrhov na zmeny a doplnenie požiadaviek REACH,
na testovacie metódy pre účely REACH a ich aktualizáciu, na zriadenie a postupy odvolacej
rady ECHA, na poplatky súvisiace s REACH a CLP, a na zahrnutie látok do prílohy XIV REACH
(autorizačný zoznam). Výbor sa zaoberá rozhodnutiami k žiadostiam o autorizáciu podľa
REACH vrátane ich preskúmania, rozhodnutiami EK na zmenu a doplnenie prílohy XVII
(obmedzenia), rozhodnutiami k hodnoteniu dokumentácie, hodnoteniu látky a na
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identifikáciu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy v prípade, ak Výbor členských štátov ECHA
(MSC) nedosiahne jednomyseľnú zhodu.
Niektoré návrhy EK zasahujú do kompetencií viacerých rezortov. Z uvedeného dôvodu je
dôležitá komunikácia aj s inými relevantnými orgánmi (napr. s Úradom verejného
zdravotníctva, s MŽP SR, MPRV SR, ako aj so stálym zastúpením pri EÚ.
Okrem riadiacej rady a výboru REACH zástupcovia MH SR pokračovali v práci vo výbore MSC
a v nasledovných pracovných a expertných skupinách: expertná skupina EK, ECHA
a príslušných orgánov členských štátov pre implementáciu REACH a CLP (CARACAL), CARACAL
pre delegované akty, pracovná skupina EK pre detergenty (DWG), expertná skupina
pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT EG), expertná skupina pre expozície
podľa REACH (REEG), expertná skupina pre platformu manažmentu rizík a hodnotenie (RiME+)
a riadiaca skupina pre sieť národných asistenčných pracovísk pre REACH a CLP (HelpNet).
Odbor poskytoval tiež podklady a stanoviská pre rokovania pracovných skupín pre životné
prostredie a pre konkurencieschopnosť Rady EÚ za oblasti vo svojej kompetencii. Členka
výboru MSC pôsobila v roku 2020 aj ako spravodajca pre vypracovanie stanoviska MSC k
návrhu 10. odporúčania ECHA na prioritné zaradenie látok do autorizačného zoznamu.
V rámci REACH pokračovali aktivity spojené s napĺňaním 16 opatrení prijatých na základe
všeobecnej správy EK o fungovaní REACH (tzv. druhé preskúmanie nariadenia REACH).
Z preskúmania vyplynulo, že nariadenie je účinné, avšak je potrebné pracovať na praktických
krokoch a identifikovaných možnostiach jeho vylepšenia, zjednodušenia uplatňovania a
znižovania administratívnej záťaže vyplývajúcej z jeho implementácie. Pracovníci odboru sa
zúčastňovali a prispievali do diskusií o praktických krokoch spojených s napĺňaním
jednotlivých opatrení, ktoré prebiehali v rámci stretnutí na rôznych úrovniach, napr. zlepšenie
funkcionality a kvality rozšírených kariet bezpečnostných údajov, zdokonalenie procesu
autorizácie, obmedzení, prepojenie REACH s legislatívou o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a pod. Bola prijatá revízia Prílohy II REACH pre vypracovanie kariet bezpečnostných
údajov, ktorá zahŕňa doplňujúce informácie o nanomateriáloch, jednoznačnom identifikátore
zloženia (vyžadovaný na základe Prílohy VIII CLP), informácie o vlastnostiach látok narúšajúcich
endokrinný systém, a pod.
So zástupcami EK, ako aj MŽP SR, pokračovali v priebehu roka diskusie o transpozícii
povinnosti vyplývajúcej z čl. 9 bod 1. písm. i) novelizovanej Smernice o odpadoch do národnej
legislatívy. Pre dodávateľov výrobkov s obsahom látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (tzv.
SVHC látky) povinnosť znamená poskytovanie informácií do tzv. SCIP databázy ECHA.
Poskytnuté informácie majú prevádzkovateľom zariadení na spracovanie odpadov umožniť
účinné spracovanie a recykláciu výrobkov obsahujúcich takéto látky akonáhle sa z nich stane
odpad, budú napomáhať substitúcii nebezpečných látok bezpečnejšími alternatívami a
prispievať k napĺňaniu cieľov obehového hospodárstva.
V júni SR prostredníctvom MH SR predložila EK správu o fungovaní nariadení REACH a CLP
za roky 2015-2019. Správa bola pripravená v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou
(SOI) ako kontrolným orgánom. V polovici roka sa príslušný orgán pre REACH a CLP zapojil do
verejnej konzultácie uskutočnenej EK k cestovnej mape k chemickej stratégii udržateľnosti. Na
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základe požiadaviek stáleho zastupiteľstva SR pri EÚ odbor poskytoval stanoviská k návrhom
týkajúcim sa REACH na rokovania Výboru stálych zástupcov.
Zástupca odboru chemických látok CCHLP je vymenovaný ako kontaktný bod pre REACH
pre expertnú skupinu zriadenú v rámci Európskej obrannej agentúry (EDA). Jej členmi sú
najmä zástupcovia ministerstiev obrany jednotlivých členských štátov. Stretnutí skupiny sa
MH SR nezúčastňuje, avšak o jej činnosti bolo MH SR počas roka pravidelne informované
prostredníctvom komunikácie so sekretariátom skupiny a zápisov z jej stretnutí. V nadväznosti
na požiadavky vyplývajúce z aktivít expertnej skupiny kontaktný bod pre REACH komunikoval
so zástupcami EDA ako aj so zástupcami Ministerstva obrany SR predovšetkým v otázkach
manažmentu regulačných opatrení chemických látok, napr. týkajúceho sa pripravovaného
obmedzenia látok na báze PFAS používaných v hasiacich penách.
V súlade s Európskou zelenou dohodou EK v októbri 2020 zverejnila stratégiu „Chemikálie –
stratégia udržateľnosti, Na ceste k životnému prostrediu bez toxických látok“ (ďalej len
„stratégia“), ktorá predstavuje novú dlhodobú víziu politiky EÚ v oblasti chemikálií. Usiluje sa
o dosiahnutie netoxického životného prostredia do roku 2030, v ktorom sa chemikálie majú
vyrábať a používať spôsobom, ktorý by maximalizoval ich prínos pre spoločnosť a zároveň
zamedzoval tomu, aby predstavovali nebezpečenstvo pre planétu, súčasné a budúce
generácie. Gestorom stratégie sa stalo MH SR a spolugestorom MŽP SR. V súlade s
kompetenciami bol príslušný odborný útvar MH SR poverený vypracovaním predbežného
stanoviska k stratégii, ktoré MH SR predložilo prostredníctvom portálu SLOV-LEX. Kľúčové
priority stratégie sú definované v nasledovných piatich oblastiach: bezpečné a udržateľné
chemikálie už od dizajnu, silnejší právny rámec ich regulácie, jeho zjednodušenie a
koherentnosť, dáta a znalosti o chemikáliách a globálny rozmer v oblasti nakladania
s chemikáliami. Stratégia pozostáva z dvoch vzájomne previazaných častí, zo samotnej
stratégie a akčného plánu navrhovaných opatrení a cielených zmien na jej uskutočnenie. EÚ
má už v súčasnosti jeden z najkomplexnejších a najúčinnejších ochranných regulačných
rámcov pre chemikálie, pričom nariadenia REACH a CLP predstavujú jeho základné kamene.
MH SR podporuje zjednodušenia a konsolidácie právneho rámca EÚ v oblasti chemikálií, avšak
navrhované opatrenia si budú vyžadovať diskusie na rôznych úrovniach s cieľom objasniť
neurčitosti, posúdiť ich a až následne možno začať diskutovať o ich legislatívnej podobe. MH
SR sa však obáva, že nové návrhy regulácií chemikálií v EÚ budú po ich prijatí znamenať ďalšie
zaťaženie chemického priemyslu v situácii, keď zvyšok sveta ešte tak rozsiahlu reguláciu
nezaviedol. To môže znížiť predvídateľnosť regulačného prostredia EÚ a tým aj záujem
investorov investovať do nových kľúčových technológií a materiálov, ktoré majú prispieť
k realizácii cieľov Európskej zelenej dohody. Stratégiu považuje MH SR za veľmi ambiciózne
nastavenie politického rámca pre oblasť regulácie chemikálií.
Z cieľov Európskej zelenej dohody vychádza aj všeobecný environmentálny akčný program
2030, tzv. 8. environmentálny akčný program, ktorého gestorom je MŽP SR. Odbor poskytol k
návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady k akčnému programu pripomienky pre
sekciu konkurencieschopnosti ako spolugestora programu.
V rámci spolupráce s rakúskym príslušným orgánom pre REACH a CLP odbor chemických látok
posudzoval v predchádzajúcich kolách pred-regulačných aktivít, t. j. manuálnych skríningov,
látky zo skupiny tzv. fotoiniciátorov. Výsledkom spolupráce bol návrh na harmonizovanú
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klasifikáciu, ktorý pripravila rakúska strana. Spolupráca s rakúskymi kolegami, ktorí majú
v danej oblasti viac skúseností, je dôležitou aktivitou pre získavanie skúseností slovenského
príslušného orgánu.
Podstatná časť práce odboru chemických látok súvisela s narastajúcimi požiadavkami
na príslušné orgány členských štátov vo vzťahu k činnostiam spojeným s manažmentom
regulačných opatrení, či už v ich prípravnom štádiu alebo v štádiu legislatívneho procesu.
S pripravovanými opatreniami súvisí narastajúci záujem priemyslu a zainteresovaných strán
o komunikáciu a diskusiu s príslušnými orgánmi, keďže jednotlivé opatrenia častokrát
spôsobujú neprimerané dopady na priemysel, neprispievajú k zachovaniu právnej istoty a sú
pomerne komplikované.
Pre prebiehajúce procesy jednotlivých regulačných opatrení MH SR v rámci zvyšovania
povedomia poskytovalo predovšetkým pre priemyselné zväzy a združenia (napr. Slovenský
zväz značkových výrobkov, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu a Zväz
automobilového priemyslu SR) aktuálne informácie týkajúce sa zahájenia verejných
konzultácií a výziev na predloženie informácií organizovaných ECHA. Informácie poskytnuté
v konzultáciách môžu v konečnom dôsledku prispieť k príprave kvalitnejších regulačných
opatrení.
V rámci nariadenia CLP bola naďalej predmetom diskusií príloha VIII CLP určujúca systém
poskytovania harmonizovaných informácií súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia prijatá
nariadením Komisie (EÚ) č. 2017/542. Hlavným dôvodom prijatia prvej aktualizácie prílohy VIII
CLP delegovaným nariadením Komisie č. 2020/11 bolo posunutie prvého termínu jej
uplatňovania o jeden rok, t. j. od 1. januára 2021. Problematická implementácia prílohy VIII si
vyžiadala vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ku ktorej prebiehali diskusie predovšetkým
prostredníctvom CARACAL stretnutí a vyžadovali si úzku spoluprácu a komunikáciu s EK, ECHA,
SOI a v neposlednom rade s Národným toxikologickým informačným centrom (NTIC), ktoré je
príslušným orgánom zodpovedným za prijímanie informácií podľa čl. 45 CLP. Z výsledkov
štúdie uskutočniteľnosti vyplynula potreba prijatia druhej aktualizácie prílohy VIII, keďže
viaceré odvetvia priemyslu vyjadrili obavy týkajúce sa vykonateľnosti požiadaviek na
informácie v súvislosti s reakciou na ohrozenie zdravia v určitých špecifických prípadoch.
Druhá aktualizácia prílohy VIII bola prijatá delegovaným nariadením Komisie č. 2020/1676
pokiaľ ide o farby namiešané podľa želania zákazníka a delegovaným nariadením Komisie č.
2020/1677 s cieľom zlepšiť vykonateľnosť požiadaviek na informácie v súvislosti s reakciou
na ohrozenie zdravia.
Pracovníčky odboru hodnotenia rizík v spolupráci s odborom chemických látok CCHLP sa
v roku 2020 zaoberali aj hodnotením navrhovaného dizajnu rozšírenej jednogeneračnej
reprodukčnej toxicity (EOGRTS) na základe záverov štúdie 90-dňovej toxicity. Vo väčšine
prípadov závery korešpondovali s navrhnutou metodikou, v jednom prípade vyjadrili
pracovníčky nesúhlas s plánovanou štúdiou, pretože z výsledkov dostupných reprodukčných
štúdií bolo zrejmé, že látka spĺňa kritériá na klasifikáciu ako reprotoxická látka a ďalšia štúdia
by bola z etického i odborného hľadiska zbytočná.
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Biocídy
Biocídne výrobky sú potrebné na ochranu proti organizmom, ktoré sú škodlivé pre zdravie ľudí
alebo zvierat, a na ochranu proti organizmom, ktoré zapríčiňujú poškodenie prírodných
alebo vyrobených materiálov. Vzhľadom na svoje vnútorné vlastnosti a s nimi súvisiaci spôsob
použitia môžu biocídne výrobky predstavovať riziko pre ľudí, zvieratá a životné prostredie. Z
tohto dôvodu sa uplatňujú regulačné zásady, ktorých úlohou je zabezpečiť vysokú úroveň
ochrany zdravia ľudí a zvierat, ako aj životného prostredia, pričom osobitná pozornosť je
zameraná na zraniteľné skupiny, akými sú tehotné ženy a deti. Právna regulácia biocídnych
výrobkov a uplatňovanie zásad hodnotenia na princípoch prírodných vied zabezpečuje to, aby
biocídne výrobky na trhu boli účinné proti škodlivým činiteľom v rozsahu deklarovanom na ich
označení.
Obr. č. 1 – Biocídny výrobok, účinné látky typy biocídnych výrobkov

biocídny
výrobok
účinné
látky

typ

Dezinfekčné prostriedky

typ

Ochrana proti škodcom

01

Osobná hygiena človeka

14

Rodenticídy

02

Dezinfekčné prostriedky a algicídy

15

Avicídy

03

Veterinárna hygiena

16

Moluskocídy, vermicídy

04

Oblasť potravín a krmív

17

Piscicídy

05

Pitná voda

18

Insekticídy, akaricídy

Konzervačné prostriedky

19

Repelenty a atraktanty

06

na skladované výrobky

20

Ochrana proti iným stavovcom

07

na povlaky

08

na drevo

21

Výrobky proti hnilobe

09

na vlákna, kožu, gumu a polyméry

22

Na balzamovanie a preparovanie

10

na stavebné materiály

11

na chladiace a spracovateľské systémy

12

proti tvorbe slizu

13

na kvapaliny na opracúvanie a rezanie

Iné biocídne výrobky

Právna regulácia biocídov je unifikovaná na úrovni EÚ, aby sa dosiahlo zlepšenie voľného
pohybu biocídnych výrobkov v EÚ. Legislatíva EÚ pre oblasť biocídov vychádza zo zásady
predbežnej opatrnosti, aby sa zaistilo, že výroba účinných látok a biocídnych výrobkov a ich
sprístupňovanie na trhu nevyvolá škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat alebo
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neprijateľné účinky na životné prostredie. Na úrovni EÚ sú stanovené pravidlá schvaľovania
účinných látok a sprístupňovania biocídnych výrobkov na trhu a ich používania, vrátane
pravidiel vzájomného uznávania autorizácií, aby sa v čo najväčšej miere odstránili prekážky
obchodu s biocídnymi výrobkami.
MH SR je príslušným orgánom zodpovedným za uplatňovanie nariadenia EÚ č. 528/2012 (BPR)
v podmienkach SR. Činnosť príslušného orgánu sa deje v triáde MH SR – ECHA – EK v zmysle
kompetencií ustanovených v BPR. Diskusie a pripomienkovanie pracovných výstupov MH SR
sa v právnom rámci BPR realizujú na celoeurópskej úrovni na zasadnutiach pracovných skupín,
výborov a ďalších odborných platformách. Výstupy MH SR musia obstáť v odborných
pripomienkovaniach ostatných členských štátov, ECHA a EK. Výstupom z úloh, ktoré v oblasti
biocídov MH SR vykonáva, sú v niektorých procesoch právne akty EK. MH SR pripomienkuje
pracovné výstupy príslušných orgánov ostatných členských štátov EÚ.
V roku 2020 odbor biocídov zabezpečoval účasť a aktivity MH SR na úrovni EK na stretnutiach
zástupcov príslušných orgánov členských štátov EÚ pre implementáciu BPR a na zasadnutiach
komitologického stáleho výboru pre biocídne výrobky, ktorý EK pomáha v procesoch
delegovaných právnych aktov. V rámci činnosti stáleho výboru pre biocídne výrobky MH SR
participuje aj na jazykových korektúrach slovenských znení vykonávacích aktov EK.
V pracovných procesoch ECHA odbor biocídov zabezpečoval účasť a aktivity MH SR vo Výbore
pre biocídne výrobky ECHA (BPC) a v expertných pracovných skupinách tohto výboru
pre fyzikálno-chemické parametre a analytické metódy, pre účinnosť, pre hodnotenie
ľudského zdravia a zdravia zvierat a pre hodnotenie rizík pre životné prostredie.
Na preskúmanie všetkých otázok, ktoré sa týkajú toho, či biocídny výrobok, pre ktorý sa podala
žiadosť o vzájomné uznanie, spĺňa podmienky udelenia autorizácie, je na úrovni EÚ zriadená
koordinačná skupina. Sekretariát pre koordinačnú skupinu zabezpečuje ECHA. Ak sa
koordinačnej skupine nepodarí dosiahnuť dohodu, rozhoduje EK. S postupujúcim programom
preskúmania účinných látok sa zvyšuje počet autorizácií a s tým súvisí aj nárast počtu
námietok, ktoré koordinačná skupina rieši. V roku 2020 zabezpečovali účasť a aktivity MH SR
v koordinačnej skupine dvaja pracovníci odboru biocídov. Činnosť MH SR v koordinačnej
skupine je dôležitá pre procesy autorizácií a prispieva k pripravenosti odboru biocídov na
očakávané žiadosti o národné autorizácie po roku 2021.
EK pokračuje vo vykonávaní pracovného programu na systematické preskúmavanie všetkých
existujúcich účinných látok. Plnenie týchto úloh a pokračovanie programu preskúmania
ovplyvňuje celý systém sprístupňovania biocídnych výrobkov v EÚ, vrátane SR. V rámci tohto
programu jednotlivé členské štáty vykonávajú hodnotenia biocídnych účinných látok.
Delegovaný akt, ktorý v tejto súvislosti EK prijala, zveril SR ako hodnotiacemu členskému štátu
účinné látky:
(i) aktívny chlór získaný z chloridu sodného elektrolýzou a
(ii) aktívny chlór získaný z kyseliny chlórnej v rámci hlavnej skupiny dezinfekčných
prostriedkov a to pre 4 typy dezinfekčných biocídnych použití
1. dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí
alebo zvieratá;
2. veterinárna hygiena;
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3.
4.

dezinfekcia v oblasti potravín a krmív a dezinfekcia pitnej vody;
spoločne s nimi z rozhodnutia EK SR hodnotí tieto dve účinné látky aj pre dezinfekčné
použitie v oblasti osobnej hygieny človeka, pre ktoré táto účinná látka nie je súčasťou
programu preskúmania.
(iii) aktívny chlór získaný z chloridu sodného elektrolýzou pre typ biocídneho použitia
konzervačné prostriedky na chladiace a spracovateľské systémy využívajúce kvapaliny na
použitie na ochranu vody alebo iných kvapalín používaných v chladiacich a
spracovateľských systémoch prostredníctvom kontroly škodlivých organizmov, ako sú
mikróby, riasy a lastúrniky.
V súčasnosti rezonuje Európou téma chemických látok, ktoré majú vlastnosti endokrinných
rozvracačov (disruptorov) a môžu narúšať hormonálny systém, čím spôsobujú škodlivé účinky
v ľuďoch a voľne žijúcich zvieratách. Ide o novú oblasť hodnotenia vlastností biocídnych
účinných látok. V súvislosti s delegovaným nariadením Komisie, ktorým sa stanovujú vedecké
kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém a na základe pokynu EK vykonal
odbor biocídov hodnotenie týchto vlastností oboch účinných látok aktívny chlór pre
dezinfekčné biocídne použitia. Následne k predloženiu záverov MH SR na ECHA boli v roku
2020 pracovné výstupy MH SR pre hodnotenie vlastností narúšajúcich endokrinný systém
účinnej látky aktívny chlór prezentované a prerokované v pracovných skupinách BPC pre
ľudské zdravie a zdravie zvierat a pre životné prostredie.
V súvislosti s dvomi účinnými látkami aktívny chlór pre dezinfekčné biocídne použitia
a po konzultáciách so zástupcami združení európskeho priemyslu EK požadovala, aby ECHA
revidovala špecifikácie prekurzora a vody pre obe účinné látky aktívny chlór pre dezinfekčné
biocídne použitia. ECHA poverila touto úlohou SR. V roku 2020 MH SR zaradilo vypracované
odborné výstupy pre túto oblasť do pracovného procesu ECHA. Pracovné výstupy MH SR boli
prezentované a prerokované v pracovnej skupine pre analytické metódy a fyzikálno-chemické
vlastnosti BPC.
Všetky pracovné výstupy MH SR pre obe účinné látky aktívny chlór pre 5 dezinfekčných
biocídnych použití boli v roku 2020 prezentované a prerokované na 35. zasadnutí BPC. Členské
štáty EÚ schválili konsenzom stanovisko k schváleniu účinnej látky BPC, ktoré zohľadňovalo
odborné závery MH SR a ECHA predložila stanovisko EK. EK po získaní stanoviska zaradila obe
účinné látky aktívny chlór pre 5 dezinfekčných biocídnych použití na rokovanie 69. zasadnutia
komitologického Stáleho výboru pre biocídne výrobky. EK navrhla dátum 1. júl 2021 ako
dátum schválenia týchto účinných látok pre dezinfekčné použitie v oblasti osobnej hygieny
človeka. Pre ostatné 4 typy dezinfekčného použitia oboch účinných látok aktívny chlór EK
navrhla ako dátum schválenia dátum 1. júl 2022. Hlasovanie členských štátov o návrhoch EK
sa uskutočnilo na začiatku roku 2021.
Prijatie vykonávacích nariadení EK o schválení účinných látok aktívny chlór získaný z chloridu
sodného elektrolýzou a aktívny chlór získaný z kyseliny chlórnej v rámci hlavnej skupiny
dezinfekčných prostriedkov pre 5 typov biocídnych použití je spúšťačom ďalšej fázy vývoja
úloh MH SR ako príslušného orgánu pre biocídy. V tejto fáze podnikateľské subjekty z celej EÚ
budú podávať na MH SR ako na referenčný členský štát žiadosti o národné vnútroštátne
autorizácie biocídnych výrobkov s týmito účinnými látkami, ktoré budú referenčnými
autorizáciami pre autorizácie vzájomným uznaním v ostatných členských štátoch. Pracovné
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výstupy MH SR budú podrobené odbornému pripomienkovaniu expertov z ostatných
členských štátov EÚ. Podnikateľské subjekty z celej EÚ sa budú taktiež usilovať dosiahnuť
súhlas MH SR s tým, aby MH SR plnilo úlohy hodnotiaceho orgánu pre úniové autorizácie
s účinnými látkami aktívny chlór. Tieto úlohy a ich včasné a kvalitné dokončenie budú mať
dopady na celoeurópsky trh s biocídmi. Po roku 2020 pribudnú pre MH SR úlohy spojené
so žiadosťami o národné autorizácie a s hodnotením úniových autorizácií. Uvedené sa bude
diať predovšetkým v súvislosti so schválením účinných látok, pre ktoré je SR hodnotiacim
členským štátom, ale i v súvislosti s pokračovaním programu preskúmania účinných látok pre
iné účinné látky. Objem týchto úloh bude zvýšený dôsledkami Brexitu kvôli výpadku
odborných služieb hodnotenia biocídnych výrobkov, ktoré vykonávala Veľká Británia. Tieto
úlohy a nové žiadosti budú po Brexite nasmerované do ostatných členských štátov vrátane SR.
Zámer EK dokončiť celoeurópsky program preskúmania biocídnych účinných látok v lehote do
31. decembra 2024 stanovenej nariadením BPR bude v nasledovných rokoch zvyšovať objem
nových žiadostí o vnútroštátne autorizácie, úniové autorizácie a autorizácie zjednodušeným
postupom. Obnovy už schválených účinných látok a obnovy už udelených autorizácií sú ďalším
faktormi, ktoré v nasledovných rokoch budú zvyšovať objem úloh príslušných orgánov pre
biocídy.
V rámci pracovného programu EK na systematické preskúmavanie všetkých existujúcich
účinných látok má SR prostredníctvom MH SR povinnosť vykonať taktiež hodnotenie
pre účinnú látku terbutrín pre celkovo 5 typov biocídnych použití.
V prípade terbutrínu ide o dve nezávislé hodnotenia piatich žiadostí pre 2 a 3 typy biocídnych
použití, pre ktoré boli dokumentácie predložené dvomi spoločnosťami. Vzhľadom na
vlastnosti tejto účinnej látky a jej potenciál pre perzistentnosť, bioakumulatívnosť a toxicitu
(PBT) a vlastnosti narúšajúce endokrinný systém a tiež s ohľadom na dvoch účastníkov v
konkurenčnom vzťahu, ktorí podali žiadosti do kontrolného programu, hodnotenie tejto látky
je mimoriadne odborne i procesne náročné. Dokumentácia k hodnoteniu účinnej látky
terbutrín v anglickom jazyku má rozsah cca 30 000 strán. Postupné vyprofilovanie expertov
MH SR pre niektoré oblasti hodnotenia a ochota externých expertov na spoluprácu na
hodnotení umožnili MH SR pokračovať v plnení tejto úlohy aj v roku 2020.
Hodnotenie terbutrínu však nebolo v roku 2020 dokončené a to z viacerých dôvodov. Zdrojmi
časovej náročnosti je komplexnosť hodnotenia a odborné a procedurálne otázky, na riešenie
ktorých sú nutné vstupy ECHA a externých zmluvných expertov. Vzhľadom na novú legislatívu
pre oblasť hodnotenia vlastností narúšajúcich endokrinný systém sa vyžaduje vykonanie
dodatočného testovania vlastností terbutrínu, pričom spoločnosti, ktoré tieto testy majú
predložiť, čelili v roku 2020 problémom s nedostupnosťou laboratórií z dôvodu nepriaznivej
pandemickej situácie. Napriek zložitej situácii odbor biocídov v roku 2020 v spolupráci s
externými expertami finalizoval hodnotenie vlastností narúšajúcich endokrinný systém tejto
účinnej látky a predložil svoje pracovné výstupy expertnej pracovnej skupine pre endokrinné
rozvracače na konzultáciu a pripomienkovanie špecialistom z ostatných členských štátov.
Experti z ostatných členských štátov súhlasili s pracovným výstupom MH SR a s požiadavkami
na vykonane chýbajúcich testov, ktoré sa majú adresovať účastníkom pracovného programu
podporujúcim žiadosti pre terbutrín. V roku 2020 bolo hodnotenie terbutrínu finalizované pre
3 individuálne žiadosti jedného účastníka pre oblasť ľudského zdravia a zdravia zvierat
externým expertom. Finalizácia hodnotenia žiadostí druhého účastníka a skombinovanie
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týchto hodnotení sa očakáva v roku 2021. Hodnotenie pre oblasť životného prostredia
prebieha s využitím služieb externého experta a finalizácia hodnotenia sa očakáva v roku
2021. MH SR vykonalo hodnotenie pre oblasť účinnosť vlastnými inertnými expertami.
Hodnotenie pre oblasť fyzikálno-chemické parametre a analytické metódy bolo vykonané
v roku 2020 vlastnými inertnými expertami, avšak len čiastočne. Ďalšia časť hodnotenia v tejto
oblasti môže pokračovať až po dodaní chýbajúcich testov účastníkmi. Vzhľadom na krátku
dobu pôsobenia interných expertov pre túto oblasť na MH SR je však nutné v ďalšej fáze
odborných činností zapojiť do hodnotenia pre oblasť fyzikálno-chemických parametrov a
analytických metód externého experta s dlhoročnými skúsenosťami pre túto oblasť.
Nasledujúci graf znázorňuje podiely jednotlivých typov biocídnych výrobkov z celkovo 6-tich
kombinácií účinných látok a typov výrobkov, ktorých hodnotenie vykonáva Slovenská
republika.
Graf č. 39 – Podiel kombinácií účinných látok a typov výrobkov, ktorých hodnotenie vykonáva
SR
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Cieľom EK pri vykonávaní pracovného programu na systematické preskúmavanie všetkých
existujúcich účinných látok vyjadreným v BPR je dokončiť program preskúmania do 31.
decembra 2024. EK počas roka 2020 intenzívne komunikovala smerom k členským štátom
svoje odhodlanie dosiahnuť splnenie tohto cieľa v lehote stanovej EÚ legislatívou
a zdôrazňovala členským štátom, že BPR ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby
príslušné orgány mali dostatočný počet vhodne kvalifikovaného a skúseného personálu, aby
mohli efektívne a účinne plniť povinnosti vymedzené v tomto nariadení. BPR zároveň
poskytuje členským štátom nástroj na splnenie tejto povinnosti, keďže zmocňuje členské štáty
účtovať žiadateľom poplatky za služby, ktoré poskytujú v súvislosti s postupmi podľa tohto
nariadenia, vrátane služieb, ktoré zabezpečujú príslušné orgány členských štátov pôsobiace
ako hodnotiaci príslušný orgán a to za dodržania zásady vyhradenia týchto príjmov na pokrytie
nákladov príslušného orgánu súvisiacich s plnením týchto úloh.
Počas prebiehajúceho celoeurópskeho preskúmania existujúcich účinných látok sa biocídne
výrobky, ktoré obsahujú takéto látky, môžu prechodne sprístupňovať na národnom trhu v
súlade s prechodnými opatreniami BPR implementovanými v členských štátoch
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vnútroštátnymi pravidlami. MH SR v tejto súvislosti plní úlohy orgánu štátnej správy
pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov podľa biocídneho zákona.
Správny orgán pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trhu SR podľa biocídneho zákona
sa v roku 2020 zaoberal cca 850 žiadosťami o zapísanie biocídnych výrobkov do registra
v rámci prechodných opatrení. Celkovo bolo v roku 2020 ukončených 705 správnych konaní,
pričom do registra biocídnych výrobkov bolo zapísaných 640 biocídnych výrobkov. V priebehu
roka 2020 bolo na základe oznámení o ukončení sprístupňovania alebo z dôvodu neuhradenia
ročných platieb vymazaných z národného registra biocídnych výrobkov 158 biocídnych
výrobkov. Celkovo bolo vystavených 1 122 platobných predpisov o uhradenie poplatkov.
Pri prechodných registráciách bolo 137 konaní prerušených. V súvislosti so správnymi
konaniami bolo vydaných 842 rozhodnutí správneho orgánu. V roku 2020 prišlo 96 návrhov
na udelenie povolenia na sprístupňovanie biocídnych výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú
prechodné opatrenia, pričom bolo udelených 92 povolení z dôvodu ohrozenia verejného
zdravia.
Na grafe č. 2 je znázornené porovnanie počtu žiadostí o prechodné registrácie v rokoch 2019
a 2020. Krivky polynomických funkcií v roku 2020 indikujú enormný nárast prijatých žiadostí
v mesiacoch marec až máj (11. až 22. týždeň) a s miernym posunom reakciu správneho orgánu
zvýšeným úsilím pri spracovaní a ukončovaní správnych konaní počas prvej vlny pandémie.
Graf č. 40 – Porovnanie počtu prijatých a ukončených žiadostí o prechodné registrácie v roku
2019 a 2020
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Graf č. 41 – Priebeh správnych konaní od r. 2016 do 2020 s dôrazom na vývoj počtu vybavených
žiadostí v jednotlivých
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Graf č. 3
Prehľad počtu prijatých a ukončených žiadostí o prechodné registrácie od roku 2016 do 2020

Na základe schválenia účinných látok z programu preskúmania nastáva pre biocídne výrobky,
ktoré obsahujú takéto schválené účinné látky, fáza autorizácie. Aby bolo možné pokračovať
v sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu podľa prechodných ustanovení až do udelenia
autorizácií, podania autorizácií sa musia realizovať najneskôr do dátumu schválenia účinnej
látky.
Obr. č. 2 – Súvis schválenia účinnej látky, autorizácie a prechodných opatrení
sprístupňovanie biocídneho výrobku na základe prechodných opatrení
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AUTORIZÁCIA

Odbor biocídov plní úlohy príslušného orgánu pre procesy autorizácií podľa BPR. V roku 2020
a v predchádzajúcich rokoch MH SR ešte nepôsobilo ako hodnotiaci príslušný orgán pre
žiadosti o úniové autorizácie a vnútroštátne autorizácie, ktoré by slúžili pre ostatné členské
štáty ako referenčné autorizácie, alebo pre žiadosti o zjednodušeným postupom. Dôvodom
bol predovšetkým nízky počet dostatočne skúsených expertov. MH SR v roku 2020 plnilo úlohy
príslušného orgánu pre autorizácie vzájomným uznaním, obnovy autorizácií a zmeny
autorizácií.
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Graf č. 42 - Počet prijatých a ukončených žiadostí o autorizáciu podľa jednotlivých procesov
v roku 2020
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V rámci úniových autorizácií MH SR povinne vykonáva jazykové korektúry slovenských
prekladov zhrnutí charakteristík biocídnych výrobkov úniových autorizácií v záverečnej fáze
schvaľovacieho procesu, ktorý koordinuje ECHA a završuje EK vydaním delegovaného aktu
a úniovej autorizácie.
Odborné služby, ktorých poskytovanie sa od MH SR očakáva v súvislosti s hodnotením
biocídnych účinných látok a výrobkov, predstavujú vysoko špecializovanú viacročnú prácu
odborníkov z rôznych oblastí fyzikálno-chemických vlastností, toxikológie, ekotoxikológie,
výpočtových metód expozície a regulačných aspektov hodnotenia. Hodnotenie biocídnych
účinných látok a biocídnych výrobkov má celoeurópsky dopad na trh s biocídnymi výrobkami
a ošetrenými výrobkami.

