Deklarácia o spolupráci Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
a mimovládnych neziskových organizácií pri plnení úloh rezortu
Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) pri výkone svojich kompetencií dlhodobo
aktívne spolupracuje s mimovládnymi neziskovými organizáciami (ďalej len „MNO“).
Spoluprácu so subjektmi neziskového sektora (v zmysle priloženého zoznamu) považuje
MH SR za integrálnu súčasť svojej činnosti a vo viacerých oblastiach MNO predstavujú
nezastupiteľných partnerov rezortu.
Počas deklarovaného obdobia MH SR spolupracovalo, a naďalej plánuje spolupracovať,
s MNO v nasledujúcich oblastiach:
1. Príprava zákonov a podzákonných noriem v danom funkčnom období
Konkrétne sa jedná o nasledovné:
- príprava rokovaní k smernici o energetickej efektívnosti,
- príprava na rokovania komitologických pracovných skupín pre jednotlivé produktové
skupiny (loty) energeticky významných výrobkov,
- konzultácie ohľadom predkladaných návrhov nariadení Komisie pre oblasť
energeticky významných výrobkov v rámci smernici o ekodizajne (2009/125/ES)
a energetickom štítkovaní (2010/30/EÚ)
- konzultácie ohľadom schválených a preložených nariadení do slovenského jazyka
z hľadiska terminológie,
- príprava pozícií a stanovísk na zasadnutia Rady EÚ pre konkurencieschopnosť a Rady
EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku – časť energetika,
- príprava Spotrebiteľského kódexu,
- návrh zákona/zákonov transponujúcich smernicu 2012/27/EU o energetickej
efektívnosti do slovenskej legislatívy,
- tvorba mechanizmu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov v súvislosti
s pripravovanou smernicou ADR a nariadením ODR v rámci EU.
Pri príprave legislatívy týkajúcej sa podnikania majú MNO možnosť vyjadriť svoje námety
a pripomienky prostredníctvom Riadiaceho výboru pre znižovanie administratívneho
zaťaženia podnikania, portálu právnych predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového
konania a prostredníctvom verejne dostupného informačného portálu pre nahlasovanie
duplicitných informačných povinností vyplývajúcich podnikateľom z legislatívy.
S cieľom zlepšiť kvantifikáciu potenciálnych vplyvov európskej legislatívy na slovenské
hospodárstvo a intenzívnejšie zapojiť zamestnávateľské zväzy a združenia, zástupcov
živnostníkov a tretí sektor do prípravy pozičných dokumentov SR na rokovania pracovných
skupín Európskej komisie a zasadnutí Rady EÚ pozýva MH SR zástupcov podnikateľských
združení a zväzov na rokovania Rezortnej koordinačnej skupiny MH SR (ďalej len „RKS“),
ktorá bola zriadená pre potreby koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach
Európskej únie. RKS predstavuje dôležitú súčasť mechanizmu tvorby stanovísk SR
k legislatívnym návrhom Rady Európskej únie a Európskej komisie s cieľom zefektívniť
existujúci mechanizmus tvorby pozičných dokumentov k návrhom európskej legislatívy.
Na príprave pozičných dokumentov sa podieľajú vyššie tieto subjekty pripomienkovaním
dokumentov, ktoré sa týkajú ich činnosti.
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2. Príprava strategických a koncepčných dokumentov
MH SR spolupracuje s MNO pri príprave strategických a koncepčných dokumentov, ktoré sú
v jeho gescii. Aktuálne ide o nasledovné dokumenty:
- príprava Energetickej politiky;
- príprava Surovinovej politiky;
- na potrebu splnenia definovaných ex ante kondicionalít pre nasledujúce programové
obdobie kohéznej politiky Európskej únie 2014 – 2020;
- príprava nového operačného programu v gescii MH SR pre nasledujúce programové
obdobie kohéznej politiky Európskej únie 2014 – 2020;
- príprava opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia a znižovanie
administratívneho zaťaženia podnikania;
- pri meraní administratívneho zaťaženia podnikania;
- návrh 3. akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016.
3. Určenie priorít a mechanizmov (vrátane hodnotenia) dotačnej politiky rezortu na
dané obdobie a okruhu ich prijímateľov, osobitne vo vzťahu k MNO
MH SR, ako správca rozpočtovej kapitoly, poskytuje dotácie na podporu baníctva,
odstránenie následkov banskej činnosti, tradície a histórie banských činností, na podporu
rozvoja malého a stredného podnikania, na podporu využívania biomasy a slnečnej energie,
na podporu ochrany spotrebiteľa, na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb, ako aj na
podporu priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií.
Prevažná časť spolupráce MH SR s MNO v oblasti dotačnej politiky je zameraná na agendu
ochrany spotrebiteľa. MH SR v rámci tejto kompetencie určuje priority a mechanizmy
dotačnej politiky a rozhoduje o prijímateľoch dotácií na dané obdobie (kalendárny rok).
4. Programovanie, plánovanie, implementácie a monitorovanie rozvojových fondov,
ktoré spravuje rezort MH SR
MH SR je Riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) pre Operačný program
konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“). Zástupcovia MNO
sú členmi:
- Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku (MVVE) 1, ktorý MH SR na
princípe partnerstva zriadilo za účelom monitorovania realizácie OP KaHR a v súlade
s nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a uznesením vlády SR č. 678/2007. MVVE plní
túto funkciu aj pre Operačný program Informatizácia spoločnosti v gescii Úradu vlády
SR a Operačný program Výskum a vývoj v gescii Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Jeho hlavným cieľom je podpora hospodárskeho rastu,
zvyšovanie konkurencieschopnosti, rozvoj informačnej spoločnosti a podpora
výskumu a vývoja ako hlavných prostriedkov pre rozvoj vedomostnej ekonomiky
tvoriacej dôležitú zložku vedomostnej spoločnosti;

1

Má 44 členov a členmi sú zástupcovia riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim
orgánom, horizontálnych priorít, samospráv a mimovládnych organizácií.
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-

Výberových komisií2 pre opatrenia, resp. podopatrenia OP KaHR, ktoré predstavujú
poradné orgány pre RO pre účely konania o žiadostiach o nenávratný finančný
príspevok;
Pracovnej skupiny Ministerstva hospodárstva SR pre programové obdobie kohéznej
politiky Európskej únie 2014 – 2020, v nadväznosti na potrebu splnenia definovaných
ex ante kondicionalít a prípravu nového operačného programu v gescii MH SR pre
nasledujúce programové obdobie kohéznej politiky Európskej únie 2014 – 2020.

5. Výskum, analýza a pilotné projekty v rezorte MH SR
MH SR v predmetnej oblasti spolupracuje s MNO najmä pri: nasledovnom:
- zapojení do platformy pre e-mobilitu;
- príprave a organizovanie podujatí v pôsobnosti MH SR (napr. Mladý tvorca).

Komunikácia rezortu s platformami MNO
MH SR plánuje aj naďalej uskutočňovať pravidelné konzultácie a prehlbovať spoluprácu
s MNO k aktuálnym témam, a to najmä v nasledovných oblastiach:
- energetická efektívnosť, úspory energie a energetická hospodárnosť budov;
- energetická a surovinová politika;
- zlepšovanie podnikateľského prostredia;
- znižovanie administratívneho zaťaženia podnikania;
- vedomostná ekonomika;
- inovačná stratégia a politika SR
- implementácia a realizácia operačných programov fondov EÚ;
- ochrana spotrebiteľa a jej nástroje (skúšobníctvo, metrológia), prípadne iné.
Platformy pre rozvoj a prehlbovanie spolupráce, prostredníctvom ktorých bude MH SR
komunikovať na aktuálne témy s MNO budú predovšetkým:
- Rezortná koordinačná skupina MH SR, kde sa subjekty MNO vyjadrujú špecificky
k témam európskych záležitostí;
- Riadiaci výbor pre znižovanie administratívneho zaťaženia podnikania, ktorý bude
tvoriť základ efektívnej politiky v oblasti podnikateľského prostredia a jeho podpory;
- Rada vlády SR pre hospodársku politiku, ktorú MH SR plánuje kreovať do konca roku
2013;
- Rada vlády pre spotrebiteľskú ochranu;
- Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie;
- Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku, kde bude pokračovať doterajšia
forma spolupráce formou spolurozhodovania s MNO v rámci výboru;
- Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie;
- Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť;
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Výberová komisia je podľa zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva v znení neskorších predpisov nezávislým poradným orgánom v konaní o žiadosti. Vydáva
odporúčania pre schválenie, resp. neschválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“).
Predmetné komisie majú právo prijímať spoločné stanovisko k žiadostiam o NFP, ktoré sú predložené v rámci
výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenia, resp. podopatrenia. RO pre OP KaHR zriadil, v závislosti
od vecného zamerania príslušných opatrení, resp. podopatrení OP KaHR 7 komisií v gescii
sprostredkovateľských orgánov pod RO.
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-

Iné formy komunikácie založené na ad hoc situáciách.