Účinnosť
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a zdravie
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rozvracače
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Obr. 3 - Základné expertné oblasti hodnotenia vlastností biocídnych výrobkov

Procesné regulačné úlohy

Víziou a smerovaním pracovného tímu odboru biocídov je profesionálna a proklientská štátna
správa v kontexte BPR a taký príslušný orgán, ktorý je odborne a personálne kompetentný
obhájiť expertné závery vo všetkých oblastiach hodnotenia biocídov na odborných pracovných
fórach ECHA a EK. Cieľom je poskytovanie odborných služieb v kvalite a rýchlosti
zodpovedajúcich vysokej úrovni služieb ostatných príslušných orgánov EÚ a reflektujúcich
požiadavky komerčných subjektov realizujúcich podnikateľské činnosti na trhu s biocídmi.
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Helpdesk (asistenčné pracovisko CCHLP)
CCHLP poskytuje poradenstvo fyzickým a právnickým osobám, ktorým vyplývajú povinnosti z
legislatívnych oblastí v kompetencii odboru prostredníctvom Helpdesk-u.
V roku 2020 odbor biocídov vybavil zvýšené množstvo požiadaviek, a to 1 356 e-mailom, 22
cez on-line kontaktný formulár a 5 120 telefonicky. V súvislosti so zvýšeným počtom
telefonických dopytov odbor biocídov zaviedol a uverejnil jednotný telefonický kontakt pre
telefonické konzultácie. Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu sa v roku 2020
realizovali len 3 osobné konzultácie.

COVID-19
Dezinfekčné prípravky sú biocídnymi výrobkami. Napriek tomu, že primárnym prostriedkom
ochrany voči patogénom na pokožke rúk je dôkladné umývanie rúk bežným mydlom a
dezinfekcia na bežnú hygienu rúk sa má používať len vtedy, ak nie je možnosť dôkladného
umývania rúk vodou a bežným mydlom. V súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19 sa na
trhu v EÚ vrátane SR v dôsledku obáv o život a zdravie neočakávane a enormne zvýšil dopyt
spotrebiteľov po dezinfekčných prípravkoch. Spôsobilo to ich akútny nedostatok v celej EÚ.
Výrobné kapacity pre účinné látky nepostačovali. Členské štáty EÚ prednostne zásobovali
domáce trhy a/alebo zakazovali exporty účinných látok a dezinfekčných prípravkov, čo ešte
viac eskalovalo ich nedostatok na trhu v SR. SR dočasne právne prekvalifikovala bioetanol na
použitie na výrobu dezinfekčných prostriedkov. Cena biocídnej účinnej látky izopropylalkohol
sa závratne zvýšila, resp. táto účinná látka nebola vôbec dostupná. Uvedené okolnosti v roku
2020 vyvolali enormne zvýšený dopyt po dezinfekcii a spôsobili to, že odbor biocídov ako
správny orgán podľa prechodných ustanovení a pre povolenia z dôvodu ohrozenia verejného
zdravia vydal o cca 125 % viac kladných rozhodnutí (t.j. 2,25-násobok) oproti
predchádzajúcemu roku a asistenčné pracovisko pre biocídy vybavilo cca 10-násobne viac
dotazov ako v roku 2019. Uvedené čísla naznačujú, že činnosť odboru biocídov v roku 2020
významne prispela k včasnej dostupnosti legálnych a účinných dezinfekčných prípravkov na
trhu v SR. Počet dezinfekčných prípravkov zapísaných v národnom registri a autorizovaných
dezinfekčných prípravkov, počet rozhodnutí správneho orgánu a počty vybavených dotazov
asistenčného pracoviska pre biocídy v roku 2020 indikujú, že činnosť odboru biocídov bola
intenzívna a profesionálna. Odbor biocídov od začatia prvého núdzového stavu okamžite prijal
organizačné a administratívne opatrenia. Týmito opatreniami, dočasným pozastavením
plnenia iných úloh nesúvisiacich s dezinfekčnými prípravkami, presunmi pracovníkov
na agendu dezinfekčných prípravkov a tiež obrovským obetavým pracovným nasadením
pracovníkov odboru biocídov na úkor ich voľného času sa podarilo dosiahnuť dobu trvania
správnych konaní o zápise biocídnych výrobkov rádovo v dňoch i v tak náročných technických
konaniach a za okolností sťaženého výkonu práce. Dokument Európskej chemickej agentúry
ECHA/NR/20/17 v súvislosti so situáciou s dezinfekčnými prípravkami a COVID-19 uvádza
vyjadrenie riaditeľa ECHA útvaru pre podporu a presadzovanie, podľa ktorého: “Keď sa
dezinfekčné prípravky vyrábajú alebo používajú nevhodne, môžu skôr predstavovať zdravotné
riziko ako nám poskytovať bezpečie. Je dôležité, aby národné príslušné orgány kontrolovali a
presadzovali právne ustanovenia taktiež v čase, keď čelíme výnimočným okolnostiam. ...“. Rok
2020 a COVID-19 ukázali dôležitosť agendy biocídnych výrobkov pri manažovaní
neočakávaných udalostí vyvolaných škodlivými organizmami a pretrvávajúcu potrebu
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budovania a udržania stabilného, skúseného, súdržného a dostatočne početného expertného
pracovného tímu na agende biocídnych výrobkov.

Bezpečnosť a krízové riadenie
Odbor bezpečnosti a krízového riadenia (ďalej len „OBaKR“) predovšetkým:
 vykonáva úlohy podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vyhlášok Národného
bezpečnostného úradu (ďalej len „NBÚ“),
 vykonáva riadenie úloh Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) ako aj
ostatných subjektov hospodárskej mobilizácie (ďalej len „subjekt HM“) v oblasti
hospodárskej mobilizácie (ďalej len „HM“) podľa § 6 ods. 1 písm. l) zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov vo väzbe na zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“),
 podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov a zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 45/2011 Z. z.”),
 vykonáva úlohy podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“) a príslušných
vyhlášok NBÚ.
Hospodárska mobilizácia
OBaKR ako útvar MH SR podľa zákona č. 179/2011 Z. z. v súčasnosti koordinuje 69 subjektov HM
v pôsobnosti MH SR a ďalšie subjekty HM, ktorými sú:
 11 ministerstiev a 4 ostatné ústredné orgány štátnej správy,
 8 vyšších územných celkov,
 Národná banka Slovenska,
 Rozhlas a televízia Slovenska,
 Štátna pokladnica,
 Sociálna poisťovňa,
 72 okresných úradov a 2 927 obcí alebo miest (ďalej len „obec“).
Od roku 2009 je spustená prevádzka špecifického aplikačného programu Jednotného
informačného systému hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou EPSIS® JISHM (ďalej
len „JIS HM“), ktorého správcom je MH SR. V systéme sa spracovávajú údaje dôležité pre
vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie (ďalej len „opatrenie HM“). Ide najmä o údaje
personálneho, dopravného, materiálového a energetického charakteru ako aj údaje
špecifického charakteru v pôsobnosti jednotlivých rezortov. Obce a okresné úrady tiež
spracovávajú v tomto systéme údaje za svoju špecifickú oblasť HM.
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Počet subjektov HM sa neustále mení hlavne v závislosti od vydaných rozhodnutí a príkazov
právnickým osobám. K 02. 09. 2021 boli v systéme sledované údaje o 3 355 subjektov HM
vrátane obcí, pričom 2 772 subjektov HM má v súčasnosti používateľa, čo predstavuje 3 481
aktívnych používateľov zo 6 679 registrovaných. K tomuto dátumu máme 778 aktívnych
používateľov pre tzv. eFormuláre (evidencia údajov pre prevádzky sociálnych služieb).
V roku 2018 sa rozbehol proces registrácie používateľov s využitím elektronických občianskych
preukazov, tzv. eID kariet a postupné sťahovanie USB token, ktoré sa doteraz používali na
prihlásenie do JIS HM. V roku 2020 sa zintenzívnil proces prechodu používateľov v rámci
prihlasovania sa do JIS HM z USB tokenu na eID, aby sa v roku 2021 úplne zastavil systém
prihlasovania sa do JIS HM cez USB tokeny. Do systému sa postupne priraďujú ďalší používatelia
zo subjektov HM, pretože počet používateľov už nie je limitovaný počtom USB tokenov
a platením technickej podpory. Obce sú do systému zaraďované postupne vzhľadom na ich
množstvo a ich nedostatočné technické vybavenie a potrebu použitia eID na prihlásenie do
systému.
V roku 2018-2019 sa v spolupráci s Ministerstvom obrany SR (ďalej len „MO SR“)
a Ministerstvom vnútra SR (ďalej len „MV SR“) rozbehol projekt na elektronizáciu
oslobodzovania občanov od výkonu mimoriadnej služby, resp. alternatívnej služby s využitím
JIS HM. Projekt bol daný do prevádzky začiatkom roka 2020, pričom v roku 2020 bežal
v skúšobnej prevádzke. Koncom roka 2020 sa dopracoval za spoluúčasti MO SR a MV SR aj
projekt na elektronizáciu oslobodzovania od pracovnej povinnosti s využitím JIS HM.
Medzirezortná pracovná skupina, určená na základe uznesenia vlády SR č. 485/2018 (úloha pod
bodom B.5), riešila problémy so zapojením sa obcí do JIS HM a bolo konštatované, že je
potrebné do JIS HM implementovať register fyzických osôb, register adries ako aj register
právnických osôb, aby sa používateľom uľahčilo používanie JIS HM. V roku 2019 sa uskutočnila
realizácia implementácie týchto registrov a v roku 2020 sa vykonala ich synchronizácia s údajmi
evidovanými v konkrétnych moduloch JIS HM.
Hlavné činnosti v oblasti HM za rok 2020

Vypracovanie dokumentu „Hlavné úlohy na zabezpečenie vykonávania opatrení HM
na rok 2021“ reg. č. 49987/2020-1020-123660.

Naplánovaná kontrola krízových plánov a vykonávanie opatrení HM ako aj dodržiavanie
správnosti a účelnosti hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami poskytnutými
na vykonávanie opatrení HM u vybraných subjektov HM v roku 2020, ktorá nakoniec
nebola realizovaná z dôvodu vyhlásenia pandémie.

Realizácia správnych konaní a vydanie rozhodnutí pre subjekty HM za rok 2020:
Zmena rozsahu vykonávania opatrení HM u subjektu HM:
•
MSM Martin, s.r.o. – (rozhodnutie č. 11907/2020-1020-21549, 16. 04. 2020) –
na podnet subjektu HM
Správne konanie na zrušenie subjektu HM:
•
BONUL, s.r.o. – (rozhodnutie č. 14025/2020-1020-33654, 05. 06. 2020 s účinnosťou
od 01. 01. 2021) – na podnet MH SR; ukončenie prevádzky diaľkového dohľadového centra
v rámci MH SR
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•
•







GVP, spol. s r.o. Humenné – (rozhodnutie č. 46350/2020-1020-130426, 15. 12. 2010
s účinnosťou od 01. 01. 2021) – na podnet subjektu HM
ESOX Vrútky, s.r.o. – (rozhodnutie č. 51643/2020-1020-134454, 30. 12. 2010 s účinnosťou
od 15. 01. 2021) – na podnet subjektu HM
Previerky/cvičenia vyrozumenia vyšších územných celkov, Národnej banky Slovenska
a Rozhlasu a televízie Slovenska, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy a subjektov HM v pôsobnosti MH SR prostredníctvom špecifického aplikačného
programu JIS HM neboli v roku 2020 realizované, pretože na základe vyhláseného
núdzového stavu prebehlo reálne vyrozumenie subjektov HM o vyhlásení núdzového
stavu a nariadení opatrení HM.
Aktívne členstvo v medzirezortnej terminologickej komisii krízového riadenia – v roku
2020 komisia z dôvodu pandémie nezasadala.
Podieľanie sa na príprave dokumentu „ Obranná stratégia SR“ a „Bezpečnostná
stratégia SR“ alebo „Správa o bezpečnosti SR za rok 2019“.
Zúčastňovanie sa na Pandemickej komisie vlády SR vo väzbe na riešenie ochorenia
COVID-19 alebo v iných vytvorených skupinách.
Po vyhlásení núdzového stavu MH SR aktualizovalo Krízový plán MH SR ako aj ďalšie
dokumenty v oblasti krízového riadenia.

Objekty osobitnej dôležitosti a ďalšie dôležité objekty:

Spracovanie podkladov za MH SR do materiálu „Návrh na aktualizáciu zaradenia
stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ďalších
dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany“ predkladanému
MO SR na rokovanie vlády SR, materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 557 zo
dňa 9. septembra 2020.

Prijímanie opatrení na zabezpečenie ochrany a obrany kategorizovaných objektov
- v priebehu roku 2020 nedošlo na objektoch k žiadnej mimoriadnej udalosti.

Financovanie
zabezpečenia
bezporuchovej
prevádzky
Integrovaných
bezpečnostných systémov inštalovaných na objektoch osobitnej dôležitosti, bolo
realizované prostredníctvom zmlúv s príslušnými subjektmi HM. Integrované
bezpečnostné systémy boli počas celého roku funkčné a plne využité k ochrane
príslušných objektov osobitnej dôležitosti.
Majetok štátu určený na účely hospodárskej mobilizácie (ďalej len „majetok HM“)

Inventarizačná komisia vykonala inventarizáciu v zmysle PRÍKAZU číslo 5/2020 ministra
hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 10. augusta 2020 na vykonanie fyzickej a
dokladovej inventarizácie majetku štátu v správe MH SR. „Záverečná správa
z inventarizácie majetku“ č. 07696/2021-2031-02338 bola predložená ministrovi na
schválenie dňa 18. januára 2021, kde sa konštatuje úplnosť a technický stav zodpovedajúci
dobe jeho používania, škody na majetku neboli zistené.

Hodnota majetku štátu určeného na účely HM vedeného v nákladovom stredisku
1004000 a 1005000 ku dňu 31. decembra 2020 predstavovala sumu 28 518 141,52 €
v obstarávacích cenách.
Štátne hmotné rezervy a hospodárenie s nimi
MH SR predložilo listom č. 12980/2020-1021-22051 zo dňa 20. 04. 2020 Správe štátnych
hmotných rezerv SR (ďalej len „SŠHR SR“) dokument "Tvorba plánu mobilizačných rezerv na rok
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2021-2023 za rezort MH SR". Dokument bol spracovaný na základe požiadaviek subjektov HM
a finančných možností SŠHR SR, pre ich tvorbu. Na účely realizácie dokumentu "Tvorba plánu
mobilizačných rezerv na rok 2021-2023 za rezort MH SR" a pre potreby plnenia medzirezortného
programu "Podpora obrany" bolo požadovaných 47 518 892 €.
Financovanie hospodárskej mobilizácie a iných úloh
MH SR je gestorom medzirezortného rozpočtového programu 06H Hospodárska mobilizácia,
je tiež jeho účastníkom v rámci podprogramu 06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR.
Vykonávanie koncepčných, koordinačných a kontrolných činností súvisiacich s týmto
programom zabezpečuje OBaKR.
Program existuje od roku 2003, pričom jeho cieľom je zabezpečenie vykonávania opatrení HM
realizovaných v stave bezpečnosti na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie
obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov
a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v období krízovej situácie.
V roku 2020 bol v podprograme 06H01 schválený rozpočet bežných výdavkov 2 100 000 €,
ktorý bol navýšený o 122 239,20 €. Celkovo bolo vyčerpaných 2 221 133,73 €.
Kapitálové výdavky pre rok 2020 neboli schválené. Rozpočtovými opatreniami boli navýšené
o 767 042,48 € a zo zdrojov z predchádzajúcich rokov boli k dispozícii prostriedky vo výške
7 150 000 €.
Finančné prostriedky podprogramu 06H01 boli použité na plnenie úloh a vykonávanie
opatrení HM v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. a vyhláškou č. 552/2011 Z. z.
o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Bežné výdavky boli vyčerpané na:
 zabezpečenie úhrady nákladov subjektov HM spojených s vykonávaním opatrení HM,
ktoré vykonávajú na základe rozhodnutia MH SR,
 zabezpečenie servisných činností a údržby majetku HM v objektoch osobitnej
dôležitosti v pôsobnosti MH SR,
 udržiavanie a využívanie JIS HM.
Kapitálové výdavky boli v súlade s uzatvorenými zmluvami použité na
 ďalší vývoj JIS HM a činnosti súvisiace so zabezpečením ochrany osobných údajov
a kybernetickej bezpečnosti JIS HM,
 realizáciu náhradných zdrojov elektrickej energie pre potreby pohotovostných čerpacích
staníc pohonných hmôt,
 technické zhodnotenie integrovaných bezpečnostných systémov v objektoch osobitnej
dôležitosti v pôsobnosti MH SR.
OBaKR súčasne zabezpečuje vykonávanie úloh MH SR ako účastníka podprogramu 0AS03
MH SR – Ochrana kritickej infraštruktúry v SR. V roku 2020 boli čerpané finančné prostriedky
tohto podprogramu vo výške 3 448,94 € z celkovej sumy 4 300 €.
V roku 2020 sa OBaKR podieľal na realizácii financovania nákupu tovarov a služieb v súvislosti
so šírením choroby COVID-19 pre potreby MH SR. Išlo o nákup ochranných prostriedkov
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(ochranné masky) pre zamestnancov MH SR a zariadení na meranie teploty a detekciu rúšok,
testovanie zamestnancov MH SR antigénovými testami, a tiež dezinfekciu priestorov MH SR.
Organizácia odborných porád a účasť na konferenciách
OBaKR každoročne organizuje medzirezortnú koordinačnú poradu so zástupcami
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov,
Národnej banky Slovenska, Rozhlasu a televízie Slovenska, Sociálnej poisťovne a Štátnej
pokladnice, ktorí plnia úlohy ako subjekt HM. Tiež každoročne usporadúva prípravu/poradu
so zástupcami subjektov HM vo svojej pôsobnosti. V roku 2020 sa ani jedna z porád vzhľadom
na pandémiu neuskutočnila. Koordinácia subjektov HM bola vykonávaná individuálne a
relevantné otázky boli riešené v online prostredí alebo inými vhodnými spôsobmi.
Cvičenia havarijno-obnovovacích systémov
 Cvičenia útvarov a jednotiek havarijno - obnovovacích systémov v subjektoch HM
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., TRANSPETROL, a.s. a SLOVNAFT, a.s. s podporou
MH SR. Úlohou cvičení bolo precvičiť pripravenosť krízových štábov subjektov HM na
činnosť pri vzniku mimoriadnej situácie. Zamestnanci OBaKR sa v roku 2020 kvôli
pandemickej situácii žiadneho z týchto cvičení nezúčastnili.
 V spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. a eustream, a.s. sa uskutočnili cvičenia, ktorých
cieľom bolo precvičiť pripravenosť krízových štábov subjektov HM na činnosť pri vzniku
mimoriadnej situácie.
Ochrana utajovaných skutočností
Oblasť bezpečnosti technických prostriedkov:

Správa elektronického dochádzkového systému AneT Time.

Prevádzkovanie a správa certifikovaných počítačov určených na spracúvanie
utajovaných informácií stupňa utajenia „Vyhradené“, „Dôverné“ a „Tajné“.

Prevádzkovanie a správa informačného systému (chránenej počítačovej siete)
určeného na spracúvanie (vydávanie a evidenciu) licencií na obchodovanie
s kontrolovanými komoditami (ďalej len „OKK“).

Realizácia opatrení súvisiacich so zrušením prevádzky informačného systému ISKRA,
prevod majetku na Národný bezpečnostný úrad.
Na všetkých prevádzkovaných informačných systémoch bola riadne a pravidelne vykonávaná
údržba a kontrolná činnosť v zmysle pravidiel na ich používanie, príslušných smerníc a plánu
kontrolnej činnosti.
Oblasť fyzickej a objektovej bezpečnosti:

Aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie.

Vytvorenie nového chráneného priestoru na odbore výkonu obchodných opatrení.

Prevádzkovanie elektrického zabezpečovacieho systému (poplachový systém narušenia)
zabezpečených priestorov v objektoch MH SR.

Prevádzkovanie elektronického systému kontroly vstupu na vjazdoch do garáže
a na parkovisko, na vybraných vstupoch do objektov MH SR a na vstupoch do určených
chránených priestorov v objektoch MH SR.

Prevádzkovanie softvérovej nadstavby C4 určenej na správu a monitoring zabezpečovacieho
a prístupového systému.
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Prevádzkovanie kamerového systému v objekte MH SR na Mierovej ulici a v jeho
bezprostrednom okolí.

Na všetkých prevádzkovaných systémoch bola riadne a pravidelne vykonávaná údržba
a kontrolná činnosť v zmysle „Plánu kontrolnej činnosti na rok 2020“ v spolupráci
so zmluvným partnerom na základe „Zmluvy o kontrole a servise integrovaného
bezpečnostného systému v objekte MH SR“. Zistené nedostatky boli odstránené.
Oblasť šifrovej ochrany informácií:

Plnenie úloh Rezortného šifrového orgánu na MH SR podľa zákona č. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovaných skutočností a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhlášky NBÚ č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o šifrovej ochrane informácií v znení vyhlášky č. 136/2016 Z. z., vedenie
evidencie zamestnancov na úseku šifrovej ochrany informácií a evidencie prostriedkov
šifrovej ochrany informácií.

Prevádzkovanie koncovej stanice prostriedku šifrovej ochrany informácií Apeiron,
určeného na spracúvanie a prenos informácií stupňa utajenia VYHRADENÉ medzi
ústrednými orgánmi štátnej správy.

Prevádzkovanie prostriedku šifrovej ochrany informácií ZEUS.

Prevádzkovanie koncovej stanice prostriedku šifrovej ochrany informácií SINA D,
určeného na prenos informácií do stupňa utajenia Vyhradené pre ministra
hospodárstva SR.

Realizácia úloh na úseku inventarizácie prostriedkov šifrovej ochrany informácií, ktoré
vyplývajú z vyhlášky č. 340/2004 Z. z. v znení vyhlášky č. 136/2016 Z. z., správa o
vykonaní fyzickej inventarizácie prostriedkov šifrovej ochrany informácií za rok 2019.
Oblasť priemyselnej bezpečnosti:

Činnosť a plnenie úloh na úseku priemyselnej bezpečnosti, ktoré vyplývajú MH SR
zo zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri postupovaní utajovaných skutočností
podnikateľským subjektom SR, pri plnení kompetenčných úloh MH SR v koordinácii
s jednotlivými podnikateľskými subjektmi Slovenskej republiky, v zmysle Zoznamu
utajovaných skutočností v pôsobnosti MH SR (rozhodnutie ministra hospodárstva
č. 17/2017 v znení Rozhodnutia ministra hospodárstva č. 10/2019).

V roku 2020 boli uzatvorené nové Zmluvy o postupovaní utajovaných skutočností (ďalej
len „zmluvy“) so spoločnosťami VUJE, a.s. a Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

V roku 2020 boli schválené nové dodatky k zmluvám so spoločnosťami: Slovenské
elektrárne, a.s., VUJE, a.s., Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., BONUL, s.r.o., Železničná
spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., DELTECH, a.s., Data Security Consulting, s.r.o., MICROCOMP
-Computersystém s.r.o., LYNX s.r.o., IBM Slovensko, spol. s r.o. a Sevitech a.s.
Oblasť administratívnej bezpečnosti:

Plnenie úloh v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. a vyhlášky NBÚ č. 48/2019 Z. z.
o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností.

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

Príjem a štúdium utajovaných skutočností doručených elektronicky cez systém
Apeiron.
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Aktualizácia zoznamu utajovaných skutočností MH SR (ZUS).
Vydanie Smernice o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností.
Spolupráca s podnikateľskými subjektami na základe zmluvy o ochrane utajovaných
skutočností – spoločnosti Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., VUJE, a.s., Disig, a.s.
a iné.
Preverovanie neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami.
OBaKR v roku 2020 zaevidoval 277 utajovaných registratúrnych záznamov.

Graf č. 43 – Zaevidované utajované registratúrne záznamy

ZAEVIDOVANÉ UTAJOVANÉ REGISTRATÚRNE
ZÁZNAMY
Tajné 3%
Dôverné 30%

Vyhradené 67
%

Oblasť personálnej bezpečnosti:

Plnenie úloh v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z., vyhlášky NBÚ č. 134/2016 Z. z.
o personálnej bezpečnosti a vyhlášky NBÚ č. 135/2016 Z. z. o skúške bezpečnostného
zamestnanca.

Realizácia postupov pri určovaní a zánikov zamestnancov rezortu MH SR oboznamovať
sa s utajovanými skutočnosťami v súlade s Rozhodnutím ministra hospodárstva SR číslo
17/2017 v znení Rozhodnutia ministra hospodárstva č. 10/2019.

Organizácia skúšok bezpečnostných zamestnancov pre potreby rezortu MH SR.

Zabezpečovanie vedenia evidencií a zoznamov údajov v oblasti personálnej
bezpečnosti prostredníctvom relačnej databázy ARDON.
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Graf č. 44 – Oblasť personálnej bezpečnosti

Ochrana osobných údajov
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a zmene o a doplnení niektorých zákonov plní MH SR ako
prevádzkovateľ nasledovné povinnosti:

Priebežne aktualizuje zoznam spracovateľských činností a aktualizuje legislatívou
predpísanú tabuľku „Záznamov o spracovateľských činnostiach“.

Uzatváral dodatky k zmluvám s právnickými osobami, ktoré v mene MH SR akýmkoľvek
spôsobom spracúvajú osobné údaje, prípadne uzatvára nové zmluvy o ochrane
osobných údajov.

Boli vypracované nové pokyny pre spracúvanie osobných údajov a príslušné poverené
osoby boli s pokynmi oboznámené a poučené.

Boli prehodnotené a aktualizované texty „Informácií poskytovaných dotknutým
osobám“.

Osoba poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov (zodpovedná
osoba) absolvovala sériu školení v rámci jej odborného rastu.

Priebežne vykonáva nepretržitý dohľad nad ochranou osobných údajov
v podmienkach MH SR.
Ochrana kritickej infraštruktúry

Vypracovanie správy o činnosti a kontrole prevádzkovateľov prvkov kritickej
infraštruktúry (ďalej len „prvky KI“) za rok 2019 pre MV SR.

Úprava zoznamu prvkov KI uznesením vlády SR č. 572/2020 v gescii MH SR. V tejto
súvislosti vydávalo MH SR oznámenia rozhodnutia o určení prvku KI prevádzkovateľom.
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Prevádzkovatelia prvkov KI zasielali na vyjadrenie MH SR aktualizované bezpečnostné
plány.
OBaKR navrhlo zmeny v podsektoroch KI v zákone č. 45/2011 Z. z. o KI prostredníctvom
pripravovaného návrhu zákona MH SR o preverovaní zahraničných investícií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. V rámci zmeny vznikajú nové podsektory jadrová
energetika a tepelná energetika v sektore energetika.
Prevádzkovatelia zrealizovali v uplynulom roku 2020 cvičenia modelovej situácie
hrozby narušenia alebo zničenia prvku, vyplývajúce z § 9 ods. 1. písm. e) zákona
č. 45/2011 Z. z.
Aktívna účasť na aktivitách plánovacej skupiny NATO Energy Planning Group v rámci
ktorej je dôležitou prerokovávanou oblasťou aj posudzovanie príspevku SR do aktivít
medzinárodného krízového manažmentu a nominácia civilných expertov do NATO
za SR.
OBaKR zabezpečilo počas celoplošného testovania možnosť testovania vlastných
zamestnancov prevádzkovateľov prvkov KI samostatne na svojich prevádzkach. Taktiež
boli zabezpečené testy prostredníctvom SŠHR SR na vyžiadanie prevádzkovateľa.

Civilná ochrana

Aktualizácia dokumentov spadajúcich do Plánu ochrany zamestnancov MH SR a osôb
prevzatých do starostlivosti podľa organizačných, personálnych a technických zmien.

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

Inventarizácia materiálu civilnej ochrany (ďalej len „CO“) v sklade CO podľa vyhlášky
č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom CO
v znení neskorších predpisov, výsledky inventarizácie zaslané odboru krízového riadenia
Okresného úradu v Bratislave.

Ostatné úlohy týkajúce sa oblasti CO obyvateľstva, krízového riadenia, civilného
núdzového plánovania boli v podmienkach MH SR plnené v súlade s dokumentom „Plán
prípravy pre hlavné mesto SR Bratislavu, mestské časti, právnické osoby a fyzické osoby
- podnikateľov k zabezpečeniu prípravy na civilnú ochranu a prípravu občanov na
sebaochranu a vzájomnú pomoc pre územie obvodu Okresného úradu Bratislava na rok
2021“ a „Hlavné úlohy pre právnické osoby v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva
a civilného núdzového plánovania v roku 2020“.
Krízové riadenie
Bezpečnostná situácia bola v roku 2020 zložitá, dynamická, nepredvídateľná a často konfrontačná.
Globálna pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila nielen bezpečnostnú oblasť, ale aj oblasť
verejného zdravia jednotlivých štátov a zapríčinila hospodársku, finančnú, humanitárnu a
spoločenskú krízu, polarizáciu spoločnosti, nárast dezinformačných kampaní a kybernetických
hrozieb. Sprievodnými javmi pandémie boli „infodémia“, relativizácia univerzálnych hodnôt
slobody, demokracie a ľudských práv, ako aj rast geopolitického napätia. Stala sa tiež testom
riadiacich mechanizmov a infraštruktúry štátu, ktorý potvrdil mimoriadne dôležitú úlohu
medzinárodnej koordinácie a spolupráce. Pandémia nastolila aj otázku väčšej sebestačnosti a
schopnosti Európskej únie prevziať viac zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť.
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V súvislosti s ochorením COVID-19 WHO vyhlásila mimoriadnu udalosť verejného zdravia (30.
01. 2020) a vyhlásila pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2 (11. 03. 2020). Vo väzbe na ňu SR
vyhlásila mimoriadnu situáciu (uznesenie vlády SR č. 111 zo dňa 11. 03. 2020) a následne
vyhlásila núdzový stav (uznesenie vlády SR č. 114 zo dňa 15. 03. 2020 rozšírené uznesením
vlády SR č. 115 zo dňa 18. 03. 2020, č. 169 zo dňa 27. 03. 2020, č. 207 zo dňa 06. 04. 2020 a
č. 233 zo dňa 16. 04. 2020).
MH SR ako orgán, ktorý riadi úlohy v oblasti HM na riešenie krízovej situácie (zamedzenie
šírenia ochorenia COVID-19) nariadilo prostredníctvom OBaKR vykonávanie niektorých
opatrení HM (Nariadenie vlády SR č. 77/2020 Z. z. zo dňa 10. 04. 2020 vo väzbe na úlohu C.4
uznesenia č. 115/2020 a jeho aktualizácia: 117/2020 Z. z. zo dňa 13. 05. 2020).
Na základe schváleného Pandemického plánu pre prípad pandémie v SR (11. 08. 2020) MH SR
vytvorilo Pandemické stredisko rezortu, ktoré sa aktivuje v období vyhlásenej pandémie.
Po ukončení núdzového stavu uznesením vlády č. 366 zo 10. 06. 2021 MH SR Nariadením vlády
SR č. 189/2020 Z. z. zo dňa 07. 07. 2020 zrušilo Nariadenie vlády SR č. 77/2020 Z. z.
Po opätovnom vyhlásení núdzového stavu uznesením vlády SR č. 587 zo dňa 30. 09. 2020
vo väzbe na uznesenie vlády SR č. 718 zo dňa 11. 11. 2020 a č. 807 zo dňa 29. 12. 2020 MH SR
opätovne nariadilo vykonávanie niektorých opatrení HM (Nariadenie vlády SR
č. 269/2020 Z. z. zo dňa 01. 10. 2020 a jeho aktualizácie: Nariadenie vlády SR č. 291/2020 Z. z.
zo dňa 27. 10. 2020 a č. 428/2020 Z. z. zo dňa 30. 12. 2020).
MH SR koncom roka 2020 na základe uznesenia vlády SR realizovalo verejné obstarávanie a
nákup antigénových testov (uznesenie vlády SR č. 761 zo dňa 19. 11.2020 (bod B.1)
auznesenie vlády SR č. 726 zo dňa 04. 12. 2020 (bod A.2). Antigénové testy v počte 8 mil. ks
boli dodané v priebehu januára 2021. Zamestnanci OBaKR zabezpečovali ich prevzatie
afyzické odovzdanie Správe štátnych hmotných rezerv SR.
MH SR sa podieľalo na tvorbe Koncepcie poskytovania podpory zahraničným ozbrojeným silám
prijatým na území Slovenskej republiky (HNS) – uznesenie č. 677 z 21. októbra 2020.
Na základe neho bola zriadená Riadiaca a koordinačná skupina MH SR (RKS) na zabezpečenie
plnenia úloh v súvislosti s poskytovaním podpory zahraničným ozbrojeným silám prijatým
na území SR. OBaKR MH SR sa podieľal na spracovaní podkladov do dokumentu „Správa
o bezpečnosti SR za rok 2019“, z ktorej vyplynuli pre MH SR niektoré úlohy, ktoré MH SR
realizovalo v roku 2020.
Kybernetická bezpečnosť
OBaKR MH SR vykonáva úlohy podľa zákona č. 69/2018 Z. z. a príslušných vyhlášok NBÚ
v dvoch rovinách:
1. ako „ústredný orgán“ podľa § 9 zákona č. 69/2018 Z. z.
2. ako prevádzkovateľ základnej služby podľa § 3 písm. k) zákona č. 69/2018 Z. z.
MH SR ako ústredný orgán
 zabezpečuje kybernetickú bezpečnosť v rozsahu svojej pôsobnosti pre sektory
energetiky a priemyslu okrem iného tým, že vykonáva úlohy jednotky CSIRT (jednotky
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pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov), poskytuje úradu (NBÚ)
požadovanú súčinnosť, spolupracuje s ostatnými „ústrednými orgánmi“, buduje
bezpečnostné povedomie, určuje špecifické sektorové identifikačné kritériá, identifikuje
základnú službu a prevádzkovateľov základnej služby.
MH SR zabezpečilo vykonávanie úloh jednotky CSIRT do 31. 12. 2020 podľa § 9 ods. 2
a 3 zákona č. 69/2018 Z. z. uzatvorením „Zmluvy o využívaní Národnej jednotky CSIRT”
medzi NBÚ a MH SR. Za účelom spresnenia špecifických sektorových identifikačných
kritérií prebehli pracovné stretnutia so zástupcami energetiky a priemyselných zväzov.
V spolupráci s NBÚ bol vytvorený zoznam prevádzkovateľov základnej služby zo
sektorov energetiky a priemyslu. V súčasnosti prebieha príprava aktualizácia uvedenej
zmluvy so zámerom opätovne zabezpečiť vykonávanie úloh jednotky CSIRT pre sektory
energetiky a priemyslu prostredníctvom NBÚ.