V prípade určenia kompetencie na implementovanie operačného programu v rámci budúceho
programového obdobia kohéznej politiky EÚ 2014 – 2020 plánuje MH SR prizvať
ku konštruktívnej spolupráci v procese prípravy budúceho operačného programu v gescii
MH SR aj všetky relevantné MNO.
MH SR bude taktiež aj naďalej poskytovať dotácie v zmysle zákona, najmä pre MNO
pôsobiace v oblasti ochrany spotrebiteľa.
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Príloha
Zoznam MNO spolupracujúcich s MH SR
Platforma

Rezortná koordinačná
skupina (RKS)

Monitorovací výbor
pre vedomostnú
ekonomiku

Výberové komisie pre
opatrenia
a podopatrenia OP
KaHR

Pracovná skupina
Ministerstva
hospodárstva SR pre
programové obdobie
kohéznej politiky
Európskej únie 2014 –
2020

Zastúpené mimovládne organizácie
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)
Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS)
Klub 500
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)
Slovenská živnostenská komora (SŽK)
Slovenský živnostenský zväz (SŽZ)
Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS)
Konfederácia odborových zväzov SR
Únia miest Slovenska
Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
Klub 500
OZ Partnerstvá pre prosperitu
NASES
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
IT Asociácia Slovenska
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)
Občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
AZZZ SR
Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS)
Zväz hotelov a reštaurácií SR
Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr
Asociácia informačných centier Slovenska
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)
Záujmové združenie lanoviek a vlekov na Slovensku
Klub 500
Slovenská živnostenská komora
Potravinárska komora Slovenska
Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií SR
Únia miest Slovenska
Združenie miest a obcí Slovenska
Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT)
Slovenský plynárenský a naftový zväz
Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
Združenie priemyselných odberateľov energie
Asociácia energetických manažérov
Teplárenské združenie na Slovensku
Slovenský zväz bytových družstiev
Združenie pre podporu obnovy bytových domov
Inštitút pre energeticky pasívne domy
Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI)
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
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Riadiaci výbor pre
znižovanie
administratívneho
zaťaženia podnikania

Spolupracujúce
spotrebiteľské
združenia

MNO spolupracujúce
v oblasti energetiky

Cech vykurovania a tepelnej techniky
Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku
Slovenská rada pre zelené budovy
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Združenie pre zatepľovanie budov, o. z.
Slovenská komora architektov
Klub 500
Podnikateľská aliancia Slovenska
Slovenský živnostenský zväz
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej
republiky
Republiková únia zamestnávateľov
Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií
Slovenská svetelnotechnická spoločnosť STU FEI, Katedra
elektroenergetiky
Priatelia Zeme-CEPA
IT Asociácia Slovenska
Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej
republiky
Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS)
Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS)
Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ)
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK)
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)
Slovenský živnostenský zväz (SŽZ)
Združenie slovenských spotrebiteľov
Združenie občianskej sebaobrany
Spotrebiteľský inštitút
Spoločnosť ochrany spotrebiteľov
OMBUDSPOT, Združenie na ochranu práv spotrebiteľov
Asociácia užívateľov služieb
Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS
Asociácia spotrebiteľov Slovenska
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
A3S - Združenie na ochranu spotrebiteľov Stará Ľubovňa
A3S - Združenie na ochranu spotrebiteľov Staré Krompachy
Asociácia užívateľov bytov
Asociácia priemyselnej ekológie (ASPEK)
Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT)
Združenie dodávateľov energií (ZDE)
Zväz elektrotechnického priemyslu SR (ZEP SR)
Združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov (CECED)
Slovakia
Inštitút pre energeticky pasívne budovy (IEPD)
Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR
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