MH SR ako prevádzkovateľ základnej služby je okrem iného povinný
 riešiť kybernetické incidenty a hlásiť ich NBÚ (V priebehu roka 2020 bol interne riešený
jeden závažný kybernetický incident, ktorý včasným vyriešením z hľadiska dopadových
kritérií nebolo potrebné hlásiť na NBÚ),
 mať prijaté bezpečnostné opatrenia podľa § 20 zákona č. 69/2018 Z. z. a vyhlášky
Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah
bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah
všeobecných bezpečnostných opatrení (Bezpečnostné opatrenia sa prijímajú na základe
vypracovanej bezpečnostnej dokumentácie. Predpísaná bezpečnostná dokumentácia
vychádza z európskych ISO noriem rady 27000 a jej tvorca by mal disponovať príslušnými
certifikátmi.). Koncom roka 2020 prebiehala príprava na tvorbe bezpečnostnej
dokumentácie formou externého dodávateľa. Prebehli rokovania s Univerzitou
Komenského v Bratislave,
 podrobiť sa auditu kybernetickej bezpečnosti a predložiť NBÚ záverečnú správu
o výsledkoch auditu najneskôr do troch rokov od uplynutia lehoty podľa § 34 ods. 5
zákona č. 69/2018 Z. z., tzn. audit musí byť vykonaný najneskôr do 09. 11. 2021. V rámci
preverenia aktuálneho stavu kybernetickej bezpečnosti prevádzky IKT a zároveň v rámci
prípravných prác na uvedený audit Manažér kybernetickej bezpečnosti začal v decembri
2020 s prípravou vykonania interného auditu kybernetickej bezpečnosti certifikovaným
audítorom, zapísaným v zozname NBÚ.
Manažérom kybernetickej bezpečnosti bol vypracovaný a vedeniu MH SR predložený návrh
na vytvorenie samostatného útvaru kybernetickej bezpečnosti MH SR, začleneného v súlade
so zákonom č. 69/2018 Z. z. pod kompetenciu štatutárneho zástupcu MH SR.
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4 Charakteristika právnických osôb v pôsobnosti MH SR
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je odbornou
príspevkovou organizáciou zriadenou MH SR. Jej úlohou je
zabezpečovať technicko-odborné zázemie v súlade s inovačnou
a energetickou legislatívou. Podieľa sa na implementácii smerníc
Európskej únie a aktualizácii inovačnej stratégie a energetickej politiky Slovenskej republiky.
Zaoberá sa aj prípravou podporných programov a projektov venovaným úsporám energie,
využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, inováciám a od roku 2015, kedy na seba SIEA
prevzala úlohy technologickej agentúry. Vykonáva tiež funkciu implementačnej agentúry
a sprostredkovateľského orgánu pre čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci
dvoch operačných programov.
Základné činnosti, ktoré SIEA vykonávala, vychádzali z predmetu činnosti uvedeného
v Zriaďovacej listine – Rozhodnutie MH SR č. 1/2015 a z náplne Kontraktu o financovaní SIEA
na rok 2020.
V roku 2020 sa SIEA podieľala na podporných mechanizmoch v rámci Operačného programu
Kvalita životného prostredia (OP KŽP).
Z dôvodu končiaceho sa programového obdobia 2014-2020 bola v roku 2020 vyhlásená jedna
výzva, ktorá bola zameraná na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej
konečnej energetickej spotrebe SR. Avšak v roku 2020 bolo celkovo otvorených sedem výziev
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. K dátumu 31. 12. 2020 prijala SIEA
v rámci výziev zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla 8
žiadostí v hodnote celkových oprávnených výdavkov 4,5 miliónov eur. V rámci výziev
zameraných na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch bolo
v roku 2020 prijatých 54 žiadostí v hodnote celkových oprávnených výdavkov viac ako 25
miliónov eur. V rámci výzvy zameranej na zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej
energetickej spotrebe SR v roku 2020 prijala SIEA 61 žiadostí v hodnote celkových
oprávnených výdavkov viac ako 20 miliónov eur. Vo výzve zameranej na rozvoj energetických
služieb na regionálnej a miestnej úrovni prijala SIEA 105 žiadostí v hodnote celkových
oprávnených výdavkov 3,2 milióna eur. Spolu za rok 2020 bolo na SIEA podaných 246 žiadostí
v objeme celkových žiadaných oprávnených výdavkov 56 miliónov eur. V rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) za rok 2020 dosiahla výška kontrahovania 110
miliónov eur celkových oprávnených výdavkov.
V prípade Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII, pôvodne OP Výskum
a inovácie) SIEA v rámci podpory investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania
prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským
vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb v roku
2020 prijala 155 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v hodnote celkových oprávnených
výdavkov 233 miliónov eur.
Súčasťou OP II je národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku,
ktorý SIEA implementuje od októbra 2017. Projekt je zameraný na podporu štyroch odvetví
kreatívneho priemyslu (KP). Projekt je realizovaný v dvoch hlavných podaktivitách.
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Podaktivita „A“ sa zameriava na zvyšovanie podnikateľských zručností subjektov pôsobiacich
v podporovaných odvetviach KP a na posilňovanie všeobecného povedomia o výstupoch z ich
činností. V rámci tejto podaktivity od roku 2018 pracujú štyri hlavné odborné pracovné
skupiny projektu. Ich členmi sú renomovaní predstavitelia podporovaných odvetví.
Najvýznamnejšou činnosťou, v rámci tejto podaktivity, je napĺňanie a prevádzkovanie
virtuálnej Galérie realizátorov, umiestnenej na projektovej webstránke www.vytvor.me, ktorá
- celkovým počtom 844 publikovaných overených oprávnených realizátorov k 31.12.2020 predstavuje jeden z najkomplexnejších prehľadov podnikateľských subjektov v
podporovaných odvetviach KP, dostupných na slovenskom trhu. Galéria realizátorov je
priebežne dopĺňaná aj v roku 2021
Podaktivita „B“ je zameraná na aktiváciu potenciálnych klientov podnikateľských subjektov z
podporovaných odvetví. V auguste 2018 bol, v rámci projektu, do praxe spustený špecifický
systém poskytovania kreatívnych voucherov oprávneným slovenským podnikateľským
subjektom, spĺňajúcim charakteristiku mikro, malého, alebo stredného podniku (MSP). Do
31. 12. 2020 bolo vyhlásených celkom 32 samostatných výziev na predkladanie žiadostí o
poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera. O kreatívne vouchery prejavilo
predbežný záujem - formou úvodnej elektronickej registrácie – 2 025 podnikateľských
subjektov. Na základe riadne predložených žiadostí o kreatívne vouchre, kritériám
oprávnenosti, vyplývajúcim z príslušnej schémy pomoci de minimis, vyhovelo a svoje projekty
do 31. 12. 2020 úspešne ukončilo 424 MSP. Týmto bola k 31. 12. 2020 poskytnutá priama
finančná podpora v celkovej výške 2 083 995 eur. Ukončovanie projektov z Výziev KV 2020
však pokračovalo v roku 2021, v ktorom boli vyhlásené ďalšie výzvy.
V rámci rovnakého operačného programu SIEA od roku 2017 realizuje aj národný projekt
Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Jeho cieľom je šírenie povedomia
o význame inovácií, najmä medzi slovenskými podnikmi a študentmi stredných a vysokých
škôl, a tým zvýšenie inovačného potenciálu krajiny. Využíva na to niekoľko nástrojov, medzi
ktoré patria napríklad workshopy pre podniky, študentov, organizovanie podujatí, mediálne
kampane, vydávanie publikácií, vytváranie analýz či prognostických štúdií slovenského
podnikateľského prostredia. V roku 2020 bolo zrealizovaných 56 informačných aktivít rôzneho
typu s celkovou účasťou 910 účastníkov a 20 analýz a hodnotení.
Dňa 2. septembra 2019 bola v rámci národného projektu vyhlásená výzva na predkladanie
žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom základného individuálneho
poradenstva formou inovačných workshopov, ktorá poskytuje 5 typov inovačných
workshopov pre podnikateľov. Výzva bola uzavretá dňa 31. 03. 2020 a do 31. 12. 2020 bolo
zrealizovaných celkovo 24 inovačných workshopov.
V energetickej oblasti sa SIEA venovala predovšetkým príprave Ročnej správy o energetickej
efektívnosti za rok 2020 a monitorovaniu úspor energie. Podarilo sa identifikovať nové úspory,
dôsledkom čoho sa dosiahlo predbežné plnenie kumulatívneho cieľa úspor na úrovni viac ako
111 % cieľa úspor energie plánovaného na roky 2014 –2020, čím si Slovenská republika splnila
svoje záväzky vyplývajúce zo smernice 2012/27/EÚ o Energetickej efektívnosti. V rámci
monitorovania energetickej efektívnosti bolo vyhodnotených viac ako 19-tisíc budov,
distribučných energetických sietí, zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla a
energetických auditov veľkých podnikov. Posúdené boli aj správy z kontrol vykurovacích a
klimatizačných systémov a úspory energie financované z viacerých finančných mechanizmov,
vrátane garantovaných energetických služieb. Výstupom z monitorovacieho systému sú aj
109

smerné čísla v energetike pre potreby plánovania zverejnené na webovom sídle
www.siea.sk/monitorovaci-system/
Počas roka 2020 bolo vykonaných viac ako 3 957 overovaní hospodárnosti tepelných zariadení,
331 hodnotení hospodárnosti budov a 23 energetických auditov.
Aktualizovali sa tiež zoznamy odborne spôsobilých osôb na výkon pravidelnej kontroly
vykurovacích, klimatizačných systémov a na poskytovanie garantovaných energetických
služieb a výkon činnosti energetického audítora. V roku 2020 SIEA administrovala 467 žiadostí
na aktualizačnú odbornú prípravu. Skúšok odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike a
tepelnej energetike sa zúčastnilo 68 osôb. Skúšok odbornej spôsobilosti na výkon pravidelnej
kontroly vykurovacích, klimatizačných systémov, na poskytovanie garantovaných
energetických služieb a výkon činnosti energetického audítora sa zúčastnilo 20 osôb.
Národný projekt Odborne o energii, ktorý je financovaný z OP KŽP, je zameraný na
zabezpečenie kontinuálneho poskytovania informácií o nízkouhlíkových opatreniach
zriadením a prevádzkou Centra podpory informačnej platformy. Projekt má za cieľ okrem
poskytovania informácií aj vypracovanie energetických auditov verejných budov, prioritne pre
štátnu správu. V roku 2020 boli na webovej stránke zverejnené 3 informačné materiály
a priebežne sa otvárajú ďalšie systémy zvyšovania informovanosti. Vypracovaných bolo
ďalších 37 energetických auditov, celkom ich bolo v rámci projektu spracovaných 61.
Národný projekt „Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti“ (NP RMEE)
pokračoval do svojej ďalšej fázy po spustení „Portálu úspor“. Na projekte pribudol interný tím
IT špecialistov. V rámci projektu boli pripravené virtuálne prostredia vo vládnom cloude, v
ktorom začal vývoj a plánuje sa prevádzka Informačného systému Energetickej efektívnosti (IS
EE). Interný tím, pracoval na návrhu a implementácií systému. Implementovali sa základné
moduly a komponenty, ako napr. registrácia a prihlásenie do systému. Projekt sa venuje
vytvoreniu a rozširovaniu informačného systému energetickej efektívnosti, kde sa zberajú,
analyzujú a vyhodnocujú údaje o spotrebe a úspore energií. Ide o celonárodnú úroveň zberu
dát so zameraním sa predovšetkým na zavádzanie monitorovania štátnych a verejných budov
a následné monitorovanie prínosov opatrení energetickej efektívnosti. Cieľom NP RMEE je
vytvoriť unikátny dátový sklad dostupných údajov o energetickej efektívnosti s dátovými
väzbami na 15 integračných partnerov vrátane napojenia na agendy jestvujúceho
monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE). Odbor Monitorovania
energetickej efektívnosti SIEA spolupracuje s MH SR na zavádzaní všeobecného rámca pre
metodiku výpočtu, monitorovania a overovania úspor energie do praxe, ktorý „Integrovaný
národný energetický a klimatický plán“ na roky 2021 – 2030 odporučil používať pri plánovaní
merateľných ukazovateľov všetkých projektov, týkajúcich sa energetickej efektívnosti.
Pracovalo sa na uzatvorení dohody o integračnom zámere s Centrálnou správou referenčných
údajov (CSRÚ), čo je predpokladom pre naplnenie ďalších funkcionalít pojednávajúcich o
integráciách a dátových napojeniach (napr. Register adries, Register právnických osôb;
Základné číselníky). V rámci projektu sa pokračovalo na tvorbe dátových štandardov pre údaje
o energetickej efektívnosti.
V národnom projekte Zelená domácnostiam II bolo v roku 2020 vydaných 7880 poukážok na
inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie domácnostiach. Od začiatku
projektu, ktorý je realizovaný v rámci OP KŽP, bolo k 31. 12. 2020 vďaka podpore v hodnote
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21,7 milióna eur nainštalovaných 10 843 malých zariadení na využívanie obnoviteľných
zdrojov energie. Celkovo je na tento projekt vyčlenených 48 mil. eur. Pri inštalácii slnečných
kolektorov, fotovoltaických panelov, kotlov na biomasu a tepelných čerpadiel mohli
domácnosti využiť služby 1 155 oprávnených zhotoviteľov.
V rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU, ktorého hlavným cieľom je poskytovanie
bezplatného odborného energetického poradenstva a poradenstva o energeticky efektívnych
opatreniach a využívaní obnoviteľných zdrojov energie, SIEA v roku 2020 prevádzkovala päť
poradenských centier – v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach. Ich činnosť
a aj realizácia projektu Žiť energiou, ktorý je marketingovo-komunikačne orientovaný, bola
v roku 2020 značne obmedzená bezpečnostnými opatreniami zavedenými v dôsledku
pandémie Covid-19. Mnohé ďalšie aktivity plánované na rok 2020 – účasť na konferenciách,
workshopoch, veľtrhoch, výstavách, festivaloch, školských akciách atď. – boli z tohto dôvodu
znemožnené alebo odsunuté na neurčito.
Odborní pracovníci projektu ŽIŤ energiou preto tam, kde to bolo možné, promptne presunuli
svoje aktivity do online priestoru, a takto sa zúčastnili 11 konferencií, seminárov a odborných
prednášok, venovaných využívaniu OZE, taktiež poskytovali všetkým záujemcom, či už laickej
verejnosti, podnikateľom, obciam aj verejným inštitúciám, odborné poradenstvo alebo
konzultácie, čím sa podarilo zachovať a zintenzívniť poradenské a informačné aktivity,
zamerané na rozvoj nízkouhlíkového hospodárstva. Zároveň sa uskutočnilo 46 výjazdov do
základných a materských škôl, aby sa zvýšila informovanosť o danej problematike aj medzi
deťmi a mládežou, ďalšie prednášky sa pre školákov uskutočnili online. Témy spojené s
efektívnym využívaním energie sa prezentovali v 21 prípadoch aj v tlači. A pripravilo sa 10
druhov nových tlačovín, ktorých cieľom je prezentovať problematiku efektívneho využívania
energie a OZE širokej verejnosti aj deťom.
Celkovo sa v roku 2020 na rôznych aktivitách projektu ŽIŤ ENERGIOU zúčastnilo 4 362
účastníkov.
SIEA vykonáva funkciu národnej implementačnej agentúry pre Program Bohunice, ktorý sa
zaoberá vyraďovaním Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Program je
spolufinancovaný zdrojmi EÚ približne vo výške 195 mil. eur a prijímateľom je Jadrová a
vyraďovacia spoločnosť, a. s., ktorá má vydanú licenciu na činnosti, spojené s vyraďovaním
Jadrovej elektrárne V1. V súčasnosti sa v tejto súvislosti SIEA venuje dvom projektom,
pomocou ktorých sa proces vyraďovania dostane do svojej konečnej fázy. Prvý projekt sa
dostal v auguste roku 2019 do svojej implementačnej fázy po podpise zmluvy s dodávateľom.
Druhý projekt, ktorého cieľom je uvoľnenie areálu elektrárne V1 spod administratívnej
kontroly dozorných orgánov SR, a tým možnosť využitia areálu na ďalšie priemyselné účely, sa
nachádza vo fáze verejného obstarávania.
SIEA v roku 2020 aktívne participovala na 4 medzinárodných energetických projektoch
financovaných z rámcového programu EÚ pre výskum, vývoj a inovácie - Horizon 2020
a dvoch projektoch financovaných z programu INTERREG.
V rámci hodnotenia investičných zámerov SIEA vypracovala 15 odborných posudkov. Sekcia
inovácií a medzinárodnej spolupráce aktívne participovala v rámci projektu SHREC
financovaného z programu Interreg Europe, zameraného na oblasť implementácie politík EÚ
na rozvoj OZE, pričom zrealizovala projektový míting (v dôsledku proti pandemických opatrení
v on-line podobe) a v rámci projektu ClusterFY zameranom na podporu fungovania klastrov
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sa podieľala na tvorbe výzvy na podporu rozvoja klastrových organizácií financovanej v rámci
OP II. V roku 2020 bol ukončený projektu „Knowledge Sharing Program“v spolupráci s Južnou
Kóreou a ostatnými krajinami V4 v poslednom roku so zameraním na priemysel 4.0, pričom
výstupom boli odporúčania v oblasti smerovania politík na rozvoj nasadzovania nástrojov I4.0
na Slovensku.
Okrem vyššie uvedených aktivít, SIEA v roku 2020 zastupovala Slovenskú republiku
na zasadnutiach medzinárodných agentúr a združení v oblasti energetiky (EnR) a inovácií
(TAFTIE) a pokračovala v aktívnej činnosti v medzinárodných organizáciách, ako sú
Medzinárodná energetická agentúra IEA, v spolupráci s Európskou Komisiou v riadiacom
výbore pre smernicu o energetickej hospodárnosti budov (EPBDC), zladených konaniach
pre implementáciu smerníc v oblasti energetickej efektívnosti (CA EPBD, CA EED a CA RES),
v sektorových fórach a technických normalizačných komisiách Európskeho výboru
pre normalizáciu CEN a technických normalizačných komisiách Medzinárodnej organizácie pre
normalizáciu ISO, v expertnej podpore Európskej environmentálnej agentúry EEA
prostredníctvom Európskej siete pre informácie a sledovanie životného prostredia EIONET,
ako aj v rámci siete EMA (sieť energetických a implementačných agentúr) zriadenej EK (pod
gesciou DG ENER a DG REGIO) pre koordináciu opatrení a čerpania zdrojov EÚ na podporu
opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a mitigácie dopadov klimatickej zmeny.
SIEA zastupovala Slovenskú republiku aj v expertnej skupine Európskej komisie pre klastre
(pod gesciou DG GROW).
V oblasti inovácií SIEA v spolupráci s MH SR pripravila ďalší ročník súťaže Inovatívny čin roka.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu je štátnou agentúrou Slovenskej republiky
a spadá do pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Misiou Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu je akcelerovať investičný, exportný
a inovatívny potenciál Slovenska so zámerom vytvoriť z krajiny technologické centrum
atraktívne pre zahraničných investorov, expertov a potenciálnych obchodných partnerov.
Rozvíjať exportný potenciál v globálne konkurencieschopných odvetviach a teritóriách,
podporovať expanzie etablovaných firiem, zahraničné investície, zvyšovať zamestnanosť
v sektoroch s vysokou pridanou hodnotou a všetkých regiónoch v súlade so stratégiou a
hospodárskou politikou Vlády Slovenskej republiky. K naplneniu misie prispieva iniciovaním
transferu technológií, spájaním vedeckej a komerčnej sféry, poskytovaním efektívnych
proklientských služieb, nástrojov a platforiem pre podniky orientované na internacionalizáciu,
rozvíjaním exportných príležitostí produktov, služieb a inovácií.
Dlhodobá vízia agentúry je predstaviť Slovensko ako atraktívne biznisové centrum pre
zahraničných investorov s cieľom vytvárania pracovných miest prednostne v sektoroch s
vysokou pridanou hodnotou a prezentovať slovenské firmy ako spoľahlivých
a konkurencieschopných obchodných partnerov.
Agentúra uzavrela počas roka 2020 15 investičných projektov, z toho 7 s vyššou pridanou
hodnotou, v sumárnej výške predpokladaných investícií 697 miliónov eur, s potenciálom
vytvoriť až 2 900 nových priamych pracovných miest a zrealizovala viac ako 60 podujatí na
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podporu exportu i internacionalizácie malých a stredných podnikov (MSP) pre takmer 1 400
slovenských spoločností.

MH Invest, s.r.o.
Spoločnosť MH Invest, s.r.o. bola založená v roku 2006 so 100% majetkovou účasťou štátu
s cieľom budovania priemyselných parkov a zón na Slovensku a podporiť investorov
v komunikácii a spolupráci so štátnymi inštitúciami a miestnou samosprávou.
Uznesením vlády SR č. 401 z 8. júla 2015, č. 413 z 21. júla 2015 a č. 95 z 22. februára 2017 bol
schválený návrh spoločnosti MH Invest, s.r.o. na vydanie osvedčenia resp. jeho doplnenia;
spoločnosť MH Invest získala osvedčenie o významnej investícii č.20801/2015-1000-33509
doplnené č.20801/2015-1000-35613 a doplnené č. 08806/2017-4220-10455 na realizáciu
stavby „Vybudovanie strategického parku“, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme.
Predmetom zabezpečenia stavby je príprava územia na pozemkoch o celkovej výmere 7 041
614 m2 v súlade s § 1 ods. 12 zákona č.175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa
prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.
Od roku 2015 sa spoločnosť zameriava na vybudovanie Strategického parku v Nitre s hlavným
dopadom na katastrálne územia Dražovce, Mlynárce, Zobor, Lužianky, Zbehy, Čakajovce:
výstavba a prevádzkovanie inžinierskych sietí a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pri
obstaraní a následnom predaji investorom a ostatným prevádzkovateľom infraštruktúry.
Medzi hlavných investorov v strategickom parku Nitra patria spoločnosti: Jaguar Land Rover
Slovakia s.r.o., Gestamp Nitra, s.r.o., ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s.r.o., Quntar Slovak
Logistics, s.r.o.
Činnosť spoločnosti v roku 2020 bola zameraná najmä na správu a prevádzkovanie
inžinierskych sietí, vybranej cestnej infraštruktúry v strategickom parku Nitra. Prebiehalo
dobudovanie cestných napojení miestnych komunikácií vyššieho a nižšieho rádu v rámci
stavby „Príprava strategického parku Nitra“. Pokračovalo budovanie mimoúrovňovej
križovatky v miestnej časti Šindolka, ktorá je potrebná z hľadiska dopravného napojenia
celého územia. Otvorená bude s výhľadom na rok 2021. Rovnako sa činnosť spoločnosti
zameriavala na prípravu plánov pre strategický park plánovaný na východe Slovenska. V roku
2020 prebiehali prípravné územné plánovania.

MH Invest II, s.r.o.
MH Invest II, s. r. o. je spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu, založená jediným
spoločníkom, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, zakladateľskou listinou zo
dňa 12.10.2015 a vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 24.10.2015. Spoločnosť na
základe Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 04.01.2016 prevzala väčšinu pôvodných úloh
spoločnosti MH Invest, s. r. o..
Hlavnými činnosťami MH Invest II, s. r. o. sú:
 realizácia investičných projektov vo verejnom záujme,
 príprava a výstavba priemyselných parkov a zón pre investorov,
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príprava územia a majetkovo právne vysporiadanie pozemkov súvisiacich
s vybudovaním infraštruktúry pre regionálny rozvoj,
vykonávanie stanovených činností v súvislosti s poskytovaním dotácií zo štátneho
rozpočtu v súlade so zákonom č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu rozvoja priemyselnej
výroby a služieb,
správa a údržba obytných súborov pre zahraničných investorov v Čiernej Vode
a Krasňanoch,
monitoring a fyzické obhliadky existujúcich priemyselných parkov a zón a každoročná
aktualizácia súvisiacich informácií a údajov v súlade s Príkazom ministra hospodárstva
SR č. 8/2016 zo dňa 4.10.2016.

InvEast SK, s.r.o.
InvEast SK, s. r. o. je spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu, založená jediným
spoločníkom, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, zakladateľskou listinou zo
dňa 03.04.2018, na základe rozhodnutia ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 9/2018
zo dňa 03.04.2018) a vznikla zápisom do Obchodného registra dňa 18.04.2018.
Spoločnosť bola založená za účelom realizácie investičného projektu „Vybudovanie
strategického parku Haniska“, na základe Osvedčenia o významnej investícii č. 14944/20184220-21819 zo dňa 23.04.2018, v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 187/2018 zo dňa
20.04.2018. Osvedčenie bolo nahradené novým Osvedčením o významnej investícii
č. 04507/2019-4220-23794 zo dňa 12.04.2019, v nadväznosti na uznesenie vlády č. 150/2019
zo dňa 03.04.2019 a stratilo platnosť dňa 15.04.2020.
Z dôvodu skončenia platnosti osvedčenia o významnej investícií boli prípravné práce v rámci
investičného projektu pozastavené už v roku 2019 a a InvEast SK, s. r. o. vykonávala iba
nevyhnutné činnosti spojené so základným fungovaním spoločnosti. na základe rozhodnutia
ministra hospodárstva ako jediného vlastníka bude spoločnosť v roku 2021 zlúčená so
spoločnosťou MH Invest II.

Národný jadrový fond
Národný jadrový fond je štátny účelový fond, ktorý zabezpečuje financovanie záverečnej
časti mierového využívania jadrovej energie. Národný jadrový fond sa riadi hlavnou zásadou
financovania záverečnej časti, ktorou je, že náklady na jej financovanie znáša prevádzkovateľ
jadrového zariadenia. Špecifikom v tejto oblasti je financovanie vyraďovania havarovanej
jadrovej elektrárne A1 a čiastočne jadrovej elektrárne V1, ktoré si počas svojej prevádzky
nestihli naakumulovať, resp. neakumulovali dostatočné prostriedky na ich likvidáciu. Úhrada
výpadku týchto zdrojov bola prenesená na stranu všetkých spotrebiteľov elektrickej energie,
ktorí platia odvod určený na úhradu tzv. historického dlhu zahrnutý v cene elektrickej
energie. Národný jadrový fond zabezpečuje finančné prostriedky potrebné v čase, spravuje
ich, rozdeľuje a poskytuje nediskriminačným a transparentným spôsobom. Taktiež
zabezpečuje primerané zhodnotenie finančných prostriedkov vedených na svojich účtoch v
Štátnej pokladnici.
Dlhodobá činnosť, resp. smerovanie činnosti jadrového fondu, ako aj všetkých organizácií
podieľajúcich sa na riešení záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR je
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usmerňovaná strategickým dokumentom „Vnútroštátna politika a vnútroštátny program
nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR“, ktorý je
schvaľovaný vládou Slovenskej republiky.
Účelom jadrového fondu je zabezpečiť financovanie činností súvisiacich s vnútroštátnym
programom nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi,
sústreďovať a spravovať finančné prostriedky určené na záverečnú časť jadrovej energetiky,
zabezpečovať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na nakladanie s rádioaktívnymi a
jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a spravovať finančné zábezpeky za vysokoaktívne
žiariče.
NJF v roku 2020 zabezpečoval financovanie záverečnej časti mierového využívania jadrovej
energie v SR a to predovšetkým financovanie vyraďovania JE A1 a JE V1, vrátane nakladania s
VJP a RAO, a financovanie nakladania s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi neznámeho
pôvodu.
Popri administratívnej a kontrolnej činnosti pri poskytovaní finančných prostriedkov,
posudzovaní s tým súvisiacich dokumentov a dokladov, Národný jadrový fond vypracúva a
aktualizuje vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivo a rádioaktívnym
odpadom v SR.
V rámci aktualizácie vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivo a
rádioaktívnym odpadom v SR pracovníci NJF zabezpečovali sústredenie vstupných
podkladov a dokumentov súvisiacich s aktualizáciou vnútroštátnej politiky a formulovaním
vnútroštátneho programu pre roky 2022 až 2028. Bola vypracovaná nová štruktúra
dokumentu i texty jednotlivých kapitol na základe výstupov zo stretnutí pracovných skupín.
Bol vypracovaný súbor cieľov a úloh pre nadchádzajúce obdobie a uskutočnili sa diskusie
s držiteľmi povolení k návrhu dokumentu
V roku 2020 bol NJF aktívne zapojený do činností spoločného výskumného projektu EURAD
financovaného zo zdrojov EÚ zameraného na oblasť nakladania s RAO.
Tabuľka č. 10 – Rozpočet Národného jadrového fondu v eurách
Záväzné ukazovatele Schválený
Upravený
Skutočnosť % stl.
rozpočet k 1. 1.
rozpočet k 1. 1.
k 1. 1. 2020 3/2*100
2020
2020
07K0115 Národný
302284,00
291373,84
291373,84
100,00
jadrový fond
07K0119 Národný
65900000,00
62888392,99 62888392,99
100,00
jadrový fond – odvody
od prenosovej sústavy
a distribučných sústav

Hlavný banský úrad
Hlavný banský úrad je rozpočtová organizácia so sídlom v Banskej Štiavnici. V rámci rezortu
Ministerstva hospodárstva SR má Hlavný banský úrad postavenie národného orgánu štátnej
banskej správy SR. Na čele Hlavného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva
a odvoláva minister hospodárstva SR. Hlavnému banskému úradu sú podriadené obvodné
banské úrady. Hlavný banský úrad zabezpečuje osobné a vecné potreby obvodných banských
úradov. Plní úlohy hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy, riadi činnosť obvodných
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banských úradov a rozhoduje o odvolaniach proti ich rozhodnutiam. Môže preniesť výkon
hlavného dozoru u niektorých organizácií v obvode pôsobnosti jedného obvodného banského
úradu na iný obvodný banský úrad, alebo poveriť obvodného banského inšpektora jedného
obvodného banského úradu plnením úloh hlavného dozoru na inom obvodnom banskom
úrade.
Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady vykonávajú hlavný dozor nad dodržiavaním
zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení
neskorších predpisov, zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej
banskej správe v znení neskorších predpisov, zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných
predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a nad predpismi vydanými na ich základe. Rovnako nad inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, pokiaľ upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť prevádzky,
zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, podmienky na
používanie výbušnín a výbušných predmetov, podmienky na výskum, vývoj, pokusnú výrobu,
výrobu, spracovanie, nadobúdanie, prepravu, skladovanie, evidenciu, skúšanie, delaboráciu,
zneškodňovanie, likvidáciu a ničenie výbušnín, výbušných predmetov a munície a pomôcok na
používanie výbušnín, podmienky revízie a opravy munície, vyhľadávanie nevybuchnutej
munície a humanitárneho odmínovania, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť
technických zariadení, požiarnu ochranu v podzemí a pracovné podmienky, v organizáciách pri
vykonávaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri výrobe
a používaní výbušnín, výbušných predmetov a munície. Okrem toho Hlavný banský úrad
a obvodné banské úrady plnia ďalšie úlohy vyplývajúce im z iných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady, ako orgány štátnej správy v roku 2020 vykonávali
hlavný dozor v súlade so zákonnými kompetenciami v subjektoch, využívajúcich celkom
879 ložísk nerastov, z ktorých bolo 567 výhradných ložísk a 312 ložísk nevyhradených
nerastov. Jedným z hlavných nástrojov, ktorými orgány hlavného dozoru vykonávajú svoje
povinnosti a kompetencie priamo v jednotlivých dozorovaných subjektoch sú prehliadky
a previerky (inšpekcie), ktorými tieto orgány (banské úrady prostredníctvom banských
inšpektorov) preverujú dodržiavanie platných predpisov. Inšpekčná činnosť orgánov hlavného
dozoru bola v roku 2020 zameraná na dodržiavanie predpisov upravujúcich bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, ochranu a využívanie ložísk nerastov
a používanie výbušnín na trhacie práce. Inšpekčná činnosť bola zameraná aj na dodržiavanie
ustanovení NV SR č. 50/2002 Z. z. najmä na správnosť výpočtu výšky úhrady. Orgány hlavného
dozoru si popri vykonávaní inšpekčnej činnosti plnili zároveň aj úlohy vyplývajúce zo Stratégie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020
a
programu jej realizácie na roky 2016 až 2020, schválenej uznesením vlády SR č. 468/2016
z 12. októbra 2016, kde bol kladený dôraz hlavne na prevenciu. Celkom bolo vykonaných
540 inšpekcií. Pokiaľ ide o počet inšpekcií osobitne zameraných len na stav bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, týchto bolo vykonaných spolu 373, z čoho
bolo 24 mimoriadnych kontrol a 10 následných kontrol, ktoré boli zväčša zamerané na
zlepšenie stavu na základe opatrenia, uloženého kontrolovanému subjektu na
predchádzajúcej inšpekcii. Medzi inšpekcie, resp. inšpekčné výkony zamerané na bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky sú zahrnuté aj výkony, ktoré súvisia s
vykonávaním poradenskej činnosti, účasťou na kolaudačnom konaní, resp. s vybavovaním
podnetov alebo vyšetrovaním udalostí na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
bezpečnosti prevádzky. Tých bolo vykonaných spolu 59.
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Rudné bane, štátny podnik Banská Bystrica
Rudné bane, štátny podnik, Banská Štiavnica bol zriadený 1. júla 1989 zakladacou listinou
Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky č. 25/1989 z 26. júna 1989
podľa § 18 zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Úlohou
zabezpečiť útlmový program v odvetví rudného baníctva boli poverené vtedajšie štátne
podniky Rudné bane, š.p., Banská Bystrica, Železnorudné bane, š.p., Spišská Nová Ves,
Uranpres, š.p., Spišská Nová Ves a Banské stavby, š.p., Prievidza. V procese rôznych
organizačných zmien súvisiacich s privatizáciou, bola realizácia útlmového programu z týchto
podnikov k 1. januáru 1997 delimitovaná do štátneho podniku Rudné bane, Banská Štiavnica.
Štátny podnik Rudné bane zabezpečuje plnenie útlmového programu v odvetví rudného
baníctva na Slovensku, ktorý bol schválený uznesením vlády ČSFR č. 440/1990 a uzneseniami
vlády SR č. 246/1991, č. 252/1993 a č. 621/2000. V súčasnosti sú práva a povinnosti štátneho
podniku upravené zákonom č. 111/1991 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
Podľa plánov zabezpečenia a likvidácie vykonáva štátny podnik Rudné bane odstraňovanie
následkov po banskej činnosti. V rámci útlmového programu vykonáva technické práce, ktoré
spočívajú v likvidácii a zabezpečovaní banských diel (pod povrchom) a v odstraňovaní
jednoúčelových objektov na povrchu bývalých závodov, vrátane rekultivácie pozemkov
a odstraňovania následkov na životnom prostredí po dlhodobej intenzívnej banskej
a upravárenskej činnosti podľa požiadaviek orgánov životného prostredia. Rovnako sa podieľa
na prácach na odstraňovaní resp. zmierňovaní následkov environmentálnych záťaží, ktoré sú
vykonávané podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku
environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade s uznesením vlády SR č. 7/2016 z 13. januára 2016, ktoré ukladá
zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zo „Štátneho programu sanácie environmentálnych
záťaží (2016-2021)“.
Rudné bane, štátny podnik vykonáva zákonnú povinnosť zabezpečovania alebo likvidácie
starých banských diel a ich následkov, ktoré ohrozujú verejný záujem a ktorá je zabezpečovaná
v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
v znení neskorších predpisov. Na základe § 35 ods. 4 predmetného zákona bola určená
povinnosť zabezpečovať a likvidovať staré banské diela a ich následky, vrátane povinnosti
vysporiadať aj prípadné škody na hmotnom majetku spôsobené pri zabezpečovaní alebo
likvidácii starých banských diel. Ministerstvo hospodárstva SR od 1. októbra 2007 vykonáva
toto ustanovenie prostredníctvom štátneho podniku Rudné bane, Banská Štiavnica.
V oblasti sociálneho zabezpečenia Rudné bane, štátny podnik plní úlohy vyplývajúce zo zákona
č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov a úlohy na
plnenie deputátnych nárokov baníckych dôchodcov, vdov po baníkoch alebo baníckych
dôchodcoch s nárokom na deputátne plnenie po bývalej Bani Dolina, a. s. Veľký Krtíš. Uvedená
činnosť je zabezpečovaná formou dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu zákona č. 71/2013
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov.
Ministerstva hospodárstva SR v roku 2020 poskytlo štátnemu podniku Rudné bane,
Banská Štiavnica dotácie na technické práce vykonávané podľa útlmového programu banskej
činnosti vo výške 2 327 552 eur, finančné prostriedky na zabezpečenie a likvidáciu starých
banských diel a ich následkov vo výške 100 000 eur a dotáciu na plnenie deputátnych nárokov
v uhoľnom baníctve vo výške 30 000 eur. Na osobitný príspevok baníkom, ktorý vypláca štátny
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podnik Rudné bane podľa zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení
neskorších predpisov a na základe vyhlášky MH SR č. 244/2009 Z. z. o určení subjektu,
u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom, boli poskytnuté finančné
prostriedky vo výške 912 311 eur.

Puncový úrad
Puncový úrad Slovenskej republiky Puncový úrad Slovenskej republiky (ďalej „PÚ SR“) ako
orgán štátnej správy na úseku puncovníctva a skúšania výrobkov z drahých kovov dohliada na
dodržiavanie puncového zákona, čím chráni oprávnené záujmy občanov, výrobcov a
obchodníkov s drahými kovmi. V zmysle puncového zákona č. 94/2013 Z. z. kontroluje
uvádzanie a predaj výrobkov z drahých kovov na trh, ako aj dodržiavanie zákonom stanovenej
rýdzosti pri výrobe registrovaných zliatin a tovarov z drahých kovov a pri dovoze tovarov z
drahých kovov. Taktiež dohliada nad razbou mincí z drahých kovov, kde dodržanie obsahu
drahého kovu je jedným zo základných kritérií pre povolenie ich razby. PÚ SR ako štátna
rozpočtová organizácia hospodári samostatne podľa rozpočtu schváleného MH SR. Ústredie
PÚ SR sídli v Bratislave. V roku 2020 boli PÚ SR podriadené dve pobočky (v Košiciach a v
Trenčíne) a jedna expozitúra v Leviciach.
PÚ SR v roku 2020 dosiahol celkové príjmy vo výške 623 751,59 eur, z toho príjmy z puncovej
kontroly vo výške 612 690,72 eur, príjmy z pokút mal PÚ SR vo výške 5 980,00 eur a iné príjmy
dosiahol vo výške 5 080,87 eur. Výdavky za rok 2020 boli vo výške 673 873,84 eur.
Rozhodnutia v oblasti puncovníctva MH SR ako príslušný odvolací orgán podľa § 6 písm. b)
zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene
niektorých zákonov v konaniach o odvolaní fyzických a právnických osôb proti rozhodnutiam
Puncového úradu Slovenskej republiky, vydaných na základe ustanovenia § 7 písm. l)
puncového zákona a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, vydalo 1 rozhodnutie o odvolaní v správnom konaní.
Zamestnanci Puncového úradu SR v hodnotenom období vykonali 137 puncových inšpekcií,
z toho 41 zahájených správnych konaní. Inšpekcia bola úspešne rozbehnutá, avšak hygienické
opatrenia tento proces zastavili.
Puncový úrad SR Bratislava (PÚ) mal na rok 2020 schválené príjmy v sume 670 000,00 eur.
Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet príjmov PÚ upravený na 602 427,54 eur. K 31.
12. 2020 PÚ dosiahol príjmy v sume 623 751,59 eur, čo predstavuje 103,54 % k upravenému
rozpočtu príjmov na rok 2020. Dosiahnutú výšku rozpočtovaných príjmov tvorili hlavne príjmy
z výkonu puncovej kontroly v sume 612 690,72 eur a z vybratých pokút a penále v sume
5 980,00 eur. Ostatné príjmy predstavovali sumu 5 080,87 eur, ktorá predstavuje náhodné
príjmy vo výške 5 080,87 €. Tieto boli tvorené príjmom z preplatku za elektrickú energiu za rok
2019 a zúčtovania SF .
Výdavky za rok 2020 boli vo výške 673 873,84 eur. Vzhľadom k pandemickým opatreniam boli
prevádzky v obmedzenom režime, čo sa prejavilo aj na čerpaní bežných výdavkov. Kapitálové
výdavky v roku 2020 neboli čerpané.
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Tabuľka č. 11 – Rozpočet Puncový úrad v eurách
PUSR
Schválený
Upravený Skutočné
rozpočet
rozpočet
príjmy
2019
2019
1
2
3
670 000,00
602 427,54 623 751,59

Z toho
ostatné
rozpočtované

%

4
618 670,72

6=3/2
103,54

5
5 080,87

Na zahraničné pracovné cesty bolo vyčerpaných 0,00 € k 31.12.2020
Zahraničné pracovné cesty
V roku 2020 neboli uskutočnené žiadne zahraničné pracovné cesty z dôvodu pandemickej
situácie v zahraničí.
30. septembra 2020 sa uskutočnilo 86. zasadnutie Stáleho výboru (SV) prostredníctvom
videokonferencie. Bolo to vôbec prvé stretnutie, ktoré sa takto konalo. Videokonferencia bola
zorganizovaná ako náhrada za osobné stretnutie v Ženeve, ktoré sa nemohlo konať z dôvodu
cestovných obmedzení COVID-19. Pôvodne plánované zasadnutie SV, ktoré sa malo konať 18.
marca 2020 v Gdansku (Poľsko), bolo z rovnakých dôvodov zrušené.
Virtuálneho stretnutia sa zúčastnilo 57 úradníkov zastupujúcich všetkých 21 zmluvných štátov
a 2 kandidátske štáty (Taliansko a Ukrajina). Vzhľadom na osobitné okolnosti neboli na toto
stretnutie pozvaní žiadni hostia.
Stály výbor vzal na vedomie, že Európska komisia (EK) vydala návrh týkajúci sa projektu aliancií
vzájomného uznávania, ktorý by mohol potenciálne zahŕňať kontrolu drahých kovov. Zmluvné
štáty monitorujú vývoj tohto návrhu.
Obe pracovné skupiny pôsobiace v rámci Stáleho výboru, t. j. pracovná skupina pre modelové
právo a pracovná skupina pre víziu a stratégiu, uviedli, že prebiehajú práce a v nadchádzajúcich
mesiacoch sa budú organizovať videokonferencie.
Vonkajšie kontroly
Vonkajšie kontroly boli vykonané pracovníkmi Oddelenia puncovej inšpekcie v počte 137
inšpekcií a následne zahájených správnych konaní 41.
Vnútorné kontroly
Vnútorná kontrola bola vykonávaná zamestnancom odboru kontroly v nasledovnom rozsahu:
- Vykonávanie pravidelných finančných kontrol mesačne a to účtovných dokladov,
pokladničných dokladov, auto prevádzky so zameraním na dodržiavanie
hospodárnosti, efektivity, účinnosti a účelnosti pri používaní verejných prostriedkov.
- Kontrola odstránenia zistených nedostatkov a opatrení vyplývajúcich z kontrol
vykonaných odborom kontroly a prevencie korupcie MH SR k 30.04.2020
a k 23.7.2020.
- Kontrola plnenia záverov z vládneho auditu č. 20100071-P-11 z 10.8.2020 prijaté
opatrenia list 03.09.2020 a list z 14.10.2020 o odstránení zistení nedostatkov.
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Osobitná vnútorná kontrola vykonala kontroly na nasledovných pracoviskách v uvedených
termínoch:
pobočka PÚ SR Trenčín
dňa 07.10.2020
pobočka PÚ SR Košice
dňa 13.10.2020
pracovisko Bratislava
dňa 11.11.2020
pobočka PÚ SR Košice
dňa 25.11.2020
pracovisko Bratislava
dňa 04.12.2020
pobočka PÚ SR Trenčín
dňa 10.12.2020
Predmetom kontroly bolo zisťovanie stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi Puncového úradu
SR v nasledovných oblastiach:
 Vykonanie kontroly peňažnej hotovosti v príjmovej a výdavkovej pokladni
na pracoviskách Odboru puncovej kontroly PÚ SR v Bratislave, Košiciach,
Trenčíne.
 Vykonanie kontroly peňažnej hotovosti v pokladni Ekonomického odboru PÚ SR na
pracovisku v Bratislave, Medená 10, 814 56 Bratislava.
 Vykonanie kontroly kvality práce puncovej kontroly na pracoviskách Odboru
puncovej kontroly PÚ SR v Bratislave, Košiciach, Trenčíne.
 Kontrola kvality puncových razidiel na pracoviskách Odboru puncovej kontroly PÚ
SR v Bratislave, Košiciach, Trenčíne.
 Vykonanie kontroly vystavených faktúr na pracoviskách Odboru puncovej kontroly
PÚ SR v Bratislave, Košiciach, Trenčíne.
 Vykonanie kontroly dochádzkovej knihy zamestnancov a evidencie príchodov
a odchodov zamestnancov PÚ SR na pracovisku v Bratislave, Košiciach, Trenčíne.
 Vykonanie kontroly knihy návštev na pracovisku PÚ SR v Bratislave, Košiciach,
Trenčíne.
Kontrola na pracovisku expozitúry PÚ SR v Leviciach neprebehla z dôvodu opatrení COVID19 prijatých Úradom verejného zdravotníctva SR na zabránenie šírenia vírusu COVID-19.
Interný audit v skúšobnom laboratóriu bol vykonaný v mesiaci jún a boli preverené všetky
prvky ISO/IEC 17025/2018.

Inovačný fond
Inovačný fond je neinvestičný fond, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR.
Účelom fondu je podporovať trvalý rozvoj duchovných hodnôt v oblasti vedy, výskumu
a vývoja a tým urýchliť inovačný rozvoj v SR. Osobitnú pozornosť fond venuje podpore
rozvojových a koncepčných štúdií, stanovujúcich hlavné oblasti využitia výsledkov vedeckých,
výskumných a vývojových riešení. Ďalej prispieva k prístup k domácim a zahraničným
vedeckým, technickým, ekonomickým a finančným informáciám, podporuje ochranu
domáceho duševného vlastníctva a know-how slovenských subjektov a rozvoj podporných
nástrojov technickej politiky.
Inovačný fond pracuje na princípe obrátkového (návratného) financovania projektov
výskumu, vývoja a inovácií. Hospodári s finančnými prostriedkami vo výške 2 550 000,- EUR.
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Od svojho vzniku podporil realizáciu 40 projektov vývoja a inovácií prevažne z oblasti
strojárskeho, elektrotechnického, chemického priemyslu.
S cieľom zatraktívniť a zvýšiť záujem o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci (NFV) zo
zdrojov fondu, v roku 2019 Správna rada fondu pristúpila k inovácii fungovania fondu.
Najdôležitejšími zmenami sú napríklad zníženie úroku za poskytnutú NFV z 2 % na 1 %;
možnosť, aby príjemca mohol byť nielen riešiteľom projektu, ale si riešenie projektu a aj jeho
zavedenie do praxe mohol objednať riešiteľa, ktorý má na riešenie projektu odborné kapacity.
NFV môže byť poskytnutá mikropodnikom a malým podnikom. Pri rozpočtovaných nákladoch
projektu 5 000 až 30 000 eur do výšky 100 % oprávnených nákladov, maximálna dĺžka projektu
je1 rok a doba splatnosti je maximálne 2 roky od dátumu jej poskytnutia. Pri rozpočtovaných
nákladoch projektu od 30 000 až 300 000 eur do výšky 70 %, riešenie projektu je maximálne 2
roky a doba splatnosti NFV je maximálne 4 roky od dátumu jej poskytnutia. Ďalším prínosom
zmeny je znížená administratívna záťaž žiadateľa.
V roku 2020 fond nevyhlásil žiadnu výzvu na predkladanie projektov.

Múzeum obchodu Bratislava
Jednou z organizácií zriadených MH SR je aj Múzeum obchodu Bratislava (ďalej len „MOB“).
Jeho poslaním je najmä tvorba, ochrana, odborné spracovanie a prezentácia zbierkového
fondu dokumentujúceho vývoj obchodu a pohostinstva na území Slovenska. Zbierkový fond
spravuje múzeum ako súčasť kultúrneho dedičstva národa a štátu. Celkovo predstavuje
zbierkový fond 70 465 kusov zbierkových predmetov.
MOB na základe prieskumu a vedeckého výskumu zabezpečuje zhromažďovanie
a zhodnocovanie zbierkových predmetov prostredníctvom vedeckých metód a odborne ich
spracováva. Zabezpečuje tiež písomnú dokumentáciu o vývoji obchodu, pohostinstva
a cestovného ruchu na území Slovenska od jeho prvopočiatkov až po súčasnosť. Súčasne
zabezpečuje ich sprístupňovanie verejnosti a využívanie vo verejnom záujme. Zbernou
oblasťou je územie Slovenska a nadväzne oblasti a územia štátnych útvarov, ktorých bolo
územie Slovenska v minulosti súčasťou. Svojím pôsobením sa MOB orientuje na celú populáciu
s dôrazom na mládež na akomkoľvek stupni vzdelávania.
Výstavné aktivity MOB v roku 2020 boli výrazne ovplyvnené zložitou pandemickou situáciou.
Múzeum a jeho stále expozície v centre Bratislavy a v zahraničí v Českom Krumlove a dočasné
výstavné akcie fungovali v normálnom režime prakticky len 4 mesiace. V roku 2020 múzeum
v nadväznosti na reštriktívne pandemické opatrenia zaznamenalo len 40 555 návštevníkov, čo
predstavuje pokles návštevnosti o 65 % v porovnaní s rokom 2019 (117 489 návštevníkov).
MOB v rámci venovania trvalej pozornosti vytváraniu podmienok pre riadne zabezpečenie
akvizičnej činnosti získalo v roku 2020 kúpou a darom 254 kusov zbierkových predmetov,
ktoré kvalitatívne zhodnocujú stav zbierkového fondu múzea s dôrazom na jeho profiláciu.
Boli to najmä reklamné hračky, cenníky, zásobník na cukríky a na kávu, formy na čokoládu
a perníky, fotografie, časopisy a noviny, plechové, sklenené, kartónové obaly, vzorky tovaru,
kartónové stojany a vývesky, plechové a smaltované tabule, etikety, odborné knihy, reklamné
a merkantilné tlače, účtenky, album reklamných nálepiek a iné.
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MOB opätovne venovalo zvýšenú pozornosť evidencii, ochrane a prezentácii zbierkových
predmetov múzea. V sledovanom období sa v oblasti prezentácie zbierkových predmetov
MOB zameralo na prezentáciu priemyselnej výroby cukroviniek a čokolády na našom území
a pri tejto príležitosti bola realizovaná putovná výstava „Čokoláda v Československu“, ktorá sa
realizovala vzhľadom na pandemické opatrenia v dvoch múzeách, v Mestskom múzeu
v Bystřici nad Perštejnem a v Múzeu mesta Letovice. Svojimi predmetmi prispelo
múzeum k realizácii výstavy „N89 – Cesta k slobode“ k 30. výročiu nežnej revolúcie
realizovanej Slovenským Národným Múzeom – Historickým múzeom, ktorá pokračovala aj
v roku 2020.

Slovak Business Agency - SBA
Slovak Business Agency predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z
hľadiska podpory malých a stredných podnikateľov. Za jej vznikom v roku 1993 stála nielen
spoločná iniciatíva EÚ a vlády SR, ale aj jej zakladajúci členovia - Ministerstvo hospodárstva SR,
Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz. SBA je jedinečnou
platformou verejného a súkromného sektora, ktorej víziou je stať sa prvou voľbou slovenských
firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania. Jej poslaním je komplexná pomoc podnikateľom v
súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act),
podpora podnikania na národnej, regionálnej i miestnej úrovni a v neposlednom rade aj
posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch
tretích krajín. Zvýšenie miery prežitia podnikov na trhu, či zamestnanosti v súkromnom
sektore, je len časť z množstva cieľov, ktoré sa SBA snaží dosiahnuť. Za účelom podpory malých
a stredných podnikov bolo zriadené aj Národné podnikateľské centrum (NPC), ktorého
hlavným cieľom je realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one--stop-shop“
poskytujúceho široké portfólio informácií a doplnkových služieb pre záujemcov o podnikanie
a začínajúcich a etablovaných podnikateľov v rôznych štádiách životného cyklu.
Podporné programy a služby pre MSP a nepodnikateľov sú poskytované prostredníctvom
národných projektov, štátnych programov a medzinárodných projektov.
Dôležité čísla za rok 2020
Naše služby využilo viac ako 3 572 záujemcov o podnikanie a 5 056 MSP.
Zorganizovali sme viac ako 870 podujatí, na ktorých klienti strávili viac ako 4 573 hodín.
Realizovali sme viac ako 4 218 poradenstiev, na ktorých klienti strávili viac ako 67 451 hodín.
Klientom sa venovalo viac ako 600 odborníkov.
Graf. č. 44 – Prehľad klientov čerpajúcich služby
Počet všetkých klientov
čerpajúcich služby
10000
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0
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rok 2020

V roku 2020 bol zaznamenaný zvýšený dopyt po službách ako zo strany malých a stredných
podnikateľov (ďalej len „MSP“), tak aj zo strany nepodnikateľov. V oboch skupinách bol nárast
vyšší oproti predošlému roku o viac ako 30%. Dôvodom je nepochybne pandemická situácia,
ktorá vznikla a následná reakcia SBA v podobe čo možno najrýchlejšieho prechodu do online
priestoru a poskytovanie služieb a typov podujatí zohľadňujúcich zmenené potreby MSP.
Graf. č. 45 - Aktivity SBA v roku 2020

Finančné služby / Mikropôžičkový program
Program je určený malým podnikateľom zamestnávajúcim do 50 zamestnancov. Mikropôžičku
môžu použiť na obstaranie hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku, rekonštrukciu
prevádzkových priestorov, ako aj nákup potrebných zásob, surovín či tovaru a iné investičné
projekty.
Minimálna výška mikropôžičky , ktorú SBA poskytuje je 2 500 eur, maximálna výška je 50 000
eur. Doba splatnosti je stanovená od 6 mesiacov do 4 rokov.
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V priebehu roka 2020 bolo poskytnutých 66 mikropôžičiek v celkovom objeme 1 197 650 eur,
bolo vytvorených 33 nových a 89 udržaných pracovných miest v regiónoch Slovenska.
SBA podporila v tomto roku napríklad 41 spoločností z oblasti služieb, 13 z oblasti obchodu a
8 z oblasti výroby (drevárska, potravinárska, strojárska).
Doposiaľ bolo poskytnutých 2 316 úverov za viac ako 43,8 milióna Eur, vytvorených 3,2 tisíca
pracovných miest a 6,2 tisíca udržaných.
Rok 2020 bol rokom eliminácie dopadov Pandémie COVID 19 na podnikateľov. V roku 2020
bol na stabilizáciu mikropôžičkových podnikateľov realizovaný odklad splátok a úpravy
splátkového kalendára v 120 prípadoch.
S mikropôžičkovým programom sa SBA už siedmykrát úspešne zapojila do projektu SME WEEK
– čo predstavuje celoeurópsku kampaň koordinovanú Európskou komisiou na podporu
podnikania MSP v Európe. Žiadosti o mikropôžičky prijaté počas SME Week sú posudzované s
úrokovým zvýhodnením do 2% p. a. , prípadne s nižšou mierou zabezpečenia pre žiadateľov, s
preukázateľnou úverovou históriou.
Projekt sa každý rok stretáva s veľkým záujmom a ohlasom u podnikateľov, ktorý z roka na rok
stúpa. V roku 2020 bolo v rámci projektu SME WEEK prijatých 36 žiadostí v objeme 906 000
Eur.
Nefinančné služby / Služby pre podnikateľov
SBA poskytovala v rámci roku 2020 informačné a poradenské služby malým a stredným
podnikateľom s potenciálom rásť, inovovať, zväčšovať svoj trhový podiel či územne
expandovať na národnej i medzinárodnej úrovni.
Podnikatelia mohli v roku 2020 využiť rôzne typy služieb:
 Individuálne poradenstvo (krátkodobé individuálne poradenstvo - KIP, dlhodobé
individuálne poradenstvo - DIP)
 Skupinové poradenstvo (semináre, prednášky, workshopy, konferencie, vzdelávacie
podujatia, networkingové stretnutia, prezentácie úspešných podnikateľských praxí, elearning)
 Individuálne poradenstvo a koučing za účelom expanzie MSP na zahraničné trhy
 Podpora podnikateľom z prechodu z fyzickej formy na online formu podnikania
 Motivačné a aktivačné tímové aktivity (podpora a rozvoj komunikačných a tímových
zručností zamestnaneckých skupín - MATA)
 Poradenstvo pre zapájanie sa do komunitárnych programov EÚ
 Členstvo v inkubátore
 Účasť na medzinárodných konferenciách či tréningových pobytoch
 Creative point
 Podpora rodinného podnikania
 Podpora start upov
 Sociálne podnikanie
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Ďalšie formy a typy služieb boli zamerané na podporu pri internacionalizácii a integrácii na
jednotný trh EÚ a globálny trh, ako aj na využívanie bohatých možností komunitárnych
programov EÚ a služieb siete Enterprise Europe Network.
Naďalej sa pokračovalo v podpore rodinných podnikov a to nie len v dvoch základných
oblastiach, nástupníctvo z hľadiska riadenia rodinnej firmy a nástupníctvo z hľadiska
majetku, ale vzhľadom k pandemickej situácii, bola zaradená aj tretia špecifická oblasť
pomoci.
V roku 2020 sa SBA začala venovať aj téme sociálneho podnikania, nakoľko podpora rozvoja
sociálnej ekonomiky a alternatívnych foriem podnikania môže byť jedným z pilierov
udržateľnosti pracovných miest. Vzhľadom k prijatým opatreniam na zabránenie šíreniu
vírusu SaRS Covid 19 sa v priebehu roka 2020 prešlo do online priestoru a to vo všetkých
službách, ktoré takýto spôsob umožňujú. Najhoršie pocítili túto zmenu služby, ktoré poskytujú
možnosť účasti na medzinárodných konferenciách, stážach, výstavách či veľtrhoch.
Služba Krátkodobého individuálneho poradenstva (KIP) je zameraná na pomoc podnikateľom
so všeobecnými témami v rámci podnikania (marketing, dane, účtovníctvo...) či na témy
elektronického podnikania. Táto služba bola v roku 2020 poskytnutá 3 099 podnikateľom
(príjemcom pomoci) v celkovom rozsahu 30 120 konzultačných hodín. V roku 2020 čerpalo
túto službu o 60% MSP viac ako v predošlom roku.
V rámci zverejnených výziev na službu Dlhodobého individuálneho poradenstva (DIP) v
priebehu roka 2020 začalo službu využívať 424 MSP, pričom celkový počet konzultačných
hodín presiahol 21 200. Aj tu bol zaznamenaný výrazný nárast čerpania služby oproti roku
2019 a to o 50%.
Ďalšou službou je poradenstvo - podpora zameraná na informovanie podnikateľov o
aktuálnych možnostiach zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ. SBA klientom
zabezpečuje služby v podobe experta, ktorý im poskytne odbornú pomoc a mentoring pri
vypracovávaní projektovej dokumentácie. Slovak Business Agency poskytla v regiónoch
odborné projektové poradenstvo 7 výnimočným firmám, v Bratislavskom kraji využilo túto
službu 13 MSP.
V rámci informačných, odborných a vzdelávacích podujatí boli veľmi populárne medzi
podnikateľmi témy zamerané na oblasť moderných a inovatívnych prístupov k marketingu,
psychológiu predaja, budovanie značky či legislatívne zmeny.
V roku 2020 sa na 234 prevažne online podujatiach zúčastnilo 1 111 účastníkov z 1 011 MSP.
Témy podujatí sa v priebehu roka upravovali podľa aktuálnej situácie tak, aby uspokojovali
potreby MSP. Jedným z najúspešnejších odborných podujatí v Bratislavskom kraji bolo
podujatie Ako uspieť na sociálnych sieťach, ktorého sa zúčastnilo 27 účastníkov. Ďalším,
rovnako úspešným podujatím bolo júnové podujatie Ako má vyzerať dobrá webstránka a jej
marketing.
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Skupinové poradenstvo na podporu komunikačných a tímových zručností zamestnancov
konkrétneho podniku (MATA) absolvovalo do konca roka 30 podnikov so 199 účastníkmi.
Tabuľka č. 12 – Prehľad poradenstva v oblasti nefinančných služieb
Typ služby
Informačné, odborné
a vzdelávacie
podujatia
Motivačné
a aktivačné tímové
Skupinové
aktivity
poradenstvo
Informačné
semináre pre
zapájanie sa do
komunitárnych
programov EÚ
Krátkodobé
individuálne
poradenstvo
Dlhodobé
individuálne
Individuálne
poradenstvo
poradenstvo
Odborné projektové
poradenstvo pre
zapájanie sa do
komunitárnych
programov EÚ

Počet
podujatí

Počet MSP
Počet
Počet
(prijímateľov
konzultačných
účastníkov
pomoci)
hodín
(osôb)

236

1 031

1 131

2185

30

30

199

241,5

4

29

31

20

-

3 099

3 141

30 120

-

424

460

21 215

-

20

27

1 550

Prostredníctvom členstva v inkubátore NPC je podporovať a rozvíjať začínajúce MSP mladšie
ako 3 roky. Počas roka 2020 v rámci Bratislavského kraja využívalo priestory a služby
inkubátora 26 MSP z toho nových členov bolo 7. Šiesti získali fyzické členstvo, jeden virtuálne.
Členstvo vo virtuálnom inkubátore v ostatných krajoch Slovenska využívalo 61 MSP z toho
31 MSP bolo nových.
Ďalšou zo zaujímavých služieb poskytovaných SBA je možnosť účasti na medzinárodných
konferenciách či tréningových pobytoch. Klienti tak majú príležitosť stráviť päť dní na vybranej
konferencii či workshope v členskom štáte EÚ alebo zúčastniť sa atraktívnych tréningových
pobytov vo svetových podnikateľských centrách.
V roku 2020, z dôvodu zníženia mobility ako opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu Covid 19,
boli všetky medzinárodné konferencie a odborné podujatia presunuté do online priestoru.
Službu čerpalo 45 MSP a na podujatiach strávili spolu 114 dní. Z absolvovaných online podujatí
bol najväčší záujem o medzinárodné podujatie Web Summit, ktoré prebiehalo začiatkom
decembra v Lisabone a zúčastnilo sa ho 9 MSP.
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Creative point je tvorivou dielňou, ktorá sa nachádza v dvoch regionálnych mestách, v
Bratislave a v Žiline. Jej cieľom je pomôcť záujemcom o podnikanie, formou sprístupnenia
služieb technického a technologického charakteru tak, aby mohli rozvíjať svoje zručnosti a
invenčné nápady. Poradenstvo prebieha individuálnou alebo skupinovou formou.
Enterprise Europe Network (EEN) predstavuje najväčšiu sieť na podporu malých a stredných
podnikov (MSP) s nadnárodnými ambíciami. Enterprise Europe Network združuje viac ako 600
organizácií s 3 000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 60 krajinách.
Partnerské organizácie po celom svete predstavujú obchodné a priemyselné komory,
technologické centrá či výskumné inštitúcie.
SBA ako partner siete EEN spája odborné skúsenosti v oblasti cezhraničnej spolupráce so
znalosťami z lokálneho prostredia za účelom podpory prieniku inovácií na nové trhy.
V rámci služieb Enterprise Europe Network poskytuje Slovensko predovšetkým
internacionálnu podnikateľskú expertízu v oblastiach ako vyhľadávanie partnerstiev,
organizácia bilaterálnych stretnutí či poskytovanie poradenstva v oblasti internacionalizácie
a podnikateľskej spolupráce.
Tabuľka č. 13 – Prehľad služieb EEN
Položka
Organizované a spoluorganizované kooperačné podujatia a
podnikateľské misie
MSP zúčastnení na kooperačných podujatiach a podnikateľských
misiách
Počet medzinárodných stretnutí na kooperačných podujatiach a
misiách
Profily slovenských firiem zaregistrovaných do Databázy ponúk
na partnerstvo („POD“ – Partnering Opportunities Database)
Prejavený záujem slovenských firiem o zahraničné profily
Prejavený záujem zahraničných firiem o slovenské profily
Nadviazané obchodné vzťahy – podpísané kontrakty

Počet
24
60
193

16
62
47
14

Najúspešnejšie organizované virtuálne B2B podujatie ITAPA Online Matchmaking 2020 v rámci
Medzinárodného kongresu ITAPA 2020, stretnutia podnikateľov a firiem z IT priemyslu, ktoré
sa uskutočnili 10.-11.12.2020.
Cieľom podpory rodinného podnikania je jeho rozvoj a vytváranie vhodných podmienok na
životaschopné podnikanie rodinných podnikov a na úspešné zvládnutie významných prekážok,
resp. míľnikov v ich podnikaní.
V roku 2020 bola pomoc rodinným podnikom realizovaná jednou formou – bezplatným
odborným poradenstvom. Rodinné podniky mohli vo výzve na predkladanie žiadostí
predkladať projekty v dvoch základných oblastiach problémov - nástupníctvo z hľadiska
riadenia rodinnej firmy (manažérske nástupníctvo) a nástupníctvo z hľadiska majetku (transfer
vlastníctva). Vzhľadom na pandemickú situáciu na Slovensku bola doplnená aj tretia špecifická
oblasť pomoci.
Vo výzve bolo spolu predložených 73 žiadostí, schválených bolo 33 žiadostí v celkovej výške
pomoci 550 371 EUR. Zmluvu o poskytnutí podpory podpísalo 32 rodinných podnikov.
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Podpora startupov pokračovala v súlade so schváleným Programom a Schémou na podporu
startupov aj v rozpočtovom roku 2020. Veľmi výrazne však bola realizácia dvoch komponentov
ovplyvnená situáciou doma i vo svete, v súvislosti s opatreniami proti šíreniu vírusu Covid 19.
V prípade komponentu 1 to bolo veľmi radikálne a podpora bola poskytnutá len 8
prijímateľom (MSP). Tieto spoločnosti sa technologických podujatí zúčastnili výhradne len
online formou. V prípade komponentu 2 – poskytovanie konzultácií a odborného poradenstva
bola pomoc poskytnutá 20 prijímateľom, 16 MPS a 4 fyzickým osobám.
Covid 19 zásadne ovplyvnil rovnako realizáciu komponentu 3 – účasť na zahraničnej stáži,
tento komponent v roku 2020 vôbec realizovaný nebol.
V roku 2020 SBA venovala pozornosť i téme sociálneho podnikania. V priebehu roka sa
začala príprava komplexného poradenstva pre špecifickú skupinu MSP, ktorí pôsobia alebo
majú záujem podnikať v prostredí sociálnej ekonomiky. V novembri 2020 bolo zrealizované
pilotné skupinové podujatie pre MSP sociálnej ekonomiky v rámci Bratislavského
samosprávneho kraja. Na ňom boli prezentované legislatívne zmeny a praktické skúsenosti
podnikania v priestore sociálnej ekonomiky na Slovensku.
Služby Akceleračného programu, medzi ktoré patrili predovšetkým workshopy na rôzne
podnikateľské témy, individuálne konzultácie, Kurz podnikateľských zručností alebo Letnú
školu, využilo v uplynulom roku v Bratislavskom kraji 395 záujemcov o podnikanie, z ktorých
približne 66,3% tvorili ľudia vo veku 31 a viac rokov. Rovnako tak aj z celkového počtu klientov
v roku 2020 tvorili viac ako 63,96% ženy.
Za regióny boli služby čerpané v počte 2 170 klientov – záujemcov o podnikanie, pričom čísla
poukazujú na totožné výsledky ako v Bratislavskom kraji v prípade rozdelenia cieľovej skupiny
na mužov a ženy a teda, že o služby javia väčší záujem ženy ako muži. V otázke vekového
zastúpenia v regiónoch klienti vo veku do 30 rokov tvoria 51%.
Za rok 2020 Akceleračný program v Bratislavskom kraji zrealizoval spolu 26 odborných
podujatí. V regiónoch sa zrealizovalo 106 odborných podujatí, medzi týmito najviac
dominovali témy so zameraním na marketing.
Kurz podnikateľských zručností sa v Bratislavskom kraji realizoval päťkrát a využilo ho
v minulom roku 74 klientov. Za regióny hovoríme o čísle 244 klientov (30 kurzov
podnikateľských zručností), ktorí okrem praktických informácií, ako založiť firmu, ako nastaviť
cashflow vo firme, či ako osloviť svojho zákazníka, získali aj certifikát o absolvovaní.
V porovnaní so skupinovým modulovým poradenstvom (Kurz podnikateľských zručností) je
Letná škola orientovaná na jednu vybranú oblasť. Za regióny bola účasť na Letnej škole v počte
70 klientov, z toho 27 jedinečných. V Bratislavskom kraji sa interaktívny týždeň Letnej školy
niesol pod názvom Remeslo v 21. storočí. Využilo ju 9 klientov, ktorí sa učili, ako najlepšie
naložiť so svojim remeslom
Pre Bratislavský kraj bola znova spustená služba, a to intenzívny 4-mesačný vzdelávací cyklus
Akcelerátor, v rámci ktorého získali klienti vlastné pracovné miesto v Coworkingu a balík
služieb v podobe poradenstva, vzdelávacích podujatí, networkingu a hodnotenia. V roku 2020
sa daná služba spustila 2x a komisiou bolo vybraných 17 klientov.
Regióny v roku 2020 spustili túto službu po prvýkrát a komisia vybrala 23 klientov s biznis
nápadmi, ktorým pri rozbiehaní ich nápadov pomáhali skúsení konzultanti a mentori.
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Okrem podujatí je záujemcom poskytovaná aj služba Odborné individuálne poradenstvo, kde
v rozsahu desiatich hodín klient na vopred špecifikovanú tému konzultuje s prideleným
odborníkom jej riešenie. Za rok 2020 bolo spomedzi žiadateľov na základe ich podnikateľských
projektov vybraných 35 klientov za BA kraj a 153 za ostatné regióny, ktorí túto službu mohli
využiť.
Tabuľka č. 14 – Prehľad poradenských služieb
Služby

188
35
8
82
29

Počet účastníkov
(osôb)
188
318
79
438
191

235

1 323

13
149
4

13
560
-

Počet podujatí

Odborné individuálne poradenstvo
Skupinové modulové poradenstvo
Letná škola AP
Motivačné aktivity
Skupinové
Podpora sieťovania
poradenstvo
Jednorazové odborné
poradenstvo
Coworking AP
Akcelerátor
Roadshow

Služba tvorivej dielne - Creative point, sa rovnako ako pre podnikateľov poskytuje aj
pre nepodnikateľov. Najvyužívanejšou službou sú, ako v Bratislave tak aj v Žiline, Technické
utorky CP, ktoré navštívilo 392 účastníkov.
Aktivity realizované v rámci podpory internetovej ekonomiky boli účinným nástrojom
na vyškolenie a informovanie širokej verejnosti v oblasti používania online nástrojov.
Medzi projekty, ktoré boli podporené v roku 2020 patrí projekt Mapa relevantných hráčov IT
sektora na východnom Slovensku, ktorá združuje organizácie a spoločnosti z IT sektora
na jednom mieste, a tak uľahčuje prístup budúcim podnikateľom k relevantným informáciám.
V rámci aktivít na podporu internetovej ekonomiky vytvorila SBA už dávnejšie webovú stránku
www.podnikaj.online. Tento program si dal za cieľ priniesť širokej verejnosti také aktivity,
ktoré ľuďom pomôžu začať podnikať online, využívať na rozvoj rôzne online nástroje a celkovo
tak pomôžu internetovej ekonomike rásť.
Cieľom Podpory úspešnej podnikateľskej praxe je posilnenie záujmu verejnosti o podnikanie
prostredníctvom rozvoja podnikateľských zručností, propagácie úspešných podnikateľov
a podnikateliek. Za rok 2020 sa SBA podarilo podporiť 25 podujatí a projektov, ktoré pomáhajú
vytvárať nové podnikateľské myšlienky u širokej verejnosti a vzdelávať ich v podnikateľských
témach.
Medzi najzaujímavejšie podujatia a projekty patrili napr. Akadémia Baťa, Venture Capital
& Private Equity Konferencia Bratislava, Via Bona Slovakia 2020, Európska noc výskumníkov
a mnoho ďalších.

Charakteristika národných projektov
Národné projekty vznikli s cieľom podpory malých a stredných podnikateľov na Slovensku
v súlade s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva dopravy
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a výstavby SR. Financované sú prostredníctvom zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
NPC II BA kraj
Národný projekt NPC II – BA kraj má za cieľ etablovanie inštitúcie poskytujúcej komplexnú,
systematickú podporu a odborné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov, ako aj
záujemcov o podnikanie, s pôsobnosťou na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
Jeho podstatou je činnosť a rozvoj Národného podnikateľského centra (ďalej len „NPC“) –
inštitúcie typu one-stop-shop – situovaného v Bratislave, s územnou pôsobnosťou pre celý
BSK.
Širokú paletu služieb poskytovaných v NPC BA tvoria: skupinové odborné činnosti – semináre,
webináre, prednášky, diskusné fóra, workshopy, konferencie a pod., poskytovanie
krátkodobého i dlhodobého individuálneho poradenstva, pobyty v klasickom, alebo
virtuálnom podnikateľskom inkubátore, účasť na odborných podujatiach a stážových
pobytoch v zahraničí, prenos výskumného a akademického potenciálu do podnikateľského
prostredia, technologické zázemie v rámci kreatívnych dielní projektu, informačné
a popularizačné aktivity pre stredné a vysoké školy a širokú verejnosť zamerané na zvýšenie
motivácie podnikať, poradenstvo pri príprave žiadostí o podporu z komunitárnych programov
EÚ, ako aj komplexné informácie o možnostiach financovania podnikateľských aktivít či
službách partnerských inštitúcií.
Rok 2020 v projekte
V roku 2020 boli plánované viaceré aktivity ako napríklad podujatie Deň otvorených dverí
(biznisNET), spustenie Dlhodobého poradenstva v rámci Creative Pointu, a iné, ktoré, kvôli
pandemickej situácii a aktuálne platným nariadeniam, museli byť zrušené.
Pandémia ovplyvnila aj organizáciu podujatí a priebeh služieb, ktorých realizácia prešla oveľa
viac do online prostredia. Boli posilnené služby individuálneho poradenstva a konzultácií pre
MSP. Znížený záujem bol evidovaný pri určitom type služieb ako napr. Motivačné a aktivačné
tímové aktivity, kde sa preferuje osobný kontakt, pri individuálnych službách technologickej
dielne Creative Point a tiež pri službách v zahraničí, ako sú Medzinárodné odborné podujatia.
Napriek situácii boli služby NPC ako podujatia a individuálne poradenstvá pre klientov
atraktívne. Pri ich výbere a organizácií sa reflektovalo na aktuálne témy. Online podujatia si
našli svojich priaznivcov a tým sa podarilo napĺňať merateľné ukazovatele projektu.
NPC v regiónoch
Cieľom národného projektu NPC v regiónoch je poskytnúť komplexnú, systematickú podporu
a odborné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov, ako aj pre záujemcov
o podnikanie (vrátane znevýhodnených sociálnych skupín ako napríklad ženy,
seniori/generácia 50+, sociálne a zdravotne handikepovaní a pod.), s pôsobnosťou na území
západoslovenského, stredoslovenského a východoslovenského regiónu s výnimkou
Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
Podstatou NP NPC v regiónoch je, podobne ako v prípade projektu NPC II – BA kraj,
vybudovanie a činnosť Národných podnikateľských centier – inštitúcie typu one-stop-shop –
situovaných do regiónov Slovenska mimo BSK.
Širokú paletu služieb poskytovaných v NPC v regiónoch tvoria odborné skupinové činnosti,
poskytovanie krátkodobého i dlhodobého individuálneho poradenstva, pobyty vo virtuálnom
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podnikateľskom inkubátore, účasť na odborných podujatiach a stážových pobytoch
v zahraničí, prenos výskumného a akademického potenciálu do podnikateľského prostredia,
technologické kapacity v rámci kreatívnych dielní projektu, informačné a popularizačné
aktivity pre stredné a vysoké školy a širokú verejnosť zamerané na zvýšenie motivácie
podnikať, ako aj komplexné informácie o možnostiach financovania podnikateľských aktivít či
službách partnerských inštitúcií.
Rok 2020 v projekte
Rok 2020 pre projekt NPC v regiónoch zaznamenal niekoľko nových skutočností. Napriek
tomu, že rok bol poznačený pandemickou situáciu na Slovensku ohľadne Covid 19 projekt
zaznamenal nárast klientov. Počas svojho pôsobenia zaznamenal najviac klientov, ktorí využili
naše služby od začiatku projektu v roku 2017. Aj napriek nepriaznivej situácií, vďaka ktorej
bolo nevyhnutné v značnej miere zmeniť spôsob poskytovania služieb, objem poskytnutých
služieb bol optimálny a ukazovatele projektu boli naplnené. Dosiahnuté výsledky v roku 2020
sú pre projekt záväzkom aj naďalej sledovať spokojnosť klientov, rešpektovať a realizovať ich
prípadné požiadavky aj v ďalšom období realizácie projektu.
NP Podpora internacionalizácie MSP
Hlavným cieľom národného projektu je posilnenie internacionalizačných kapacít MSP vrátane
prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných,
kooperačných a poradenských služieb MSP za účelom zvýšenia ich miery zapojenia
do medzinárodnej spolupráce. Táto spolupráca bude stimulovať ich ďalší rozvoj a rast,
posilňovať ich konkurencieschopnosť a postavenie v národnom hospodárstve a zároveň
vytvárať predpoklady na úspešný prienik na zahraničné trhy.
Národný projekt je realizovaný prostredníctvom vytvorenia komplexného systému podpory
internacionalizácie MSP pri presadzovaní sa a prenikaní na zahraničné trhy, vytvorenia
nástroja pre konkurencieschopné a inovatívne MSP na zvýšenie ich exportného potenciálu
a stimuláciu vzájomnej kooperácie, zapojenia MSP do čo možno najväčšieho množstva
projektov EÚ a pritom dbať na kvalitu podávaných projektov a motivovanie MSP.
Prostriedkom bude vytvorenie tzv. Trade Point (súčasť NPC vo všetkých regiónoch s výnimkou
bratislavského kraja) ako komplexného podporného miesta so širokým portfóliom služieb,
na ktorom MSP získa ucelenú podporu pri prieniku na zahraničný trh.
Rok 2020 v projekte
V roku 2020 v projekte úspešne pokračovali aktivity poskytovania krátkodobého a dlhodobého
poradenstva pre MSP v oblasti internacionalizácie. Tým sa podarilo naplniť všetky dôležité
merateľné ukazovatele projektu. Veľký úspech mali semináre zamerané na komunitárne
programy EÚ, krátkodobé
a dlhodobé odborné projektové poradenstvo
na internacionalizačné témy marketing, manažment, legislatíva, financovanie a pod. Spätné
väzby od klientov poukazujú, že hodnotia poskytnuté odborné poradenstvo na vysokej
profesionálnej úrovni a celkovo boli poskytnuté služby pozitívnym prínosom pre ich
podnikanie. Enormný záujem v rámci MSP bol o poskytovanie služieb elektronického
podnikania, ktoré nestrácajú svoju popularitu. Podnikatelia veľmi oceňovali flexibilne
zmenený prístup v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a prechod na poskytovanie
bezplatných služieb online formou.
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NP Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small
First“
Hlavným cieľom národného projektu je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom
prostredí v Slovenskej republike, s dôrazom na princípy SBAfE a podklady k uplatňovaniu
princípu „Think Small First“ v podmienkach SR. Zámerom je systematicky monitorovať
podnikateľské prostredie v SR a ďalších krajinách EÚ prostredníctvom prieskumov a analýz
v kontexte iniciatívy SBAfE. Projekt sa zameriava najmä na:
 kontinuálne monitorovanie podnikateľského prostredia,
 spracovávanie analýz a prieskumov, vytváranie a udržiavanie bázy dát ukazovateľov
MSP,
 mapovanie skutkového stavu a situácie MSP z pohľadu uplatňovania princípov
iniciatívy SBA,
 identifikovanie a analyzovanie bariér rozvoja podnikania MSP,
 porovnávanie situácie v SR s podmienkami podnikania v ostatných krajinách
(s dôrazom na susediace krajiny EÚ),
 identifikovanie vhodných príkladov opatrení na prenos do podmienok.
Rok 2020 v projekte
V roku 2020 sa úspešne pokračovalo v aktivitách v oblasti monitoringu podnikateľského
prostredia (viac v časti Výskum podnikateľského prostredia). Pripravených bolo 5 prieskumov,
20 analytických a štatistických výstupov a 42 informačných materiálov a aktivít vrátane
výročnej konferencie zameranej na tému Vplyv pandémie na podnikanie a nové výzvy
do budúcnosti.
Tvorba podnikateľského prostredia
Pri tvorbe podnikateľského prostredia sa SBA zameriava na:
 monitoring podnikateľského prostredia s dôrazom na MSP,
 proces analýzy, merania vplyvov navrhovanej legislatívy na MSP a vyhodnocovanie
alternatívnych riešení k týmto návrhom,
 témy Small Business Act for Europe
Výskum podnikateľského prostredia
Analytické pracovisko SBA sa zameriava najmä na spracovanie prieskumov a analýz s cieľom
zmapovať podnikateľské prostredie na Slovensku a tiež na spoluprácu s medzinárodnými
inštitúciami ako EK, OECD alebo Svetová banka týkajúcej sa výmeny dát a podkladov. Väčšina
činností a aktivít sa vykonáva v rámci národného projektu Monitoring podnikateľského
prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“.
Ako po iné roky, tak aj v roku 2020 boli spracované pravidelné výstupy, ako je napríklad
„Správa o stave MSP za rok 2019“. Pravidelné štatistické výstupy „MSP v číslach“, „Postavenie
malých a stredných podnikov v zahraničnom obchode SR v roku 2019“ či „Analýza rodového
a vekového zloženia FO – podnikateľov v roku 2019“ boli spracované na základe dostupných
štatistických dát a údajov. V rámci „Analýzy efektívnosti podporných programov pre MSP“ bol
hodnotený Mikropôžičkový program SBA.
Pandémia COVID-19 v roku 2020 zásadne zasiahla do bežného fungovania v rôznych
spoločenských oblastiach. Aj preto bolo spracovaných viacero materiálov mapujúcich práve
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dopady tejto pandémie, ako napr. materiál “Podpora zamestnanosti v období koronakrízy v
SR a v okolitých krajinách”, “Postavenie MSP v cestovnom ruchu s ohľadom na súčasný vývoj
v odvetví” či „Analýza malých a stredných podnikov pôsobiacich v odvetviach najviac
zasiahnutých karanténnymi opatreniami”.
V súvislosti s koronakrízou boli zrealizované 2 prieskumy, ktoré mapovali dopady prijatých
opatrení počas pandémie COVID -19. Cieľom prvého prieskumu "Názory a skúsenosti
živnostníkov, malých a stredných podnikateľov s využívaním podporných opatrení na
zmiernenie dopadov koronakrízy" bolo identifikovať problémy jednotlivých firiem, ktoré sa
im vyskytli v súvislosti s COVID-19. Druhý prieskum "Názory podnikateľov na dopady druhej
vlny koronakrízy" poukázal na skutočnosť, že druhá vlna pandémie COVID-19 spolu s prijatými
opatreniami so sebou priniesla negatívny dopad na podnikanie až pre 95% malých a stredných
podnikov a to najmä v oblasti stravovacích služieb, umenia, zábavy a rekreačných činností.
V roku 2020 boli publikované informačné materiály, v ktorých boli priblížené základné
legislatívne predpisy, povinnosti a potrebné povolenia na získanie oprávnenia podnikať
v oblasti poľnohospodárstva, pri podnikaní cestovných kancelárií ale tiež aj ako vo firme
ošetriť „home office“, alebo aké sú online marketingové nástroje pre mikro a malých
podnikateľov.
Počas roka 2020 aj naďalej zasadala Pracovná skupina pre implementáciu princípov Small
Business Act (PS) na zabezpečenie prenosu informácií a návrhov spojených s uplatňovaním
iniciatívy SBAfE. Stretnutie PS sa konalo v júni a novembri 2020 a to formou "per rollam".
Napriek nepriaznivej situácii v súvislosti s pandémiou a následnými obmedzeniami sa
podarilo zorganizovať 2 regionálne podujatia, ktoré sa uskutočnili v septembri
v Prešove a v Banskej Bystrici na tému „Cestovný ruch – bariéry a perspektívy“.
3. Výročná konferencia na tému „Vplyv pandémie na podnikanie a nové výzvy do budúcnosti“
v rámci NP "Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu "Think
Small First"" sa uskutočnila online formou dňa 09.12.2020. Odborná verejnosť z verejných
inštitúcií, ministerstiev a univerzít mala možnosť sa zapojiť do diskusie prostredníctvom
aplikácií.
Centrum lepšej regulácie (CLR)
Špecializovaný právno-analytický odbor zriadený v rámci Slovak Business Agency s poslaním
znižovať neprimeranú regulačnú záťaž MSP a zlepšovať tým podnikateľské prostredie na
Slovensku.
V období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 CLR posúdilo vplyvy 265 samostatných
materiálov predložených na posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR
(CLR ako gestor vplyvov na prostredie mikro, malých a stredných podnikov), z toho 101
unikátnych materiálov (t.j. neprišli na posudzovanie Stálej pracovnej komisii opakovane) s
vplyvom na podnikateľské prostredie identifikovaným CLR.
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Tabuľka č. 15 – Prehľad činnosti CLR
so žiadosťou
01/2020na
o skrátené na riadne
12/2020
posúdenie
PPK
PPK
CLR
Celkovo
265
38
118
Celkovo
s vplyvom na
PP/MSP
Unikátne
Unikátne s
vplyvom na
PP/MSP

na
záverečné
posúdenie
32

info o príprave/
konzultáciách
s podnikateľmi
77

106

18

65

23

-

246

36

106

27

-

101

17

63

21

-

Napriek snahám CLR, predovšetkým vo forme zásadných pripomienok v rámci PPK a ZP, možno
konštatovať, že aj v roku 2020 pretrvával trend nedostatočnej kvantifikácie nákladov/úspor
regulácie zo strany predkladateľov. Predkladatelia vyčíslili náklady regulácie iba v 23
materiáloch z celkovo 101 materiálov s vplyvom na podnikateľské prostredie.
Témy Small Business Act for Europe
Zákon o malých a stredných podnikoch („Small Business Act“) je iniciatíva Európskej únie
na podporu malého a stredného podnikania, ktorá predstavuje komplexný rámec opatrení
pre MSP s cieľom zabezpečiť ich udržateľný rast a konkurencieschopnosť na globálnom trhu.
Small Business Act má za cieľ:
 navrhovať riešenia podľa zásady „najskôr myslieť v malom“,
 umožňovať prístup MSP k financiám,
 pomôcť MSP profitovať zjednotného trhu EÚ čo najviac,
 vytvoriť vhodné podnikateľské prostredie,
 prispôsobovať verejné politiky potrebám MSP.
V rámci tejto iniciatívy SBA reaguje účasťou vo viacerých medzinárodných projektoch.
Projekt KET4CleanProduction – Key enabling technologies (KET)- kľúčové podporné
technológie pre čistú produkciu
Cieľom projektu je urýchliť zavádzanie vyspelých výrobných technológií pokročilej výroby
pre MSP a uľahčiť ich prístup k týmto technológiám.
Hlavnou úlohou projektu je poskytnutie mikro-grantu vo výške 50 000 € pre inovatívne firmy.
Ďalším cieľom je vybudovanie nadnárodnej platformy pre spoluprácu KET centier a firiem
s inovačným potenciálom.
V roku 2020 boli podané 4 technologické žiadosti od firiem na získanie finančného
mikrograntu. Úspešné prefinancovanie vedy a výskumu vo výške 50 000 € získali 3 spoločnosti.
Počas trojročného obdobia trvania projektu bolo podaných 13 žiadosti a 4 spoločnosti dostali
grant, čím sa stalo Slovenskou jednou z najúspešnejších krajín.
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Projekt „Accelerating market growth through entrepreneurial cross-border mobility,
networking and support“ (AROUND ME)
S cieľom projektu podporiť cezhraničnú mobilitu a výmenu podnikateľských skúseností medzi
začínajúcimi a skúsenými podnikateľmi v iných zúčastnených krajinách v Európe, USA,
Singapure a Izraeli, SBA ako sprostredkovateľská organizácia v januári 2020 úspešne ukončila
poslednú medzinárodnú pracovnú stáž pod záštitou projektu AROUND ME. Celkovo bolo počas
projektu úspešne zrealizovaných 15 pracovných stáží, z toho 10 v zahraničí a 5 na Slovensku.
Projekt „Let’s have fun with the business start-up“ (Biz4Fun)
Projekt Biz4Fun, realizovaný v rámci programu Erasmus+, sa zameriava na zlepšenie
uplatnenia mladých ľudí na trhu práce. Aktivity projektu majú za cieľ pomôcť mladým ľuďom
rozvíjať zručnosti, ktoré im môžu napomôcť pri hľadaní zamestnania či rozbehu vlastného
podnikania.
V roku 2019 prebiehala príprava vzdelávacích materiálov pre online kurz pre 3D virtuálne
vzdelávacie prostredie. Pripravovaná hra prinesie inovatívny prístup rozvoja podnikateľských
zručností prostredníctvom simulácie rozbehu a chodu vlastného start-upu. Hlavné aktivity
počas roku 2020 boli sústredné na testovanie online hry u cieľových skupín.
Projekt „V4 Network on Entrepreneurship“
Hlavným cieľom projektu „V4 Network on Entrepreneurship“ je sústrediť poznatky, expertov
a výskumných pracovníkov so zameraním na tému podnikania a MSP v krajinách
Vyšehradského regiónu a vytvoriť tak novú cezhraničnú sieť.
Partneri projektu - IDEA Development Foundation, SBA, University of Economics, Prague pod
vedením HÉTFA Research Institute, vytvorili on-line databázu výskumných organizácií,
akademických pracovníkov a univerzít zaoberajúcich sa lokálnymi a regionálnymi podnikmi
a uskutočnili medzinárodnú konferenciu zameranú na vybrané trendy a prekážky rozvoja
malých a stredných podnikov v krajinách V4, zavŕšili partneri projektové aktivity záverečným
dvojdňovým workshopom organizovaným v januári 2020 v Bratislave. Výstupom záverečného
workshop, ktorý zapojil odborníkov a tvorcov politík z krajín Vyšehradského regiónu, je balík
spoločných odporúčaní a návrhov pre ďalšie zmeny zákonov upravujúcich podnikanie.
Projekt „Women, families, careers - a civil society forum in the V4 spirit“
Hlavným cieľom projektu, realizovaného od 17. februára do 31. októbra 2020, bolo
sformulovať spoločné odporúčania pre tvorcov politík, ktoré vychádzali z diskusií
uskutočnených v rámci konferencie a podnetov zozbieraných v elektronickom prieskume.
Prostredníctvom odporúčaní sme mali spolu s partnermi za cieľ prispieť k prezentácii názorov
a návrhov krajín V4 k téme „Ženy, rodina a kariéra“ v našich krajinách, ako aj na fórach
Európskej únie a OSN.
Projekt Introducing Service Innovation into product-based manufacturing companies
(THINGS+)
Projekt THINGS+ bol realizovaný v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE od júna 2017
do polovice roka 2020. Jeho cieľom bolo podporiť zavádzanie inovácií služieb do portfólia
malých a stredných podnikov zameriavajúcich sa na výrobu produktov (koncept servitizácie)
a zvýšiť ich konkurencieschopnosť na domácom i medzinárodného trhu.
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V roku 2020 bola zrealizovaná druhá séria na seba nadväzujúcich workshopov vychádzajúcich
z metodológie SIM (Service Innovation Methodology), predstavujúcej hlavný výstup
projektu.
Projekt „Cross-border capacity building for developing circular regions“ (CircularRegions)
Hlavným cieľom projektu CircularRegions je nadviazať spoluprácu medzi organizáciami, ktoré
sú členmi platforiem cirkulárnej ekonomiky v Maďarsku a na Slovensku, s cieľom uľahčiť
prechod na cirkulárnu ekonomiku v cezhraničných regiónoch.
Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg Slovenská republika – Maďarsko za účasti
4 partnerov z oboch krajín – Slovak Business Agency, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, IFKA
a Business Council for Sustainable Development Hungary.
Projekt „Culture and Creative Industries COOPERATION COLLIDER“ (COCO4CCI)
Cieľom projektu s názvom (COCO4CCI) je prepájanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu (CCI)
s technologicky orientovanými spoločnosťami (AVM - advanced manufacturing).
Hlavným prínosom spolupráce medzi kreatívnym a výrobným priemyslom je podpora
inovačného procesu v zapojených malých a stredných podnikoch.
Ambíciou projektu COCO4CCI je budovanie kapacít pre medzisektorovú spoluprácu
a uľahčovanie medzisektorových väzieb medzi CCI a AVM. Na projekte sa na Slovensku podieľa
dvojica partnerov – Creative Industry Košice, ktoré zastupuje kreatívny priemysel a SBA, ktorá
ako partner zabezpečuje prepojenie na podniky – vrátane tých výrobných.
V roku 2021 prebiehajú aktivity zamerané na rozvoj zručností zástupcov kultúrneho
a kreatívneho priemyslu pre úspešné nadväzovanie spoluprác s výrobným sektorom.
Uskutoční sa séria online podujatí na predstavenie výziev podnikov v oblasti cirkulárnej
ekonomiky a následne prezentovanie návrhov riešení daných výziev kreatívnym sektorom.
Celý proces bude facilitovaný tak, aby došlo k nadviazaniu úspešných spoluprác týchto dvoch
svetov.
Projekt „Robotics and SMEs“ (ROB-SME)
Robotics and SMEs alebo skrátene ROB-SME je medzinárodný projekt spolufinancovaný
programom Erasmus+ v rámci KA204 - Strategické partnerstvá na vzdelávanie dospelých.
V období realizácie (september 2019 - august 2021) je cieľom projektu umožniť malým
a stredným podnikom (ďalej „MSP“) účinne a efektívne zavádzať na pracovisko roboty / umelú
inteligenciu, s cieľom zvýšiť svoju produktivitu a konkurencieschopnosť.
Cieľom projektu bude na základe prieskumu a analýzy potrieb MSP v Európe vyvinúť
a bezplatne sprístupniť sériu nástrojov odbornej prípravy a podpory
pre manažérov malých a stredných podnikov. Tieto nástroje im umožnia posúdiť hodnotu
robotov a umelej inteligencie pre rozvoj a udržateľnosť ich podnikania.
Očakáva sa, že z účasti na projekte bude mať priamy a nepriamy úžitok viac ako 800 účastníkov
– MSP, agentúr na podporu MSP, podnikateľských agentúr, vzdelávacích inštitúcií
a jednotlivcov.
Projekt „Improving innovation delivery of policies within 4.0 industry in Europe“
(INNO INDUSTRY)
Cieľom medzinárodného projektu INNO INDUSTRY, spolufinancovaného z programu Interreg
Europe, je do roku 2022 zvýšiť podiel klastrov, ktoré realizujú činnosti na podporu
transformácie smerom k Priemyslu 4.0. K naplneniu tohto cieľa prispieva medzinárodná
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výmena skúseností, ktorej cieľom je dosiahnuť zlepšenie regionálnych a národných
podporných politík.
Kľúčovými výstupmi projektu sú regionálne SWOT analýzy v 10 regiónoch EÚ, identifikácia
a zdieľanie najmenej 30 príkladov dobrej praxe týkajúcich sa klastrov a Priemyslu 4.0
a 10 akčných plánov na zavedenie zlepšení relevantných politík. V prípade Slovenska je
relevantným nástrojom Operačný program Výskum a inovácie a jeho opatrenia na podporu
klastrov
Projekt „Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship“ (BRESE)
Ambíciou projektu BRESE je identifikovať prekážky pre rozvoj sociálneho podnikania
a na základe medzinárodnej skúsenosti a výmeny dobrej praxe prispieť k ich odstraňovaniu.
Centrom záujmu projektu je operačný program Ľudské zdroje, ktorý predstavuje hlavný zdroj
finančných prostriedkov určených na podporu sociálnych podnikov na Slovensku.
Hlavným výstupom projektu sú regionálne SWOT analýzy, výmena skúseností na základe
príkladov dobrej praxe v oblasti podpory sociálneho podnikania a 5 regionálnych akčných
plánov na zavedenie zlepšení relevantných politík.
Projekt EU ECO-TANDEM PROGRAMME
Hlavným cieľom projektu EU ECO-TANDEM je podporiť malé a stredné podniky z oblasti
cestovného ruchu a rozvoj trvalo udržateľného turizmu prostredníctvom nadnárodnej
spolupráce a zdieľania poznatkov.
V roku 2020 sa projektové aktivity zameriavali na mapovanie aktérov a potrieb v oblasti
cestovného ruchu, budovanie spoluprác a prípravu vzdelávacieho a tréningového programu
pre podnikateľov, manažérov malých a stredných podnikov a odborníkov v oblasti cestovného
ruchu vo verejnom a súkromnom sektor.
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Graf č. 46 – Aktivity SBA
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5 Hospodárenie organizácie
Základná charakteristika správcu rozpočtovej kapitoly
Ministerstvo financií SR listom č. MF/019670/2020-441 z 11. 12. 2019 rozpísalo Ministerstvu
hospodárstva SR záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu vrátane programovej štruktúry
na rok 2020 tak, ako boli schválené v Národnej rade SR zákonom č. 468/2020 Z. z. o štátnom
rozpočte na rok 2020.
Tabuľka č. 16 – Základné ukazovatele rozpočtu MH SR v eurách
ZÁVÄZNÉ UKAZOVATELE
Schválený
Upravený
Skutočnosť
%
rozpočet
rozpočet
stĺ.
k 1.1.2020
k 31.12.2020
k 31.12.2020 3/2*100
A
1
2
3
4
I. PRÍJMY KAPITOLY SPOLU
v tom:
143 171 477,00 281 378 992,98 310 554 360,03 110,37
A. Záväzný ukazovateľ
kód zdroja 111+131I
80 218 764,00 80 218 764,00 109 015 291,07 135,90
B. Prostriedky EÚ
kód zdroja 1AA1+3AA1
62 952 713,00 201 160 228,98 201 458 596,30 100,15
C. Prostriedky na spolufinancovanie
kód zdroja 1AA2+13S2+1352
0,00
0,00
80 472,66
D. Iné prostriedky
kód zdroja 71
0,00
0,00
0,00
II. VÝDAVKY KAPITOLY SPOLU (A+B+C)
A. Prostriedky ŠR
kód zdroja 111+131H +131I
B. Prostriedky na spolufinancovanie
kód zdroja
1AA2+1AC2+1AJ2+3AA2+3AC2
C. Prostriedky EÚ
zdroj 1AA1+3AA1+3AC1
- mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania (610),
(kód zdroja 111)
z toho : mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania
aparátu ústredného orgánu

308 623 585,00 784 453 688,92 634 693 783,74

80,91

225 538 924,00 564 514 792,66 414 756 264,58

73,47

20 131 948,00

36 864 958,87

36 863 581,77
99,99

62 952 713,00 183 073 937,39 183 073 937,39

100,00

14 926 448,00

14 796 937,00

14 621 400,12

98,81

8 580 652,00

8 451 141,00

8 451 141,00

100,00

959

956

853,3

89,26

560

557

500

89,77

Počet zamestnancov rozpočtových
organizácií
podľa prílohy č. 1 k uzneseniu
vlády SR č. 453/2018
z toho: aparát ústredného
orgánu
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- administratívne kapacity
rozpočtových organizácií
osobitne sledované, podľa
prílohy č. 1 k uzneseniu vlády
SR č. 453/2018
- kapitálové výdavky (700), kód
zdroja 111+131H+131I
III. VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
NA REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK
2019
07K Rozvoj priemyslu a podpora
podnikania
07K010F Podpora útlmu rudného
baníctva
07K0115 Národný jadrový fond
07K0119 Národný jadrový fond –
odvody od prenosovej sústavy
a distribučných sústav
07K0403 Podpora rozvoja strategických
investícií -Investičné stimuly
07K08 Podpora regionálneho rozvoja
07L Tvorba a implementácia politík
06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR
09704 Príspevky Slovenskej republiky do
medzinárodných organizácií - MH
SR
0AS03 MH SR - Ochrana kritickej
infraštruktúry
v Slovenskej republike
0EA02 Operačný program Výskum
a inovácie časť MH SR
0EK0J Informačné technológie
financované
zo štátneho rozpočtu - MH SR

174

174

150

86,21

64 500 472,00

55 914 227,38

55 909 093,87

99,99

177 901 101,00 435 000 492,34 366 693 490,46

84,30

10 714 820,00
328 511,00

5 883 116,40
309 325,12

5 883 116,40
309 325,12

100,00
100,00

65 900 000,00

65 900 000,00

62 888 392,99

95,43

7 415 839,00 17 711 551,55
42 058 927,00 112 972 457,23
2 100 000,00 10 139 281,68
1 000 000,00
1 000 000,00

17 711 551,55
32 111 621,91
10 138 176,19
864 247,96

100,00
28,42
99,99
86,42

4 300,00

4 300,00 3 448,94

83 059 857,00 219 637 930,91 219 637 930,91

2 499 400,00

5 699 226,76

80,21

100,00

5 244 867,37

92,03

177 901 101,00 435 000 492,34 366 693 490,46

84,30

Záväzné ukazovatele príjmov a výdavkov kapitoly MH SR boli v roku 2020 dodržané.
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Tabuľka č. 17 - MH SR dosiahlo v roku 2020 nasledovný výsledok rozpočtového hospodárenia
v eurách
Schválený
Upravený
Skutočnosť
%
rozpočet
rozpočet
k 31.12.2020
k uprav.
k 1.1.2020
k 31.12.2020
Rozpočtu
4/3*100
1
2
3
4
5
143 171 477,00 281 378 992,98
310 554 360,03
110,37
Príjmy spolu
z toho:
62 952 713,00 201 160 228,98
201 160 228,98
100,00
prijaté z rozpočtu EÚ
308 623 585,00 784 453 688,92
634 693 783,74
80,91
Výdavky spolu
z toho:
62 952 713,00 183 073 937,39
183 073 937,39
100,00
kryté prostriedkami EÚ
Saldo
-165 452 108,00 -503 074 695,94
-324 139 423,71
64,43
príjmov a výdavkov
0,00
18 086 291,59
18 086 291,59
100,00
z toho: z prostriedkov EÚ
Príjmy kapitoly MH SR boli schválené zákonom č. 468/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok
2020. Na základe zákona č. 217/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2020 Z. z.
o štátnom rozpočte na rok 2020 bol upravený záväzný ukazovateľ príjmov štátneho rozpočtu
na rok 2020 na sumu 143 171 477,00 eur. Rozpočet celkových príjmov kapitoly MH SR bol
k 31. 12. 2020 upravený na sumu 281 378 992,98 eur a skutočné príjmy kapitoly boli
dosiahnuté v sume 310 554 360,03 eur, t. j. plnenie na 110,37 %. Príjmy z rozpočtu EÚ boli
naplnené v sume 201 160 228,98 eur, t. j. plnenie na 100,00 % k upravenému rozpočtu
príjmov k 31. 12. 2020.
Výdavky kapitoly MH SR boli zákonom č. 468/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020
schválené v sume 308 623 585,00 eur, ktoré boli v priebehu roka 2020 rozpočtovými
opatreniami MF SR upravené na sumu 784 453 688,92 eur. Celkové čerpanie výdavkov
kapitoly MH SR v roku 2020 bolo v sume 634 693 783,74 eur, t. j. 80,91 % z upraveného
rozpočtu výdavkov k 31. 12. 2020.
Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu v priebehu roka 2020
Príjmy kapitoly MH SR boli v priebehu roka 2020 upravené deviatimi rozpočtovými
opatreniami zo schválenej výšky príjmov v sume 143 171 477,00 eur na sumu 281 378 992,98
eur, a to navýšením v príjmovej časti rozpočtu o 425 831 932,99 eur a viazaním v príjmovej
časti rozpočtu o 287 624 417,01 eur. K 31. 12. 2020 bol rozpočet príjmov kapitoly MH SR
upravený celkovo o + 138 207 515,98 eur.
Zvýšenie rozpočtu príjmov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili rozpočtové
opatrenia MF SR (RO):
 RO č. 1/2020 - povolené prekročenie limitu príjmov viazaných v roku 2019 podľa § 8
ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. za prostriedky EÚ (zdroje 3AA1, 13S1),
 RO č. 28/2020 - povolené prekročenie limitu príjmov za prostriedky EÚ (zdroj 1AA1),
 RO č. 36/2020 - povolené prekročenie limitu príjmov za prostriedky EÚ (zdroj 1AA1),
 RO č. 40/2020 - povolené prekročenie limitu príjmov za prostriedky EÚ (zdroj 13S1),
 RO č. 51/2020 - povolené prekročenie limitu príjmov za prostriedky EÚ (zdroj 1AA1),
 RO č. 55/2020 - povolené prekročenie limitu príjmov za prostriedky EÚ (zdroj 1301).
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 Zníženie rozpočtu príjmov kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili
rozpočtové opatrenia MF SR:
 RO č. 47/2020 - viazanie príjmov za prostriedky EÚ (zdroj 13S1) v nadväznosti na RO
č. 40/2020,
 RO č. 57/2020 - viazanie príjmov za prostriedky EÚ (zdroj 1301) v nadväznosti na RO
č. 55/2020,
 RO č. 63/2020 - viazanie príjmov (prostriedky EÚ - zdroje 13S1, 1AA1, 3AA1) v súlade s
§ 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.
Výdavky kapitoly MH SR boli v priebehu roka 2020 upravené päťdesiatimi štyrmi rozpočtovými
opatreniami z úrovne MF SR zo schválenej výšky rozpočtových výdavkov v sume
308 623 585,00 eur na sumu 784 453 688,92 eur, a to povoleným prekročením výdavkov
v sume 916 981 468,82 eur a viazaním výdavkov v sume 441 151 364,90 eur. K 31. 12. 2020
bol rozpočet výdavkov kapitoly MH SR upravený celkovo o + 475 830 103,92 eur.
Rozpočet výdavkov bol v roku 2020 v najväčšej miere ovplyvnený nasledovnými úpravami
rozpočtu (rozpočtové opatrenia MF SR):
1. Zvýšenie rozpočtu výdavkov kapitoly oproti schválenému rozpočtu
 RO č. 1/2020 - povolené prekročenie limitu výdavkov o prostriedky viazané v roku 2019
podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. - prostriedky EÚ (zdroje 3AA1, 3AC1)
a spolufinancovania (zdroje 3AA2, 3AC2),
 RO č. 2/2020 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v podprograme 07K
0I Podpora realizácie významnej investície Jaguar Land Rover o prostriedky viazané v
roku 2019 (zdroj 131J - prostriedky ŠR) podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z.
z.,
 RO č. 3/2020 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v prvku 07K 04 03
Podpora rozvoja strategických investícií - Investičné stimuly o prostriedky viazané v
roku 2019 (zdroje 131I, 131J - prostriedky ŠR) podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona č.
523/2004 Z. z.,
 RO č. 4/2020 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v podprograme 07K
08 Podpora regionálneho rozvoja o prostriedky viazané v roku 2019 (zdroje 131I, 131J
- prostriedky ŠR) podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.,
 RO č. 5/2020 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v programe 07K
Rozvoj priemyslu a podpora podnikania (na podporu E-mobility) o prostriedky viazané
v r. 2019 (zdroje 131I, 131J - prostriedky ŠR) podľa § 8 ods. 6 a §17 zákona č. 523/2004
Z. z.,
 RO č. 6/2020 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v medzirezortnom
podprograme 0EK 0J Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - MH
SR o prostriedky viazané v roku 2019 (zdroje 131I, 131J – prostriedky ŠR) podľa § 8 ods.
6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.,
 RO č. 9/2020 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v programe 07L
Tvorba a implementácia politík o prostriedky viazané v roku 2019 (zdroje 131I, 131J –
prostriedky ŠR) podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.,
 RO č. 15/2020 - povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v prvku 07K 01 06
Podpora útlmu a likvidácie následkov ťažby v uhoľnom baníctve na základe uznesenia
vlády SR č. 336/2019,
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RO č. 18/2020 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov
v medzirezortnom podprograme 06 H01 Hospodárska mobilizácia MH SR o prostriedky
viazané v roku 2019 (zdroj 131I – prostriedky ŠR) podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona č.
523/2004 Z. z.,
RO č. 22/2020 - povolené prekročenie limitu bežných výdavkov na vysporiadanie
systémových nezrovnalostí za programové obdobie 2007 - 2013 (za OP KaHR),
RO č. 23/2020 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v medzirezortnom
podprograme 0EK 0J Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - MH
SR o prostriedky viazané v roku 2019 (zdroj 131I – prostriedky ŠR) podľa § 8 ods. 6 a
§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z.,
RO č. 27/2020 - povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v programe 07K Rozvoj
priemyslu a podpora podnikania v zmysle uznesenia vlády SR č. 349/2020 v súvislosti
so šírením nákazlivej choroby COVID-19 na podporu podnikateľov poskytnutím dotácie
na nájomné,
RO č. 28/2020 - povolené prekročenie limitu výdavkov v Operačnom programe
Integrovaná infraštruktúra (zdroje 1AA1 - prostriedky EÚ, 1AA2 a 3AA2 spolufinancovanie) na poskytnutie pomoci podnikom z dôvodu pandémie COVID-19,
RO č. 33/2020 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v medzirezortnom
podprograme 0EK 0J Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - MH
SR o prostriedky viazané v roku 2019 (zdroj 131I – prostriedky ŠR) podľa § 8 ods. 6
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.,
RO č. 38/2020 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v prvku 07K0E03
Implementácia opatrení Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR
(Smart Cities) o prostriedky viazané v roku 2019 (zdroje 131I, 131J – prostriedky ŠR)
podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.,
RO č. 41/2020 - povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v programe 07L Tvorba
a implementácia politík na úhradu systémových nezrovnalostí SOP PS za programové
obdobie 2004 - 2006,
RO č. 49/2020 - povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v programe 07K Rozvoj
priemyslu a podpora podnikania na financovanie nákladov vynaložených na podporu
výroby elektriny,
RO č. 51/2020 - povolené prekročenie limitu výdavkov na medzirezortnom
podprograme 0EA 02 Operačný program Integrovaná infraštruktúra - časť MH SR
za prostriedky EÚ (zdroj 1AA1) a prostriedky spolufinancovania (zdroj 1AA2),
RO č. 53/2020 - povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v medzirezortnom
podprograme 0EK 0J Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - MH
SR o prostriedky viazané v roku 2019 (zdroj 131I – prostriedky ŠR) podľa § 8 ods. 6
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.

2. Zníženie rozpočtu výdavkov kapitoly oproti schválenému rozpočtu
 RO č. 7/2020 - viazanie bežných výdavkov v medzirezortnom podprograme 0EK 0J
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - MH SR v prospech kapitoly
MF SR na základe Dohody o výkone správy a údržby EIS SAP,
 RO č. 31/2020 - viazanie kapitálových výdavkov v prospech bežných výdavkov
v programe 07L Tvorba a implementácia politík na plnenie úloh v oblasti kybernetickej
bezpečnosti,
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RO č. 34/2020 - viazanie limitu výdavkov v programe 07L Tvorba a implementácia
politík na základe uznesenia vlády SR č. 224/2005 a uznesenia vlády SR č. 480/2005
a v zmysle delimitačného protokolu o prevode funkčných miest a prostriedkov
štátneho rozpočtu
na rok 2020 z MH SR na MZV a EZ SR,
RO č. 35/2020 - viazanie limitu výdavkov v programe 07L Tvorba a implementácia
politík
na základe uznesenia vlády SR č. 224/2005 a uznesenia vlády SR č. 480/2005
a v zmysle delimitačného protokolu o prevode funkčných miest a prostriedkov
štátneho rozpočtu
na rok 2020 z MH SR na MZV a EZ SR,
RO č. 43/2020 - viazanie limitu bežných výdavkov - vrátenie ŽoP č. 314011P828100301
z roku 2019 z prvku 07K 02 1I Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku
a hodnotenie politík v kompetencií MH SR (zdroje 3AC1 - prostriedky EÚ a 3AC2 spolufinancovanie) prostredníctvom platobnej jednotky MV SR,
RO č. 47/2020 - viazanie limitu výdavkov v programe 07L Tvorba a implementácia
politík (zdroje 13S1 - prostriedky EÚ, 13S2 - spolufinancovanie),
RO č. 48/2020 - viazanie limitu bežných výdavkov v prvku 07K 02 1J Podpora
podnikateľov – dotácia na nájomné - mimoriadne opatrenia v súvislosti COVID-19
v prospech kapitoly MŠVVaŠ SR,
RO č. 57/2020 - viazanie limitu výdavkov v programe 07L Tvorba a implementácia
politík (zdroje 1301 - prostriedky EÚ, 1302 - spolufinancovanie),
RO č. 62/2020 - viazanie limitu bežných výdavkov v programe 07L Tvorba
a implementácia politík z dôvodu vyplatenia odmeny zamestnancom zabezpečujúcich
prepravu a ochranu ministra hospodárstva SR v prospech MV SR,
RO č. 63/2020 - viazanie limitu výdavkov (prostriedky EÚ a spolufinancovania)
určených
na financovanie spoločných programov SR a EÚ v súlade s § 8 ods.6
zákona č. 523/2004 Z. z.,
RO č. 66/2020 - viazanie limitu kapitálových výdavkov (zdroje 111, 131I, 131J prostriedky ŠR) v programe 07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania a 07L Tvorba
a implementácia politík a v medzirezortnom podprograme 0EK 0J Informačné
technológie financované zo štátneho rozpočtu - MH SR v súlade s § 8 ods. 6 zákona č.
523/2004 Z. z., ktoré kapitola použije v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Príjmy kapitoly
Celkové príjmy kapitoly MH SR boli v roku 2020 naplnené v sume 310 554 360,03 eur. Z tohto
objemu boli nedaňové príjmy naplnené v sume 109 394 131,05 eur a granty a transfery boli
naplnené v sume 201 160 228,98 eur.
Tabuľka č. 18 - Členenie dosiahnutých príjmov MH SR podľa ekonomickej klasifikácie v eurách
Schválený
Upravený
Plnenie
rozpočet
rozpočet
Skutočnosť 3/2*100
Ukazovateľ
k 1.1.2020
k 31.12.2020 k 31.12.2020
(%)
1
2
3
4
200 Nedaňové príjmy
80 218 764,00 80 218 764,00 109 394 131,05
136,37
210 Príjmy z podnikania a z
vlastníctva majetku
2 235 000,00
2 249 645,75
2 255 421,40
100,26
211 Príjmy z podnikania
2 173 000,00
2 173 000,00
2 173 000,00
100,00
212 Príjmy z vlastníctva
62 000,00
76 645,75
82 421,40
107,54
144

220 Administratívne poplatky
a iné poplatky a platby
221 Administratívne poplatky
222 Pokuty, penále a iné sankcie
Poplatky a platby
223 z nepriemyselného
a náhodného predaja
230 Kapitálové príjmy
Príjem z predaja kapitálových
231 aktív
239 Z vratiek
290 Iné nedaňové príjmy
291 Vrátené neoprávnene použité
alebo zadržané finančné
prostriedky
292 Ostatné príjmy
300 Granty a transfery
340 Zahraničné transfery
341 Prostriedky z rozpočtu EÚ
Príjmy MH SR spolu (200+300)

2 316 668,00
1 200 160,00
963 202,00

2 134 022,62
983 377,54
1 100 727,37

2 166 882,45
993 640,72
1 123 324,02

101,54
101,04
102,05

153 306,00
664 096,00

49 917,71
299 296,00

49 917,71
314 396,00

100,00
105,05

0,00
15 100,00
299 296,00
299 296,00
75 535 799,63 104 657 431,20

100,00
138,55

365 000,00
299 096,00
75 003 000,00

0,00
0,00
75 003 000,00 75 535 799,63
62 952 713,00 201 160 228,98
62 952 713,00 201 160 228,98
62 952 713,00 201 160 228,98

380 177,83
104 277 253,37
201 160 228,98
201 160 228,98
201 160 228,98

138,05
100,00
100,00
100,00

143 171 477,00 281 378 992,98 310 554 360,03

110,37

Na dosiahnutých príjmoch kapitoly MH SR za rok 2020 sa podriadené organizácie ministerstva
a vnútroorganizačné jednotky ministerstva podieľali nasledovne:
Puncový úrad SR (PÚ) mal na rok 2020 schválené príjmy v sume 670 000,00 eur. Rozpočtovým
opatrením bol rozpočet príjmov PÚ upravený na sumu 602 427,54 eur.
K 31. 12. 2020 PÚ dosiahol príjmy v sume 623 751,59 eur, čo predstavuje 103,54 %
k upravenému rozpočtu príjmov na rok 2020.
Dosiahnutú výšku rozpočtovaných príjmov tvorili hlavne príjmy z výkonu puncovej kontroly
v sume 612 690,72 eur. Príjmy z vybratých pokút a penále boli prijaté v sume 5 980,00 eur.
Ostatné náhodné príjmy predstavovali sumu 5 080,87 eur a boli tvorené príjmami za preplatky
energií za rok 2019 a zúčtovanie sociálneho fondu.
Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI) boli záväzné ukazovatele príjmov schváleného rozpočtu
na rok 2020 upravené na sumu 1 503 508,00 eur, z toho príjem z predaja majetku
vo vlastníctve SOI v sume 365 000,00 eur, za porušenie predpisov v sume 933 202,00 eur,
za predaj výrobkov tovarov a služieb v sume 153 306,00 eur, z prenajatých budov, priestorov
a objektov v sume 49 000,00 eur a príjmy z dobropisov v sume 3 000,00 eur. Rozpočtovým
opatrením bol rozpočet príjmov SOI upravený na sumu 1 169 221,81 eur.
K 31. 12. 2020 boli príjmy naplnené v sume 1 183 495,29 eur, čo je plnenie na 101,20 %
z upraveného rozpočtu príjmov.
Rozpočtované príjmy boli prijaté v celovej sume 1 183 494,86 eur a boli naplnené príjmami
z pokút, penále a sankcie v sume 1 047 226,13 eur, z prenájmu budov v správe SOI v sume
76 771,40 eur, poplatkami a platbami z nepriemyselného predaja a služieb v sume
49 917,71 eur, pri ktorých ide o príjem za refakturácie nákladov nevyhovujúcich vzoriek
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za laboratórne rozbory odobraných vzoriek a ostatnými príjmami z dobropisov v sume
9 579,62 eur.
Nerozpočtované, náhodné príjmy boli naplnené vo výške 0,43 eur a boli prijaté ako vratka
z dobropisu.
Hlavný banský úrad (HBÚ) mal na rok 2020 určené príjmy v sume 38 000,00 eur. Rozpočtovým
opatrením bol rozpočet príjmov HBÚ upravený na sumu 64 268,84 eur. K 31. 12. 2020 HBÚ
naplnil príjmy v sume 65 980,85 eur, čo predstavuje plnenie na 102,66 % k upravenému
rozpočtu príjmov.
Hlavným zdrojom rozpočtovaných príjmov HBÚ v roku 2020 boli prevažne pokuty a penále
za nezaplatenie, resp. oneskorené platby z úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty
a príjmy z uložených pokút na základe porušení banských predpisov pri dobývaní ložísk
nerastov zistených pri výkone hlavného banského dozoru v celkovej sume 62 048,64 eur.
Príjmy z prenájmu budov boli naplnené v sume 2 220,20 eur. Ostatné náhodné príjmy
predstavovali sumu 1 712,01 eur a boli tvorené príjmami z minulých rokov.
Ministerstvu hospodárstva SR (úrad) boli záväzné ukazovatele príjmov schváleného rozpočtu
na rok 2020 upravené na sumu 78 007 256,00 eur, z toho sumu 75 000 000,00 eur tvorili
odvody z prenosovej sústavy a distribučných sústav do Národného jadrového fondu (NJF),
suma 2 173 000,00 eur bola schválená za príjmy z dividend, sumu 530 160,00 eur tvorili príjmy
z plnenia biocídneho zákona (CCHLP), suma 299 096,00 eur bola z vratiek mesta Žilina a suma
5 000,00 eur ako príjmy za prenájom budov, objektov a priestorov.
Rozpočtovým opatrením bol rozpočet príjmov úradu k 31. 12. 2020 upravený na sumu
78 382 845,81 eur. Celkové príjmy úradu za rok 2020 boli dosiahnuté vo výške 107 142 063,34
eur, čo predstavuje plnenie na 136,69 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2020.
Za sledované obdobie boli rozpočtované príjmy naplnené v sume 71 844 297,81 eur
nasledovne:
 z odvodov z prenosovej a distribučných sústav do NJF v sume 68 838 612,01 eur,
 príjmy z dividend od spoločnosti JAVYS, a. s. v sume 2 173 000,00 eur,
 z biocídneho zákona v sume 530 160,00 eur,
 z vratiek mesta Žilina v sume 299 096,00 eur,
 z prenájmu majetku v sume 3 429,80 eur.
 Celkovú sumu príjmov úradu dopĺňajú ostatné náhodné príjmy v sume 35 297 765,53
eur, ktoré boli prijaté nasledovne:
 z odstúpenia práv podľa zmluvy E.ON v sume 35 200 000,00 eur,
 z vratky mesta Hnúšťa v sume 24 092,20 eur,
 zo zúčtovania miezd za december 2019 v sume 23 154,36 eur,
 z predaja kapitálových aktív v sume 15 100,00 eur,
 odvod vrátených prostriedkov z úschovy v sume 7 859,15 eur,
 z dobropisov v sume 6 029,45 eur,
 z refundácií zahraničných pracovných ciest v sume 5 649,12 eur,
 za porušenie finančnej disciplíny v sume 4 575,25 eur,
 z vyúčtovania energie a Slovak Telekom za rok 2019 v sume 3 744,99 eur,
 za porušenie predpisov v sume 3 494,00 eur,
 vratky z odvodu nájomného mesta Partizánske v sume 1 756,59 eur,
 za neoprávnene použité prostriedky od neziskových organizácií v sume 1 337,85 eur,
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z vyúčtovania Union v sume 285,59 eur,
vratky z trov konania v sume 425,98 eur,
z kapitálových príjmov v sume 200,00 eur,
z úrokov v sume 61,00 eur.

Platobná jednotka - VOJ MH SR mala na rok 2020 schválené príjmy prostriedkov z rozpočtu
EÚ vo výške 62 952 713,00 eur. Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet príjmov platobnej
jednotky upravený na sumu 201 160 228,98 eur.
Príjmy platobnej jednotky za rok 2020 sa naplnili v celkovej výške 201 539 068,96 eur, čo
predstavuje plnenie na 100,19 % a boli tvorené nezrovnalosťami a inými vratkami
za prostriedky EÚ zaradenými do ŠR a za prostriedky spolufinancovania v sume 378 839,98 eur
a prostriedkami z rozpočtu EÚ v sume 201 160 228,98 eur.
Príjem prostriedkov z rozpočtu EÚ bol uskutočnený na základe schválených súhrnných žiadostí
o platbu Certifikačným orgánom (Ministerstvo financií SR) a predstavoval podiel Európskeho
fondu regionálneho rozvoja pri refundácii oprávnených výdavkov zo všetkých prioritných osí
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II), zúčtovaní poskytnutých zálohových
platieb a predfinancovaní zo všetkých prioritných osí OP II.
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Tabuľka č. 19 - Plnenie príjmov kapitoly MH SR podľa jednotlivých organizácií v eurách
200

Nedaňové
príjmy
1
Puncový
úrad SR
Slovenská
obchodná
inšpekcia
Hlavný
banský
úrad
MH SR úrad
MH SR PJ
Kapitola
MH SR
spolu

2

210
220
230
290
Príjmy
z podnikania Administratívne
a vlastníctva a iné poplatky Kapitálové Iné nedaňové
majetku
a platby
príjmy
príjmy
3

4

5

6

300

Granty a
transfery

310
Tuzemské
bežné
granty a
transfery

320
Tuzemské
kapitálové
granty a
transfery

7

8

9

330

340

Ú h r n

Zahraničné Zahraničné
granty
transfery
10

11

Stĺpce: 2+7
12

623 751,59

0,00

618 670,72

0,00

5 080,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

623 751,59

1 183 495,29

76 771,40

1 097 143,84

0,00

9 580,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 183 495,29

65 980,85

2 220,20

62 048,64

0,00

1 712,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 980,85

107 142 063,34

2 176 429,80

389 019,25

314 396,00

104 262 218,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 142 063,34

378 839,98

0,00

0,00

0,00

378 839,98 201 160 228,98

0,00

0,00

0,00 201 160 228,98

201 539 068,96

109 394 131,05

2 255 421,40

2 166 882,45

314 396,00

104 657 431,20 201 160 228,98

0,00

0,00

0,00 201 160 228,98

310 554 360,03
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Výdavky kapitoly
Rozpočet výdavkov v roku 2020 pokryl potrebné výdavky rezortu, ich realizáciou bolo
zabezpečené plynulé plnenie úloh ministerstva. Rozpočet výdavkov kapitoly MH SR v roku
2020 bol rozpočtovými opatreniami MF SR upravený na sumu 784 453 688,92 eur a výdavky
boli k 31. 12. 2020 vyčerpané v sume 634 693 783,74 eur, t. j. 80,91 % z upraveného rozpočtu.
Tabuľka č. 20 - Podrobnejší prehľad o čerpaní bežných a kapitálových výdavkov kapitoly MH
SR v roku 2020 podľa ekonomickej klasifikácie v eurách
Ukazovateľ

a
b
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
611 Tarifný plat, osobný plat, ...
612 Príplatky
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť
614 Odmeny
615 Ostatné osobné vyrovnania
616 Doplatok k platu a ďalší plat
620 Poistné a príspevok do poisťovní
621 Poistné do VŠZP
623 Poistné do ostatných ZP
625 Poistné do SP
627 Príspevok do DDP
630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda, komunikácie
633 Materiál
634 Dopravné
635 Rutinná a štandardná údržba
636 Nájomné za nájom
637 Služby
640 Bežné transfery
641 Transfery v rámci verejnej správy
642 Transfery jednotlivcom a
neziskovým práv. osobám
644 Transfery nefinanč. subjektom a PO
649 Transfery do zahraničia
710 Obstarávanie kapitálových aktív
711 Nákup pozemkov a nehmotných
aktív
713 Nákup strojov, prístrojov,
zariadení, techniky alebo náradia
714 Nákup dopravných prostriedkov

Schválený
rozpočet
k 1.1.2020
1

Upravený
rozpočet
k 31.12.2020
2

Skutočnosť
k 31.12.2020

Plnenie
(v %)

3

4

14 926 448,00
10 936 265,00
3 421 082,00
35 150,00
317 260,00
62 000,00
154 691,00
5 325 379,00
1 041 371,00
454 958,00
3 621 208,00
207 842,00
19 243 531,00
815 455,00
937 970,00
705 872,00
302 300,00
1 971 900,00
859 150,00
13 650 884,00
125 417 898,00
68 532 619,00

18 364 747,57
11 689 681,00
4 523 442,49
46 815,10
1 931 459,41
70 299,21
103 050,36
6 816 038,62
1 299 937,09
619 850,56
4 632 283,13
263 967,84
91 770 683,09
160 847,88
933 005,11
81 228 825,50
208 869,69
1 506 311,22
1 084 975,52
6 647 848,17
560 637 821,89
88 245 521,38

18 189 210,69
11 563 260,12
4 495 898,70
46 815,10
1 931 158,71
70 299,21
81 778,85
6 815 454,58
1 299 878,39
619 756,75
4 632 036,50
263 782,94
10 557 196,62
120 549,95
898 812,35
835 101,81
189 270,22
1 465 104,64
1 014 502,75
6 033 854,90
492 272 657,61
80 025 253,18

99,04
98,92
99,39
100,00
99,98
100,00
79,36
99,99
99,99
99,98
99,99
99,93
11,50
74,95
96,34
1,03
90,62
97,26
93,50
90,76
87,81
90,68

4 866 155,00
50 814 820,00
1 204 304,00
7 817 200,00

35 913 672,92
435 327 426,09
1 151 201,50
12 869 017,81

20 461 503,66
390 774 512,74
1 011 388,03
12 863 884,30

56,97
89,77
87,85
99,96

50 000,00

3 726 549,98

3 722 132,82

99,88

68 000,00
0,00

1 141 326,46
0,00

1 141 326,46
0,00

100,00
-
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716 Prípravná a projektová
dokumentácia
717 Realizácia stavieb a ich
technického zhodnotenia
718 Rekonštrukcia a modernizácia
strojov a zariadení
720 Kapitálové transfery
721 Transfery v rámci verejnej správy
722 Transfery jednotl. a neziskovým PO
723 Transfery nefinanč. subjektom a PO

0,00

87 210,00

87 210,00

100,00

7 699 200,00

7 509 505,23

7 509 044,88

99,99

0,00
135 893 129,00
4 234 006,00
0,00
131 659 123,00

404 426,14
93 995 379,94
10 293 774,95
2 022 000,00
81 679 604,99

404 170,14
93 995 379,94
10 293 774,95
2 022 000,00
81 679 604,99

99,94
100,00
100,00
100,00
100,00
634 693
783,74

Výdavky MH SR spolu
428 178 068,00 308 623 585,00 784 453 688,92
z toho:
600 bežné výdavky
164 913 256,00 677 589 291,17 527 834 519,50
77,90
700 kapitálové výdavky
143 710 329,00 106 864 397,75 106 859 264,24
99,99
Z hľadiska funkčnej klasifikácie bol rozpočet MH SR v roku 2020 realizovaný v šiestich
oddieloch.
Tabuľka č. 21 - Prehľad čerpania výdavkov MH SR podľa funkčnej klasifikácie v eurách
Schválený
Upravený
Čerpanie
% plnenia
rozpočet
rozpočet
k 31.12.2020
k uprav.
k 1.1.2020
k 31.12.2020
rozpočtu
01 – Všeobecné verejné služby
Oddiel

02 – Obrana
04 – Ekonomická oblasť

4 482 480,00
2 104 300,00
235 510 480,00

2 540 221,94 2 155 209,71
10 143 581,68 10 141 625,13
705 026 653,24
558 676
232,61

84,84
99,98
79,24

66 228 511,00

66 209 325,12 63 197 718,11

95,45

05 – Ochrana životného prostredia
08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo
09 – Vzdelávanie
MH SR spolu

217 214,00
80 600,00
308 623 585,00

487 240,00
46 666,94
784 453 688,92

482 092,00
40 906,18
634 693
783,74

98,94
87,66
80,91

V rámci funkčnej klasifikácie 01 - Všeobecné verejné služby MH SR realizovalo úhrady
v podprogramoch 07L 04 Podpora programov rezortu MH SR a 097 04 Príspevky SR
do medzinárodných organizácií - MH SR a v prvku 07K 02 1I Zlepšovanie podnikateľského
prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii MH SR.
V podprogramoch 07L 04 a 097 04 boli zrealizované poplatky medzinárodným organizáciám,
ktorých je Slovenská republika členom. V rámci podprogramu 07L 04 sa financovali mzdové
výdavky a k nim prislúchajúce odvody do poisťovní a tiež výdavky na tovary a služby súvisiace
s pracoviskami mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine.
Prostriedky v prvku 07K 02 1I boli použité na úhradu mzdových výdavkov, poistného
a príspevku do poisťovní, na štúdie, expertízy a posudky a tiež na úhradu dohody o vykonaní
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práce oprávnených zamestnancov MH SR, ktorí sa podieľajú na programe OP EVS. Výdavky
boli čerpané v celkovej sume 2 155 209,71 eur.
V rámci funkčnej klasifikácie 02 - Obrana MH SR zabezpečovalo úhradu bežných a
kapitálových výdavkov v medzirezortných podprogramoch 06H 01 Hospodárska mobilizácia
MH SR v celkovej sume 10 138 176,19 eur a 0AS 03 MH SR – Ochrana kritickej infraštruktúry
v Slovenskej republike a v oblasti civilnej ochrany v celkovej sume 3 448,94 eur. V oblasti
obrany boli výdavky čerpané v celkovej sume 10 141 625,13 eur.
V rámci funkčnej klasifikácie 04 - Ekonomická oblasť vykazuje MH SR najvyššie čerpanie
výdavkov v roku 2020, a to v sume 558 676 232,61eur. MH SR zabezpečovalo financovanie
výdavkov podľa jednotlivých činností, ktoré smerovali do nasledovných oblastí:
04.1 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť, kde boli financované činnosti
súvisiace s plnením úloh v rámci podpory zníženia koncovej ceny elektriny pre podniky
(39 852 526,07 eur), poskytnutím príspevku pre domácnosti za spotrebovaný plyn
(28,90 eur), podpory podnikateľov - dotácia na nájomné (39 783 370,72 eur), podpora
MSP nepravidelná autobusová doprava (6 283 857,68 eur), na podporu rozvoja
strategických investícií (17 711 551,55 eur), na podporu regionálneho rozvoja
(4 222 608,67 eur), podpora realizácie významnej investície Jaguar Land Rover
(12 302 948,70 eur), na akčný plán znižovania administratívneho bremena v SR
(1 188,00 eur), na podporu rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv
spotrebiteľa (90 000,00 eur), na podporu budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru
na ochranu práv spotrebiteľa (120 885,42 eur), na chod úradu ministerstva
(16 931 971,89 eur) a Európskeho spotrebiteľského centra (8 006,82 eur). Zároveň tu
boli čerpané rozpočtové prostriedky rozpočtových organizácií Puncový úrad SR
a Slovenská obchodná inšpekcia (8 811 953,99 eur) a boli poskytnuté transfery
na činnosť príspevkovej organizácie SARIO (3 399 140,00 eur). V uvedenom oddiele boli
financované výdavky na Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - MH
SR (3 619 173,59 eur). Výdavky na Elektronizáciu služieb MH SR boli vyčerpané v sume
1 502 287,14 eur.
Zo zdrojov EÚ a spolufinancovania v sume 181 639 734,37 eur sa v roku 2020 realizovali
výdavky, ktoré boli smerované do jednotlivých opatrení Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra - časť MH SR s cieľom zabezpečiť rast výskumno-vývojových
a inovačných kapacít v priemysle a službách a posilniť konkurencieschopnosť a rast MSP.
Na uvedené činnosti boli výdavky čerpané v celkovej sume 336 281 233,51 eur.
04.3 Palivá a energia, kde boli rozpočtové výdavky čerpané na podporu financovania
nákladov na podporu výroby elektriny (161 885 210,86 eur), na podporu útlmu rudného
a uhoľného baníctva, na zabezpečenie starých banských diel a na podporu tradícií
a histórie banských činností v sume 9 668 682,87 eur. V rámci tejto funkčnej klasifikácie
MH SR poskytlo bežný a kapitálový transfer príspevkovej organizácii SIEA (2 769 300,00
eur). Výdavky boli čerpané v celkovej sume 174 323 193,73 eur.
04.4 Ťažba, výroba a výstavba, kde boli čerpané bežné a kapitálové výdavky na činnosti
rozpočtovej organizácie Hlavný banský úrad v sume 1 911 405,21 eur. Výdavky
na podpornú infraštruktúru boli vyčerpané v sume 53 706,64 eur. Celkové výdavky boli
čerpané v sume 1 965 111,85 eur.
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04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti, kde boli čerpané výdavky na implementáciu
opatrení Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR v sume
445 102,43 eur a na podporu inovačných projektov v rezorte MH SR v sume 300 000,00
eur. Zo zdrojov EÚ boli na podporu výskumu, vývoja a inovácií vyčerpané výdavky v sume
37 998 196,54 eur. Na uvedené činnosti boli výdavky čerpané v celkovej sume
38 743 298,97 eur.
04.9 Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná, v rámci ktorej boli čerpané výdavky na nákup
elektromobilov a nabíjacích staníc - podpora E-mobility (3 137 967,65 eur), MH SR
poskytlo bežný a kapitálový transfer pre Slovak Business Agency (2 400 000,00 eur),
prostriedky na podporu úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu
(937 000,00 eur), na podporu startupov (535 000,00 eur), podporu internetovej
ekonomiky (10 000,00 eur) a monitoring a výskum malého a stredného podnikania
(320 000,00 eur). Zároveň tu boli čerpané prostriedky EÚ vo forme úhrad za povinné
príspevky do technických sekretariátov EÚ (Interreg Europe 2014 - 2020, INTERACT III
2014 -2020) v celkovej sume 23 426,90 eur. Na uvedené činnosti boli výdavky čerpané
v celkovej sume 7 363 394,55 eur.
V rámci funkčnej klasifikácie 05 - Ochrana životného prostredia boli rozpočtové prostriedky
čerpané v sume 63 197 718,11 eur.
Národnému jadrovému fondu bol poskytnutý bežný transfer v sume 57 717 259,99 eur
a kapitálový transfer v sume 5 171 133,00 eur. Rozpočtové prostriedky na prefinancovanie
zachytených rádioaktívnych materiálov od neznámych vlastníkov boli poskytnuté v sume
309 325,12 eur.
V rámci funkčnej klasifikácie 08 - Rekreácia, kultúra a náboženstvo v oblasti kultúrnych
služieb a v oblasti vysielacích a vydavateľských služieb bol poskytnutý bežný a kapitálový
transfer príspevkovej organizácii Múzeum obchodu v sume 454 564,00 eur a taktiež boli
čerpané výdavky súvisiace s platbami za spravodajský servis a monitoring médií v sume
27 528,00 eur.
V uvedenej funkčnej klasifikácii boli výdavky čerpané v celkovej sume 482 092,00 eur.
V rámci funkčnej klasifikácie 09 - Vzdelávanie boli financované výdavky na vzdelávanie
zamestnancov úradu ministerstva v sume 35 547,27 eur a taktiež sa uhrádzali bežné výdavky
súvisiace s prevádzkou doškoľovacieho zariadenia MH SR v Patinciach v sume 5 259,91 eur.
V roku 2020 MH SR uhradilo ročný členský príspevok organizácii Slovenský inštitút v sume
99,00 eur. Celkovo boli vyčerpané výdavky vo výške 40 906,18 eur.
Výdavky MH SR na zahraničné aktivity v roku 2020
Finančné prostriedky kapitoly MH SR poskytnuté na zahraničné aktivity v roku 2020 boli
čerpané vo výške 1 449 928,75 eur, z toho najvyššie čerpanie bolo za členské poplatky
medzinárodným organizáciám, ktorých je SR členom. Čerpanie prostriedkov na zahraničné
pracovné cesty bolo ovplyvnené vypuknutím pandémie koronavírusu COVID-19. Pôvodne
plánované zahraničné pracovné cesty na rok 2020 boli v dôsledku pandémie zrušené.
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Výdavky boli čerpané pre pracoviská mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine vrátane
zahraničných pracovných ciest (416 528,76 eur), na zahraničné pracovné cesty (45 438,86 eur)
a na členské poplatky medzinárodným organizáciám, ktorých je SR členom (987 961,13 eur).
Na zahraničné pracovné cesty zamestnancov rozpočtových organizácií sa v roku 2020
vyčerpalo 58 533,12 eur (vrátane zahraničných ciest pracovísk mimo sídla služobného úradu
MH SR), pričom zo zdrojov štátneho rozpočtu sa vyčerpalo 57 360,12 eur a 1 173,00 eur sa
vyčerpalo zo zdrojov EÚ a spolufinancovania:
1. Na zahraničné pracovné cesty zamestnancov úradu ministerstva sa v roku 2020 vyčerpalo
54 904,81 eur. Išlo o čerpanie výdavkov na náhradu cestovných výdavkov, náhradu
za ubytovanie, stravné, očkovanie, náhradu potrebných vedľajších výdavkov a poistné
pri zahraničných pracovných cestách. Osobitne boli rozpočtované prostriedky
na zahraničné pracovné cesty v rámci výstavy EXPO 2020 Dubaj, ktoré boli čerpané
v sume 4 847,02 eur.
V roku 2020 bolo zrealizovaných 107 zahraničných pracovných ciest, na ktorých sa
zúčastnili zamestnanci úradu MH SR. Najväčší počet predstavovali cesty zamestnancov
ministerstva na zasadnutia výborov a pracovných skupín v rámci Rady Európskej únie,
Európskej komisie, Energetickej charty, Medzinárodnej energetickej agentúry, Európskej
chemickej agentúry, OECD a ďalších európskych orgánov a organizácií.
Zahraničné pracovné cesty boli uskutočnené do Francúzska, Belgicka, Maďarska,
Španielska, Fínska, Kazachstanu, Nemecka, Japonska, Dánska, Rakúska, Spojeného
kráľovstva, Českej republiky a Izraela.
Hlavným prínosom zahraničných pracovných ciest bola práca v európskych štruktúrach,
začlenenie do medzinárodných orgánov a organizácií, príprava a podpis bilaterálnych
medzivládnych a medzirezortných dohôd, rozvoj spolupráce v oblasti podnikania,
priemyslu, energetiky, hospodárskej stratégie.
2. V rozpočtovej organizácii Slovenská obchodná inšpekcia bolo v roku 2020 uskutočnených
7 zahraničných pracovných ciest, ktorých sa zúčastnilo 7 zamestnancov. Výdavky
na zahraničné pracovné cesty predstavovali sumu 3 628,31 eur.
Zahraničné pracovné cesty boli zrealizované prevažne v Belgicku, ďalej vo Francúzsku
a Švédsku. Hlavným prínosom zahraničných pracovných ciest zrealizovaných
zamestnancami SOI bolo získavanie skúseností v oblasti ochrany spotrebiteľa v rámci
členských krajín EÚ, prezentácia činnosti SOI ako orgánu štátnej kontroly vnútorného trhu
a účasť zamestnancov SOI na rokovaniach pracovných skupín v rôznych oblastiach
ochrany spotrebiteľa.
Puncový úrad SR a Hlavný banský úrad nečerpali v roku 2020 finančné prostriedky
na zahraničné pracovné cesty.
Príspevkové organizácie použili na zahraničné pracovné cesty finančné prostriedky v celkovej
výške 60 499,94 eur (z toho SARIO 51 162,97 eur, SIEA 7 550,77 eur, MOB 1 786,20 eur).
Zahraničné pracovné cesty boli hradené z prostriedkov poskytnutých zo zdroja štátneho
rozpočtu v celkovej výške 24 030,49 eur (z toho SARIO 17 823,35 eur, SIEA 4 467,71 eur, MOB
1 739,43 eur). Výdavky na zahraničné pracovné cesty v celkovej výške 36 469,45 eur uhradili
príspevkové organizácie z vlastných zdrojov a tiež zo zdrojov Európskej komisie. Príspevkové
organizácie uskutočnili spolu 35 zahraničných pracovných ciest (z toho SARIO 18 ciest, SIEA 10
ciest a MOB 7 ciest).
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Prostriedky príspevková organizácia SARIO použila na zahraničné pracovné cesty súvisiace
s prezentovaním Slovenska ako krajiny s atraktívnym podnikateľským prostredím formou
zahraničných misií, ktoré poskytujú možnosti pracovných stretnutí s podnikateľmi
a investormi. Pracovné cesty súviseli s účasťou na konferencii organizovanej Ministerstvom
priemyslu a obchodu ČR v Prahe, účasť na rokovaní s vedením rakúskej investičnej agentúry
ABA, účasť na podujatí Vienna Autoshow 2020, účasť na konferencii v Poľsku, Barcelone,
Bruseli, Tel Avive, Kazachstane, Londýne, Gruzínsku a účasť na stáži zamestnanca v Španielsku.
Počas pracovných ciest, podujatí, vystúpení a stáže bolo propagované slovenské
podnikateľské prostredie a jednotlivé sektory hospodárstva prostredníctvom prezentácií.
V dôsledku pandémie boli plánované pracovné cesty na rok 2020 zastavené. Na ďalších
medzinárodných podujatiach agentúra SARIO participovala v podobe online formátu. Medzi
významné investičné podujatia v priebehu roka 2020 patrili napr. DOING BUSINESS IN THE
HEART OF EUROPE - FIND NEW OPPORTUNITIES IN SLOVAKIA, Developing Your Business in
Slovakia, EU INVESTMENT Forum 200 v Tapei, 2nd Slovak Space Tech Day a pod.
Zahraničné pracovné cesty v príspevkovej organizácii SIEA boli zamerané na účasť
na aktivitách súvisiacich so zahraničnými projektmi a účasť na seminároch, konferenciách
a medzinárodných zasadnutiach, avšak od marca 2020 išlo o aktivity formou online účasti
z dôvodu pandemických opatrení COVID-19. Na zahraničných cestách išlo o realizáciu stretnutí
zástupcov krajín na medzinárodnej úrovni s cieľom zefektívnenia, prípadne prehĺbenia
spolupráce v rámci medzinárodných projektov a tiež aj účasť na medzinárodných
konferenciách a fórach, kde sa prezentovali politiky SR a zapojenie sa SIEA do týchto politík.
Hlavným prínosom bolo zviditeľňovanie SIEA a následne záujem zo strany zahraničných
subjektov o participáciu SIEA v medzinárodných projektoch. Zahraničné cesty boli zrealizované
do Nemecka, Belgicka, Portugalska, Talianska, Českej republiky a Španielska.
V rámci príspevkovej organizácii MOB zahraničné pracovné cesty do Českej republiky boli
vykonané za účelom akvizície zbierkových predmetov, prípravy a prezentácie výstav
a so zameraním na rokovania o ďalšej možnej spolupráce s múzeami v zahraničí.
Financovanie oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva SR na výstavách v roku 2020
Agendu výstav od roku 2016 zabezpečuje SARIO z prostriedkov štrukturálnych fondov
a z prostriedkov štátneho rozpočtu. Vzhľadom na pandemickú situáciu SARIO neorganizovalo
v roku 2020 oficiálnu účasť slovenských podnikateľských subjektov na veľtrhoch a výstavách
v zahraničí.

5.1.1 Finančné operácie
Finančnými operáciami sú transakcie s finančnými aktívami a finančnými pasívami a údaje
o pohyboch na samostatných účtoch subjektov verejnej správy definovaných v § 2 ods. 3
Opatrenia MF/017353/2017-352. Príjmové operácie zahŕňajú príjmy z transakcií s finančnými
aktívami a finančnými pasívami a prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci.
Výdavkové finančné operácie sú platby za úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci,
kapitálové účasti a iné finančné operácie.
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Príjmové finančné operácie
V rámci úradu MH SR predstavujú príjmy z transakcií s finančnými aktívami (400) sumu
23 548 292,63 eur, z toho:
• príjmy od mesta Prievidza vo výške 138 619,90 eur,
• prijatá návratná finančná výpomoc od Správy majetku mesta Prievidza vo výške
115 137,93 eur,
• prostriedky z predchádzajúcich rokov – počiatočný stav vo výške 22 996 934,80 eur,
• zábezpeky vo výške 297 600,00 eur.
Výdavkové finančné operácie
MH SR vynaložilo v roku 2020 na výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými
pasívami (800) 20 063 500,00 eur v nasledovnom členení:
• zvýšenie základného imania spoločnosti MH Manažment, a. s. vo výške 20 000 000,00
eur,
• vrátenie poskytnutej zábezpeky od spoločnosti Slovanet, a. s. vo výške 60 000,00 eur,
• vrátenie poskytnutej zábezpeky od spoločnosti RODEX CAR, s. r. o. vo výške
3 500,00 eur.

Konsolidovaná účtovná závierka
Konsolidovaná účtovná závierka Ministerstva hospodárstva SR za rok 2020 bola zostavená
v súlade s § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
a Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 10. decembra 2014
č. MF/21230/2014 – 31, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej
republiky zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní
a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších
predpisov.
Zostavená bola ako riadna konsolidovaná účtovná závierka („KÚZ“). Sprístupnená je v Registri
účtovných závierok a tiež v sídle konsolidujúcej účtovnej jednotky.
KÚZ Ministerstva hospodárstva SR bude zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky
ústrednej správy.
5.2.1 Informácie o konsolidovanom celku
Tabuľka č. 22 - Konsolidovaný celok Ministerstva hospodárstva SR zahŕňal nasledovné účtovné
jednotky („ÚJ“)
Podiel
Podiel konsolidujúcej
Názov účtovnej jednotky
Právna forma konsolidujúcej
ÚJ na hlasovacích
ÚJ na ZI (%)
právach (%)
Ministerstvo hospodárstva SR
Rozpočtová
x
x
organizácia
Slovenská obchodná inšpekcia
Rozpočtová
x
x
organizácia
Hlavný banský úrad
Rozpočtová
x
x
organizácia
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Puncový úrad
Slovenská agentúra pre rozvoj
investícií a obchodu
Slovenská inovačná
a energetická agentúra
Múzeum obchodu
Transpetrol
Jadrová a vyraďovacia
spoločnosť
Jadrová energetická spoločnosť
Slovenska
Slovenský plynárenský priemysel
(Súčasť KC od 01.06.2014)
Slovenské elektrárne
(Súčasť KC od 01.08.2014)
Západoslovenská energetika
(Súčasť KC od 01.08.2014)
Stredoslovenská energetika
(Súčasť KC od 01.08.2014)
Východoslovenská energetika
Holding
(Súčasť KC od 01.08.2014)
MH Invest II, (od 24.10.2015)
MH Manažment, (od
19.12.2015)
Rudné bane
Národný jadrový fond
MH Invest, od 24.03.2018
InvEast SK, od 18.04.2018
Letisková spoločnosť Žilina (do
22.01.2020)

Rozpočtová
organizácia
Príspevková
organizácia
Príspevková
organizácia
Príspevková
organizácia
Akciová
spoločnosť
Akciová
spoločnosť
Akciová
spoločnosť
Akciová
spoločnosť
Akciová
spoločnosť
Akciová
spoločnosť
Akciová
spoločnosť
Akciová
spoločnosť
Spol. s r.o.
Akciová
spoločnosť
Štátny podnik
Fond
Spol. s r.o.
Spol. s r.o.
Akciová
spoločnosť

x

x

x

x

x

x

x

x

100

100

100

100

51

50

100

100

34

34

51

51*

51

51*

51

51*

100
100

x
100

100
100
100
100
65,52

x
x
x
x
65,52

*/ V spoločnostiach, kde podľa hlasovacích práv by mala mať kontrolu konsolidujúca ÚJ, je manažérska kontrola
v rukách menšinového vlastníka, preto sa konsoliduje metódou vlastného imania.

Do Konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva hospodárstva SR boli zahrnuté KÚZ
nasledovných spoločností:
 Transpetrol, a. s.,
 Slovenské elektrárne, a. s.,
 Západoslovenská energetika, a. s.,
 Stredoslovenská energetika, a. s.,
 Východoslovenská energetika Holding, a. s.
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
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5.2.2 Metódy konsolidácie
Konsolidované účtovné jednotky boli zahrnuté do KÚZ Ministerstva hospodárstva SR metódou
konsolidácie uvedenou v nasledujúcej tabuľke.
Tabuľka č. 23 – Metódy konsolidácie podľa účtovných jednotiek
Názov resp. obchodné meno
Metóda
konsolidovanej účtovnej jednotky
úplnej konsolidácie
Ministerstvo hospodárstva SR
áno
Slovenská obchodná inšpekcia
áno
Hlavný banský úrad
áno
Puncový úrad SR
áno
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a
áno
obchodu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
áno
Múzeum obchodu
áno
Transpetrol, a.s.
áno
JAVYS, a.s.
áno
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska,
a.s. (od 01.01.2016)
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
áno
Slovenské elektrárne, a. s.
Západoslovenská energetika, a.s.
Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
Východoslovenská energetika Holding, a.s.
MH Invest II, s.r.o.
áno
MH Manažment, a.s.
áno
Rudné bane, š.p.
áno
Národný jadrový fond
áno
MH Invest,, od 24.03.2018
áno
InvEast SK, od 18.04.2018
áno
Letisková spoločnosť Žilina, a.s., do
áno
22.02.2020

Metóda
vlastného imania

áno
áno
áno
áno
áno

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách.
Metóda vlastného imania bola použitá pri pridruženej ÚJ (Slovenské elektrárne, a.s.)
a spoločných ÚJ (Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., Západoslovenská energetika,
a.s., Stredoslovenská energetika Holding, a.s., Východoslovenská energetika Holding, a.s.).
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. bola z dôvodu zjednotenia účtovných politík
a rovnakého vykazovania porovnateľných účtovných jednotiek, v ktorých má MH SR podielovú
účasť, konsolidovaná od r. 2016 metódou vlastného imania (do r. 2016 metódou podielovej
konsolidácie).
Obchodnými spoločnosťami, ktoré patria do pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR sú
v prevažnej miere strategické podniky slovenského hospodárstva.
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Transpetrol, a. s.
Spoločnosť Transpetrol, a.s. ako prevádzkovateľ slovenského ropovodného systému
zabezpečuje tranzitnú a vnútroštátnu prepravu ropy a jej skladovanie tak, aby zabezpečila
potrebné množstvo ropy predovšetkým pre slovenské hospodárstvo a svojich ostatných
obchodných partnerov.
Strategickou prioritou spoločnosti je poskytovanie kvalitnej služby prepravy a skladovania
ropy bez narušenia ekologickej stability a ohrozenia bezpečnosti a zdravia ľudí. V roku 2020
spoločnosť prepravila celkovo 8 650 815 ton ropy. Hlavnú úlohu z hľadiska realizovaných
tržieb a využívania prepravnej kapacity ropovodu v prevádzke spoločnosti zohráva rafinéria
SLOVNAFT, a.s. v Bratislave, ktorá je jediným odberateľom ropy na Slovensku.
Najvýznamnejším zahraničným odberateľom spoločnosti Transpetrol, a.s. je rafinéria v Českej
republike UNIPETROL RPA, s.r.o., pre ktorú prepravila v r. 2020 celkovo 3 013 492 ton ropy.
Druhou kľúčovou oblasťou podnikateľskej činnosti spoločnosti Transpetrol, a.s. je skladovanie
ropy pre hlavných odberateľov a ďalších zákazníkov.
Neoddeliteľnou súčasťou strategického rozvoja spoločnosti je pokračovať v investíciách
súvisiacich s výstavbou nových meracích staníc ropy, výstavbou veľkokapacitných nádrží či
modernizáciou riadiaceho a informačného systému ropovodu. Spoločnosť priebežne
pokračuje v realizácii investičných akcií pre potreby zabezpečenia energetickej bezpečnosti
krajiny, vyplývajúcich z usmernení Európskej únie a vo zvyšovaní environmentálnej
bezpečnosti ropovodného systému.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. („JAVYS, a.s.“)
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. je strategická spoločnosť, ktorej poslaním je
vykonávanie činností v zmysle Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho programu nakladania
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (RAO), a to bezpečne, spoľahlivo
a ekonomicky efektívne vyraďovať jadrové elektrárne („JE“) JE A1 a JE V1, poskytovať jadrové
služby v oblastiach nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi
optimálnym využívaním existujúcich spracovateľských kapacít a poskytovať súvisiaci servis.
Spoločnosť JAVYS ako jediná disponuje odborne kompetentným personálom, príslušnými
technickými prostriedkami, vybudovanými zariadeniami na výkon týchto činnosti a je
držiteľkou oprávnení vydávaných dozornými orgánmi. Všetky činnosti realizuje v zmysle
schválenej Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým
jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi v SR a v súlade so zásadami smernice EK
2011/70/Euroatom. V r. 2020 pokračovala spoločnosť v realizácii činností týkajúcich sa
vyraďovania dvoch najstarších jadrových elektrární na Slovensku – JE A1 a JE V1.
JAVYS, a.s. je tiež oprávnenou organizáciou na nakladanie so žiaričmi a rádioaktívnymi
odpadmi neznámeho pôvodu, nepoužívanými žiaričmi a rádioaktívnymi materiálmi, pričom
v roku 2020 bolo realizovaných 6 záchytov zdrojov ionizujúceho žiarenia neznámeho pôvodu.
Realizáciou týchto činností zároveň plní celospoločenskú úlohu, spočívajúcu predovšetkým
v ochrane životného prostredia a zdravia.
Javys, a.s. má svoje významné miesto aj v medzinárodnom priestore. O rozsiahle skúsenosti
s vyraďovaním jadrových zariadení a spracovávaním RAO je čoraz väčší záujem aj v zahraničí
a poskytovanie týchto služieb vytvára spoločnosti priestor pre rast v dôležitom segmente
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jadrového priemyslu. V roku 2020 bolo podpísaných sedem kontraktov a ďalšie dva boli
ukončené. Komerčné služby poskytuje spoločnostiam v Českej republike, Taliansku, Nemecku;
konzultačné služby spoločnostiam v Španielsku, Bulharsku, Chorvátsku a Iraku. Významná je
zmluva s Európskou komisiou pre poradenstvo v oblasti nakladania s chemickými,
biologickými a rádioaktívnymi odpadmi pre desať krajín východnej a južnej Európy, ktorá sa
realizuje v konzorciu s ďalšími 6 zahraničnými spoločnosťami (Sustainable Criminal Justice
Solutions CIC Limited, Inštitút pre medzinárodnú bezpečnosť a krízové riadenie, Public Health
England, The Polish Military Institute of Chemistry and Radiometry, VERTIC a Cranfield
University.
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. („JESS, a.s.“)
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., vznikla 31.12.2009 zápisom do Obchodného
registra SR. Vytvorením spoločnosti JESS sa otvoril priestor pre prípravu projektu výstavby
nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. JESS, a.s. je spoločným podnikom
slovenskej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. , ktorá vlastní 51% podiel a českej
energetickej skupiny ČEZ vlastniacej 49% akcií spoločnosti. Manažérska kontrola podľa dohody
oboch partnerov funguje na princípe rovnosti a konsenzu oboch partnerov. Víziou spoločnosti
je postaviť novú jadrovú elektráreň s cieľom čo najskôr bezpečne a efektívne vyrábať
elektrickú energiu s dôrazom na maximálnu bezpečnosť a na minimálny vplyv na životné
prostredie. Jej poslaním je pripraviť a realizovať projekt nového jadrového zdroja (NJZ)
s výberom najvhodnejšieho variantu, zabezpečenie jeho výstavby a prevádzky v lokalite
Jaslovských Bohuníc, prihliadajúc na ekonomickú efektívnosť a energetickú bezpečnosť
Slovenska. Projekt NJZ bol v roku 2018 zahrnutý aj do dokumentu „Národný investičný plán SR
na roky 2018 - 2030“. Projekt sa v súčasnosti nachádza v predprípravnej etape projektu, ktorá
by mala byť ukončená výberom konkrétneho dodávateľa vrátane vhodného investičného
a finančného modelu.
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. („SPP“)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. je najväčším a najvýznamnejším slovenským
dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 160-ročnú
tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej
energie. Zemný plyn alebo elektrickú energiu úspešne dodáva do 1,3 milióna odberných miest.
Podiel SPP, a.s. na trhu domácnosti v dodávke elektriny dosiahol v r. 2020 úroveň takmer
9 %, čo SPP radí na 4. miesto spomedzi dodávateľov elektriny pre domácnosti.
SPP sa okrem dodávky energií venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických
smart riešení, rozvoju alternatívnych palív CNG, LNG a biometánu, energergetickému
a biologickému zhodnoteniu komunálneho odpadu.
Od roku 2020 je SPP tiež výkupcom elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE)
a zo zdrojov s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET).
SPP ako líder na slovenskom trhu s energiami sa v roku 2019 stotožnil s novymi výzvami a ďalej
rozvíja už rozbehnuté, ale aj úplne nové projekty, s orientáciou na zelenú energiu, energeticky
efektívne služby a ekomobilitu.
Významnou udalosťou v roku 2020 v oblasti energetických služieb bolo podpísanie zmluvy
o vzniku spoločného podniku medzi SPP a ČEZ, a.s. Novozaložená spoločnosť ESCO Slovensko,
a.s. má prispieť k modernizácii slovenskej energetiky a zvyšovaniu energetickej efektívnosti.
SPP pokračuje tiež v podpore využívania CNG, ktorý je nielen jedným z nástrojov na využívanie
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zemného plynu ako enviromentálne prijateľnejšej alternatívy v doprave, ale prispieva aj
k celkovej ochrane ovzdušia.
Ďalší potenciál rozvoja vidí SPP aj vo veternej energii a vo využívaní vodíka.
Slovenské elektrárne, a. s. („SE“)
Hlavnou činnosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. je výroba a predaj elektrickej
energie. Spoločnosť je najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným
z najväčších v strednej Európe. Okrem toho vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné
služby pre elektrizačnú sústavu. Slovenské elektrárne a.s. prevádzkujú 31 vodných, 2 jadrové,
2 tepelné a 2 fotovoltické elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 4 112,36 MWe..
Cieľom spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať,
predávať a obchodovať s elektrinou a teplom, bezpečne zaobchádzať s rádioaktívnymi
odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a trvalo znižovať negatívne vplyvy výrobných
procesov na životné prostredie. Vďaka vyváženej skladbe výrobných zdrojov, Slovenské
elektrárne, a.s. dodali v roku 2020 približne 95 % energie bez lokálnych emisií oxidu uhličitého.
Cieľom spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať,
predávať elektrinu a teplo a obchodovať s nimi, bezpečne zaobchádzať s rádioaktívnymi
odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a znižovať nepriaznivé vplyvy výrobných procesov
na životné prostredie. Spoločnosť sa aj naďalej plne venuje udržateľnosti investičného plánu
na nasledujúce roky 2021 – 2025 so zameraním sa na dokončenie blokov 3 a 4 jadrovej
elektrárne Mochovce.
Západoslovenská energetika, a.s., Stredoslovenská energetika Holding, a.s.,
Východoslovenská energetika Holding, a. s.
Kľúčovou činnosťou spoločností je poskytovanie dodávok elektriny, plynu, distribúcia
elektrickej energie a poskytovanie s tým súvisiacich komplexných energetických služieb
pre všetky kategórie zákazníkov – od domácností, cez malých a stredných podnikateľov až
po strategické podniky slovenského hospodárstva. Svoju hodnotu vnímajú najmä v stabilite,
dôveryhodnosti a spoľahlivom zákazníckom servise, pričom jeho dostupnosť pre zákazníka
považujú za jeden z najdôležitejších faktorov. V segmente priemyselných zákazníkov sa
spoločnosti zameriavajú na energetickú efektívnosť a s tým súvisiace služby. Najviditeľnejšími
inováciami navonok sú najmä aktivity smerujúce k rozvoju elektromobility na Slovensku, ako
aj aktivity inovatívnych „Smart“ riešení domácnostiam a samosprávam. Smarthome v oblasti
energií ostáva dlhodobým strategickým cieľom spoločností, pričom reagujú na aktuálne
trendy. V roku 2020 sa spoločnosti zameriavali na prípravu strategických iniciatív, riadenie
projektov v oblasti energetickej efektívnosti a súvisiacich energetických služieb. V rámci tohto
procesu pokračovali v príprave a implementácii projektov v oblastiach výroby elektriny
z obnoviteľných zdrojov, elektromobility, verejného osvetlenia, priemyselného osvetlenia,
systémov stlačeného vzduchu, elektrických pohonov a ich riadenia, ako aj klimatizácie
a vzduchotechniky.
Národný jadrový fond
Slovenská republika, tak ako aj iné krajiny v Európskej únii a vo svete, musela riešiť otázku
zabezpečenia finančných zdrojov na záverečnú časť mierového využívania jadrovej energie.
Za týmto účelom bol v roku 1995 zriadený štátny účelový fond s názvom Štátny fond likvidácie
jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi
odpadmi, ktorý bol neskôr transformovaný na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových
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zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi,
v súčasnej podobe uvádzaný pod názvom Národný jadrový fond.
Národný jadrový fond je právnická osoba – štátny účelový fond, zriadený zákonom
č. 238/2006 Z.z., v súčasnosti sa riadi zákonom č. 308/2018/ Z.z.
Účelom zriadenia a činnosti Národného jadrového fondu je zabezpečiť financovanie činností
súvisiacich s vnútroštátnym programom nakladania s vyhoretým jadrovým palivom
a rádioaktívnymi odpadmi, sústreďovať a spravovať finančné prostriedky určené na záverečnú
časť mierového využívania jadrovej energie, zabezpečovať finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a rádioaktívnymi
materiálmi neznámeho pôvodu a spravovať finančné zábezpeky za vysokoaktívne žiariče.
NJF v roku 2020 zabezpečoval financovanie záverečnej časti mierového využívania jadrovej
energie v SR a to predovšetkým vyraďovania JE A1 a JE V1, vrátane nakladania s VJP a RAO
a nakladania s rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu.
5.2.3 Významné udalosti po skončení účtovného obdobia
Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti MH Invest II, s. r. o. - Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky zo dňa 26.01.2021, došlo k zlúčeniu MH Invest II, s. r. o. ako nástupníckej
spoločnosti so zanikajúcou spoločnosťou InvEast SK, s. r. o.. Súvisiace zmeny v obchodnom
registri boli zapísané Okresným súdom Bratislava I dňa 19.03.2021. MH Invest II, s. r. o.
na základe zlúčenia prevzala všetky veci, pohľadávky, iné práva a majetkové hodnoty ako aj
všetky známe i neznáme záväzky a povinnosti InvEast SK, s. r. o..
Dňa 20. 01. 2021 vláda SR schválila realizáciu priemyselného parku „Priemyselný park
Rimavská Sobota“. Jeho realizáciou bola poverená spol. MH Invest, s.r.o. V rámci realizácie
priemyselného parku spoločnosť nadobudla dňom 04.03.2021 pozemky od mesta Rimavská
Sobota na základe kúpnej zmluvy zo dňa 23.02.2021.
V decembri 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o rozšírení ochorenia COVID-19. V prvých
mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta vrátane Európskej únie a Slovenskej
republiky a jeho negatívny vplyv nadobúda veľké rozmery. Nakoľko sa situácia stále mení,
nemožno zatiaľ predvídať budúce účinky/dopady.
Iné udalosti po 31. decembri 2020, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie
v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020 nenastali.
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6 Podporné činnosti
Komunikácia s verejnosťou
Cieľom komunikačnej stratégie Ministerstva hospodárstva SR v roku 2020 bolo zabezpečiť
komplexnú informovanosť verejnosti a vybraných cieľových skupín o kľúčových úlohách
ministerstva a o postupe ich realizácie, vytváranie obrazu ministerstva na verejnosti
a prezentácia výsledkov jeho práce.
Hlavnými témami komunikácie boli predovšetkým zlepšovanie podnikateľského prostredia,
energetika, investičná pomoc, inovácie, ochrana spotrebiteľa, zahraničný obchod a čerpanie
prostriedkov z eurofondov. Cieľovými skupinami boli novinári a zástupcovia médií,
podnikateľská sféra, spotrebitelia, mimovládne organizácie, verejný sektor a široká verejnosť.
Špecifickou témou pre rok 2020 bola pandémia v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré
prinieslo zavedenie rôznych opatrení i pre oblasť hospodárstva. Ministerstvo preto zohrávalo
dôležitú úlohu i pri zavádzaní a komunikácii uvedených opatrení.
Ministerstvo využívalo tieto komunikačné nástroje:
• internetová stránka MH SR,
• oficiálna facebooková stránka MH SR,
• tlačové správy,
• písomná, telefonická a osobná komunikácia s novinármi,
• tlačové konferencie a brífingy,
• interview,
• účasť v diskusných reláciách,
• odborné semináre a konferencie.
Výber komunikačného nástroja závisel od stupňa rozpracovania jednotlivých úloh a od
cieľovej skupiny, ktorej bola informácia určená. Dokumenty v etape prípravy sa prezentovali
predovšetkým formou tlačových správ, ktorých ministerstvo vydalo 126 na webovej stránke
MH SR. Využívané boli tiež facebookové príspevky, ktoré ministerstvo publikovalo na
pravidelnej báze v závislosti od aktuálnej situácie a informačnej hodnoty.
Tematicky sa príspevky orientovali hlavne na podnikateľské prostredie a jeho podporu a lepšiu
reguláciu, energetiku, investície, inovácie, ochranu spotrebiteľa, realizáciu programov
s podporou eurofondov. Špeciálnou témou bola pandémia.
V roku 2020 ministerstvo zaregistrovalo 170 žiadostí o informácie podaných v zmysle zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Väčšina žiadostí bola
vybavená v rámci základnej zákonnej lehoty 8 pracovných dní. V súvislosti s vybavovaním
žiadostí o informácie ministerstvo vydalo celkom 48 rozhodnutí o čiastočnom alebo úplnom
nesprístupnení informácií.
Komunikácia rezortu hospodárstva spočívala na zásadách transparentnosti, objektívnosti
a komplexnosti. Dbalo sa na poskytovanie jasných, úplných, presných a aktuálnych informácií
a na primeranú formu s ohľadom na cieľové skupiny s použitím adekvátnych výrazových
prostriedkov. Aktérmi komunikácie smerom navonok boli najmä politickí predstavitelia MH
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SR, hovorca ministra hospodárstva SR a zamestnanci odboru komunikácie MH SR. S odbornou
verejnosťou komunikovali najmä generálni riaditelia vecne príslušných sekcií, riaditelia vecne
príslušných odborov, odborní zamestnanci a predstavitelia organizácií v pôsobnosti MH SR.

Verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie zohráva kľúčovú úlohu v zabezpečení udržateľného a inkluzívneho rastu
hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky
orientovanej trhovej ekonomiky.3) Primárnym účelom verejného obstarávania, ako nástroja
trhovej ekonomiky, je dosiahnutie najvyššej možnej miery efektivity využitia verejných
finančných prostriedkov.
Prostredníctvom verejného obstarávania dochádza k alokácii významného podielu verejných
zdrojov, pričom ide o oblasť, ktorá vyniká vysokou mierou heterogénnosti po vecnej,
procesnej aj personálnej stránke.
Ministerstvo má v rámci verejného obstarávania v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní postavenie verejného obstarávateľa, je povinné uplatňovať princíp
rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp
transparentnosti, princíp proporcionality, princíp hospodárnosti a princíp efektivity.
V rámci procesnej činnosti sa odbor verejného obstarávania riadi príslušnou legislatívou
Slovenskej republiky, a to jednak s dôrazom na zákon č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (lex generalis) a zároveň s osobitnou
Smernicou č. 2/2019 MH SR z 20. mája 2019 o verejnom obstarávaní v znaní Smernice
č. 5/2020 a Smernice č. 3/2021 a jednak ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi (lex specialis).
Cieľom odboru verejného obstarávania je hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami
zo zdrojov štátneho rozpočtu, ako aj z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
v rámci zabezpečovania realizácie zákaziek na tovary, služby alebo stavebné práce
a to na základe požiadaviek jednotlivých útvarov MH SR, v súlade so zákonom. Predmetný
procesný postup, ktorý je úzko spätý s každodenným plnohodnotným fungovaním
jednotlivých individuálnych pracovísk MH SR, pozostáva z kompletnej škály odborných
činností, charakteristických pre samotné verejné obstarávanie.
Aktivita odboru za rok 2020
Odbor verejného obstarávania v roku 2020 realizoval 8 prebiehajúcich nadlimitných zákaziek,
zrealizoval 3 podlimitné zákazky a zrealizoval 27 zákaziek s nízkou hodnotou. Zákazky boli
financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie alebo štátneho rozpočtu. Osem zákaziek
bolo realizovaných ako zákazky GPP v súlade s uplatňovaním princípov zeleného verejného
obstarávania v rámci svojej pôsobnosti.
Odbor pracoval aj na príprave ďalších plánovaných zákaziek, pripravil a realizoval obstarávanie
antigénových testov, nakoľko mu táto úloha bola uložená uznesením vlády v čase
prebiehajúcej pandémie COVID-19.

3)

Čl. 55 ods. 1. Ústavy Slovenskej republiky.
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Kontrola a audit
Kontrolná činnosť MH SR vykonávaná podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole
v štátnej správe
Kontrolnú činnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“)
vykonávanú podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 10/1996 Z. z.“) vykonával v roku 2020 odbor kontroly
a prevencie korupcie MH SR v súlade s Plánom kontrolnej činnosti MH SR na rok 2020
vykonávanej podľa zákona č. 10/1996 Z. z. (ďalej len „Plán KČ MH SR na rok 2020“). Okrem
toho kontrolnú činnosť MH SR vykonávali aj iné odborné organizačné útvary MH SR podľa
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“) a v súlade s Plánom finančných kontrol
na mieste MH SR na rok 2020 vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. (ďalej len „Plán
FKnM na rok 2020“) a operatívneho výkonu kontrolnej činnosti (ad hoc kontroly/finančné
kontroly na mieste – mimo plánu) na základe poverenia ministra hospodárstva SR.
Na základe výsledkov jednotlivých kontrol, odbor kontroly a prevencie korupcie MH SR
v súlade s úlohou II.1 Plánu kontrolnej činnosti MH SR na rok 2021 a v súlade s čl. 5 ods.
1 písm. h) Smernice č. 7/2019 MH SR z 13. 12. 2029, ktorou sa upravuje postup organizačných
útvarov a právnických osôb MH SR pri výkone kontrolnej činnosti vykonávanej podľa zákona
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov v znení smernice
č. 1/2021 vypracoval „Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti MH SR a o výsledkoch
vybavovania petícií a sťažností v rezorte MH SR za rok 2020“ (ďalej len „správa“). Správa bola
schválená ministrom hospodárstva SR dňa 11. 02. 2021.
Odbor kontroly a prevencie korupcie MH SR vykonal podľa zákona č. 10/1996 Z. z.
a v súlade s Plánom KČ MH SR na rok 2020 spolu 8 kontrol. Jedna kontrola vybavovania petícií
a vybavovania sťažností (Bod A.1); päť kontrol dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov SR a interných predpisov vo vybraných organizačných útvaroch MH SR (Bod B.1 až
Bod B.5); dve kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených
predchádzajúcimi kontrolami odboru kontroly a prevencie korupcie MH SR v roku 2020
(Bod C.1 a Bod C.2). Jedna plánovaná kontrola (Bod C.3) vzhľadom na epidemiologickú situáciu
na Slovensku v súvislosti COVID-19 bola na základe rozhodnutia ministra hospodárstva SR
nevykonaná.
Odbor kontroly a prevencie korupcie MH SR ôsmimi ukončenými kontrolami zistil spolu
9 kontrolných zistení/nedostatkov.
Ak kontrolou neboli zistené nedostatky, o vykonaní kontroly bol vyhotovený Záznam
o kontrole, v prípade, že kontrolou (vykonanou podľa zákona č. 10/1996 Z. z.) boli zistené
nedostatky, o výsledku kontroly bol vyhotovený Protokol o výsledku kontroly.
Kontrolná činnosť vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odbor kontroly a prevencie korupcie MH SR v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje
aj ďalšie úlohy v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. tým, že vykonáva finančne kontroly
na mieste (ďalej len „FKnM“) a v súlade s Plánom FKnM na rok 2020. V Pláne FKnM na rok
2020 je uvedených 7 plánovaných FKnM. V roku 2020 odbor kontroly a prevencie korupcie
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MH SR vykonal 5 FKnM (Bod 16, 18, 19, 21 a Bod 22) a 3 FKnM boli vykonané mimo Plánu
FKnM na rok 2020. Dve plánované FKnM (Bod 17 a Bod 20) neboli vykonané vzhľadom
na epidemiologickú situáciu na Slovensku v súvislosti COVID-19.
Odbor kontroly a prevencie korupcie MH SR ôsmimi ukončenými FKnM zistil spolu
9 kontrolných zistení/nedostatkov
Ak finančnou kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky, je vypracovaná Správa
z FKnM/Čiastková správa z FKnM. V prípade, že finančnou kontrolou na mieste boli zistené
nedostatky, je vypracovaný Návrh správy z FKnM/Návrh čiastkovej správy z FKnM.
V roku 2020 kontrolnú činnosť MH SR vykonávali aj iné odborné organizačné útvary MH SR
(odbor investícii, odbor bezpečnosti a krízového riadenia) v súlade so zákonom
č. 357/2015 Z. z. a v súlade s Plánom FKnM na rok 2020. V Pláne FKnM na rok 2020
je uvedených 10 FKnM, ktoré boli začaté v roku 2019 a prešli na ukončenie do roku 2020.
Vykonaných bolo 8 FKnM (Bod 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 a Bod 9). Dve FKnM prešli
na ukončenie do roku 2021 (Bod 4 a Bod 10). Okrem toho bolo vykonaných 5 FKnM mimo
plánu, ktoré boli začaté v roku 2019 a prešli na ukončenie do roku 2020.
V Pláne FKnM na rok 2020 je uvedených 15 plánovaných FKnM, ktoré mali naplánované iné
odborné organizačné útvary. V roku 2020 bola začatá 1 FKnM (Bod 4) a prešla na ukončenie
do roku 2021. Dve plánované FKnM (Bod 8 a Bod 15) boli vylúčené z Plánu FKnM na rok 2020
z dôvodu ich aktualizácie. 12 FKnM nebolo vykonaných, ale boli zahrnuté do Plánu FKnM
na rok 2021 (Bod 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, a Bod 14) vzhľadom
na epidemiologickú situáciu na Slovensku v súvislosti COVID-19.
Vybavovanie petícií, sťažností a iných podaní
Odbor kontroly a prevencie korupcie MH SR v rozsahu svojej pôsobnosti vybavuje petície
v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o petičnom práve“) a
vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).
Vybavovanie petícií a sťažností a iných podaní MH SR
V tejto časti je uvedený štatistický prehľad so stručným popisom podaní vybavovaných MH SR,
pričom sú osobitne uvedené údaje o petíciách, o sťažnostiach a o iných podaniach.
Vedenie evidencie a vybavovanie petícií bolo na MH SR zabezpečované v súlade
so zákonom o petičnom práve. Vedenie evidencie a vybavovanie sťažností MH SR
zabezpečovalo v súlade so zákonom o sťažnostiach.
Centrálna evidencia petícií a sťažností podaných na ministerstvo je vedená na odbore kontroly
a prevencie korupcie MH SR oddelene od ostatných písomností. V roku 2020 bola
v evidencii zaevidovaná 1 petícia, ktorá bola doručená od bývalých zamestnancov spoločnosti
Mondi SCP a.s. a bola vybavená ako žiadosť v zmysle ustanovenia § 5 ods. 6 zákona o petičnom
práve. V evidencii sťažností bolo zaevidovaných 14 nových sťažností. V roku 2020 bolo
z úrovne MH SR vybavených prešetrením 7 sťažností. Z uvedeného počtu prešetrených
sťažností v roku 2020 bola 1 sťažnosť, ktorá prešla na vybavenie z roku 2019.
Tri nové sťažnosti prešli na vybavenie do roku 2021. Okrem toho bolo na odbore kontroly
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a prevencie korupcie MH SR v roku 2020 zaevidovaných 21 iných nových podaní, pričom
1 z nich prešlo na vybavenie do roku 2021.
Spôsob vybavenia sťažnosti závisel najmä od obsahu konkrétneho podania, od toho,
čo sťažovatelia namietali, ako aj od toho, voči komu sťažnosť smerovala.
Z celkového počtu sťažností bolo 5 vybavených postúpením orgánu príslušnému na ich
vybavenie.
Z úrovne MH SR bolo v roku 2020 prešetrených 7 sťažností. Za prešetrenie sa
pre daný účel považuje prešetrenie priamym výkonom šetrenia pracovníkmi MH SR.
Z prešetrených sťažností bolo 5 sťažností neopodstatnených, 1 sťažnosť bola opodstatnená
a 1 nevyhodnotená. Z doručených sťažností MH SR neodložilo ani nevrátilo žiadnu sťažnosť.
Vecné zamerania všetkých sťažností doručených MH SR sa týkali postupov rôznych orgánov
vo viacerých oblastiach. Z počtu 12 sťažností vybavených v roku 2020 sa väčšina týkala činnosti
orgánov štátnej správy a námietky v nich prezentované smerovali najmä
na údajné nekonanie, resp. nedodržanie lehôt, či na údajné nedodržanie príslušných zákonov
a postupov.
Zo sťažností vybavených v roku 2020 smerovalo 6 sťažností proti postupu orgánov Slovenskej
obchodnej inšpekcie a 1 sťažnosť voči postupu inšpektorátu práce v Nitre.
Voči postupu MH SR smerovalo 5 vybavených sťažností. Z tejto kategórie boli prešetrené
3 sťažnosti, ktoré smerovali proti konaniu, resp. nekonaniu vo veci spadajúcej
do pôsobnosti rôznych organizačných útvarov MH SR, pričom jedna z nich bola vyhodnotená
ako opodstatnená. Ďalšie 2 sťažnosti obsahovali vyjadrenie nesúhlasu podávateľov
s vybavovaním ich predchádzajúcich podaní, resp. sťažností odborom kontroly a prevencie
korupcie MH SR. Na prešetrenie týchto sťažností bola ministrom hospodárstva SR
splnomocnená riaditeľka kancelárie ministra, pričom jedna z nich bola vyhodnotená ako
neopodstatnená a druhá nebola vyhodnotená.
Odboru kontroly a prevencie korupcie MH SR boli v roku 2020 pridelené na vybavenie aj iné
podania, pričom celkovo ich bolo v uvedenom roku vybavených 22, dve z toho z roku 2019.
Tieto podania po preskúmaní ich obsahu neboli zaevidované do evidencie sťažností a petícií,
ale zaradené medzi inú korešpondenciu odboru kontroly a prevencie korupcie
MH SR. Medzi tieto podania patria také, ktoré nespĺňajú kritériá sťažností podľa zákona
o sťažnostiach. Sú to rôzne oznámenia, podnety, žiadosti o pomoc, návrhy, dopyty a iné
podania obdobného charakteru. Medzi iné podania zaraďujeme aj tie, ktoré boli síce označené
ako „sťažnosť“, avšak na základe posúdenia ich obsahu ich nebolo možné považovať
za sťažnosť, pretože spadajú pod ustanovenie § 4 zákona o sťažnostiach. Takéto podania boli
tri.
Vybavovanie petícií a sťažností a iných podaní organizáciami v pôsobnosti MH SR
Na zabezpečenie spracovania tejto časti správy si odbor kontroly a prevencie korupcie MH SR
vyžiadal údaje o petíciách a sťažnostiach, údaje o zameraní petícií a opodstatnených sťažností
a údaje o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov od 6 organizácií
ministerstva, ktoré sú v jeho pôsobnosti (ďalej len „organizácie v pôsobnosti ministerstva“).
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Jedna petícia bola v roku 2020 doručená Hlavnému banskému úradu a týkala sa problematiky
zastavenia ťažby kaolínu a živca v CHVÚ SKUEV036 Volovské vrchy.
Organizáciám v pôsobnosti MH SR bolo v roku 2020 doručených celkovo 9 sťažností. Ku dňu
31. 12. 2020 bolo vybavených 10 sťažností, pričom dve z toho boli sťažnosti doručené v roku
2019 a 1 sťažnosť prešla na vybavenie do roku 2021. Z počtu 10 vybavených sťažností
organizácie v pôsobnosti MH SR prešetrili 7 sťažností, 3 sťažnosti boli vybavené odložením
alebo vrátením.
Z celkového počtu 7 prešetrených sťažností bolo 6 kvalifikovaných ako neopodstatnených
a jedna ako opodstatnená.
V tejto súvislosti pre informáciu uvádzame, že po schválení správy ministrom hospodárstva SR
v nadväznosti na § 10 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších
predpisov, boli údaje o vybavovaní petícií, sťažností a iných podaní zaevidovaných v centrálnej
evidencii petícii a sťažností MH SR a organizácií v pôsobnosti MH SR za rok 2020 predložené
na Úrad vlády SR (ďalej len „ÚV SR“) na základe jeho vyžiadania (list sekcie kontroly, odbor
petícií,
sťažností
a ostatných
podaní
ÚV
SR
č. 7129-2/2020/IP-320/OPSOP
zo dňa 13. 11. 2020) listom dňa 12. 02. 2021. Poskytnuté údaje ÚV SR boli podkladom
k vypracovaniu „Informácie o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2020“.
Prevencia korupcie, kriminality a inej protispoločenskej činnosti za rok 2020
Odbor kontroly a prevencie korupcie MH SR v roku 2020 zabezpečil plnenie úloh uznesenia
vlády SR č. 585/2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023.
MH SR má zavedený funkčný systém riadenia korupčných rizík (RKR) a odbor kontroly
a prevencie korupcie MH SR, ktorého riaditeľ je protikorupčný koordinátor, koordinuje
a vykonáva dohľad nad jeho vývojom, fungovaním a vykonávaním.
K zabezpečeniu RKR, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou protikorupčného systému, boli
jednotlivými útvarmi MH SR identifikované potenciálne korupčné riziká v ich odbornej
pôsobnosti podľa stupňa významnosti rizika a navrhnuté protikorupčné opatrenia.
K identifikovaniu potenciálnych korupčných rizík je MH SR súčasne zapojené aj
do Informačného systému RKR (IS RKR), ktorý vytvoril ÚV SR a spravuje ho prostredníctvom
Datacentra.
V roku 2020 odbor kontroly a prevencie korupcie MH SR spustil prostredníctvom
IS RKR prieskum pre zamestnancov MH SR formou elektronicky anonymného dotazníka
a výsledky spracoval v IS RKR. Súčasne požiadal všetky útvary MH SR o aktualizáciu korupčných
rizík a o vyhodnotenie plnenia ich opatrení. Identifikované korupčné riziká a k nim definované
protikorupčné opatrenia následne spracoval do Zoznamu korupčných rizík MH SR.
Protikorupčné opatrenia pre riziká s najvyšším stupňom významnosti zo Zoznamu korupčných
rizík MH SR sú zapracované do Protikorupčného programu MH SR (ďalej len „PKP“), kde sú
súčasne premietnuté aj opatrenia z Národného protikorupčného programu SR, ktorý bol
schválený uznesením vlády SR č. 426/2019.
Pre posilňovanie kultúry etiky, integrity a protikorupčného povedomia vypracoval odbor
kontroly a prevencie korupcie MH SR Protikorupčný e-learningový program, ktorý v roku 2020
povinne absolvovali všetci zamestnanci MH SR a je súčasťou vstupného školenia
pre nastupujúcich zamestnancov.
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V rámci plnenia úlohy B. 4 uznesenia vlády SR č. 585/2018 vypracoval odbor kontroly
a prevencie korupcie MH SR aktualizáciu PKP a vyhodnotil plnenie protikorupčných opatrení
za predchádzajúci kalendárny rok do 30. júna 2020. Aktuálne znenie PKP zverejnil odbor
kontroly a prevencie korupcie na webovom sídle MH SR.
Súčasne odbor kontroly a prevencie korupcie MH SR v nadväznosti na úlohy uznesenia vlády
SR č. 513/2016 k Stratégii prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky
2016 – 2020 vypracoval Plán úloh prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti MH
SR na roky 2016 – 2020 a každoročne do 28. februára spracováva a predkladá Rade vlády SR
pre prevenciu kriminality Správu o plnení týchto úloh za predchádzajúci kalendárny rok.
Za rezort hospodárstva boli základnými úlohami a prioritou v prevencii kriminality
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných riadiacich aktov MH SR
a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti - Slovenskej obchodnej inšpekcie, Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúry, Hlavného banského úradu, Puncového úradu SR pri:
udeľovaní licencií, koncesií, medzinárodných certifikátov na obchodovanie s výrobkami
obranného priemyslu a iných typov povolení; procese prideľovania a čerpania štátnych
dotácií; použití prostriedkov štátneho rozpočtu a EÚ; zabezpečovaní verejného obstarávania;
dodržiavaní podmienok podnikania v oblasti energetiky; zabezpečovaní ochrany a využívania
nerastného bohatstva; ochrane spotrebiteľa a dovoze tovarov. Odbor kontroly a prevencie
korupcie MH SR v nadväznosti na list č. KM-OPKI-2019/008790 zo dňa 02. 12. 2019 listom
ministra hospodárstva SR č. 08592/2020-1030-12620 zo dňa 26. 02. 2020 predložil Rade vlády
SR pre prevenciu kriminality Správu o plnení úloh prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti MH SR za rok 2019 dňa 27. 02. 2020. Poskytnuté údaje boli
podkladom k vypracovaniu dokumentu „Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich
zo Stratégie prevencie korupcie a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 – 2020
za rok 2019“ (ďalej len „Hodnotiaca správa“). Hodnotiaca správa neuvádza žiadne nedostatky
v činnosti MH SR.
Audítorská činnosť vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odbor vnútorného auditu MH SR v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje v súlade
so zákonom č. 357/2015 Z. z. výkon vnútorného auditu (ďalej len „VnA“) v rámci kapitoly MH
SR. V roku 2020 odbor vnútorného auditu MH SR vykonal 9 VnA, z toho 3 ukončené VnA v roku
2020 boli začaté v roku 2019.
Z celkového počtu vykonaných VnA v roku 2020 bolo 7 plánovaných a 2 neplánované VnA.
V roku 2020 boli VnA vykonávané na základe schváleného plánu VnA v pôsobnosti MH SR
na rok 2019, na rok 2020 a na základe rozhodnutia ministra. Plánované VnA boli vykonané
na základe hodnotenia rizík, ktoré vyplývajú z určených úloh a cieľov MH SR a s prihliadnutím
na výsledky predchádzajúcich kontrol a auditov. Hodnotenie rizík bolo vykonané podľa
odborného úsudku a zohľadňovalo aj identifikované riziká v rámci systému riadenia rizík
na MH SR.
Zároveň uvádzame, že 2 VnA začaté v roku 2020 boli ukončené v roku 2021. Pre úplnosť
uvádzame, že 3 plánované VnA na rok 2020 neboli vykonané z dôvodu organizačných
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a personálnych zmien, z dôvodu výkonu neplánovaných VnA, ako aj z dôvodu prijatých
mimoriadnych opatrení v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 na SR v roku 2020.
Počas roka 2020 boli na základe hodnotenia rizík vykonané VnA v oblasti finančného riadenia
prostriedkov EÚ (Operačného programu Integrovaná infraštruktúra), finančného riadenia
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR, verejného obstarávania, systému riadenia
rizík, ako aj v oblasti vnútorného kontrolného systému. Tieto oblasti boli hodnotením rizík
vyhodnotené ako rizikové, resp. boli overené na základe podnetu.
Vykonané VnA v roku 2020 boli zamerané aj na overovanie a hodnotenie dodržiavania zákona
č. 357/2015 Z. z.. V roku 2020 boli vykonané VnA, ktorými sa overilo dodržiavanie zákona
č. 357/2015 Z. z., ako aj existencia vnútorného kontrolného prostredia a nastavenie
kontrolných mechanizmov u jednotlivých povinných osôb. Overovaním a hodnotením
dodržiavania ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. boli zistené nedostatky. Zároveň uvádzame,
že aj v rámci nastavenia kontrolných mechanizmov boli VnA identifikované nedostatky.
VnA, ktoré boli ukončené v roku 2020 bolo zistených 21 nesystémových a nefinančných
nedostatkov, z ktorých bol 1 nedostatok vysokej závažnosti, 12 nedostatkov strednej
závažnosti a 8 nedostatkov nízkej závažnosti, 1 nesystémový a finančný nedostatok, ktorý bol
vysokej závažnosti a 12 systémových a nefinančných, z ktorých boli 2 nedostatky vysokej
závažnosti, 10 nedostatkov strednej závažnosti. VnA, ktoré boli skončené v roku 2020 bolo
zistených celkovo 34 nedostatkov. V tejto súvislosti uvádzame, že odbor vnútorného auditu
MH SR počas roka 2020 dôsledne overoval plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených
nedostatkov a príčin ich vzniku.
VnA ukončenými v roku 2020 bol overený objem verejných financií vo výške 33 853 012,46
eur, z toho 6 739 656,74 eur boli prostriedky štátneho rozpočtu (ŠR), 26 780 022,39 eur boli
prostriedky Európskej únie (EÚ) a 333 333,33 eur bolo vlastných zdrojov.
V prípade zistených nedostatkov v rámci VnA vykonaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. bol
vyhotovený Návrh správy z VnA a Správa z VnA. V prípade, keď VnA neboli zistené nedostatky,
bola vyhotovená len Správa z VnA.
Výsledky a spôsoby ukončenia VnA obsahovala Ročná správa o vykonaných VnA za rok 2020
vypracovaná v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. a vyhláškou Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 204/2019 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných
vnútorných auditoch a ktorá bola schválená ministrom hospodárstva SR dňa 24. 02. 2021.
V roku 2020 odbor vnútorného auditu MH SR aktualizoval interné riadiace akty v jeho
pôsobnosti (Manuál pre výkon VnA odboru vnútorného auditu MH SR a Štatút VnA MH SR)
a riadne si plnil svoje zákonné povinnosti. Odbor vnútorného auditu MH SR svojou činnosťou
napomáhal k plneniu cieľov, úloh a zámerov MH SR a prinášal systematický metodický prístup
k zlepšovaniu efektívnosti finančného riadenia.

Informačné a komunikačné technológie
Odbor informatiky MH SR sa v roku 2020 sústredil svoje aktivity na podporu mobility
zamestnancov. V rámci tejto aktivity bolo vymenených v prvom štvrťroku 140 pracovných
staníc za notebooky a zabezpečených 300 licencií Microsoft TEAMS pre videokonferencie
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a prácu v cloudovom prostredí. Pre zvýšenie bezpečnosti práce z domu boli vydané
bezpečnostné certifikáty zamestnancom pracujúcich s notebookmi pre prístup do IKT
prostredia MH SR z Internetu. V druhej fáze podpory mobility bolo zakúpených vo štvrtom
štvrťroku ďalších 190 notebookov, ako aj cloudové licencie Microsoft O365 E1 pre všetkých
zamestnancov ministerstva. Každodenná prax ukázala, že zamestnanci využívajú možnosť
komunikovať bezkontaktne aj v rámci priestorov ministerstva, čím sa významne znižuje riziko
šírenia vírusu COVID-19. Na uvedené aktivity nadväzuje aj dokončenie integrácie na register
adries a register právnických osôb, čo umožní bezproblémovo komunikovať s externým
prostredím cez elektronickú schránku Ústredného portálu verejnej správy. Je potrebné
spomenúť aj skutočnosť, že odbor informatiky zabezpečil aj 200 mandátnych podpisových
certifikátov pre elektronickú autorizáciu úradných rozhodnutí. V oblasti prevádzky
systémovej infraštruktúry bol podpísaný dodatok k SLA zmluve pre podporu Integrovaného
informačného systému elektronických služieb ministerstva, čím ministerstvo získalo všetky
potrebné práva duševného vlastníctva na realizáciu otvorenej súťaže po uplynutí dodatku.
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