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Protimonopolný úrad SR (ďalej i „úrad“, „PMÚ“), odbor 

koncentrácií, počas obdobia od januára do konca mája roka 

2017 informoval o začatí ôsmich správnych konaní vo veci 

posúdenia koncentrácie a jedného správneho konania vo 

veci možného porušenia zákona v oblasti maloobchodného 

predaja kníh. V danom období schválil nasledujúcich päť 

koncentrácií spočívajúcich v: 

- získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľa ATALIAN 

SK, s. r. o., (Bratislava) nad podnikateľom AB Facility, s. 

r. o., (Bratislava), 

- získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Hans 

Wilms Beteiligungs-GmbH (Nemecká spolková republika) 

nad podnikateľom nkt cables automotive, s.r.o., (Česká 

republika), 

- získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Unilabs 

Diagnostics AB (Švédsko) nad podnikateľmi Alpha 

medical, s. r. o., (Martin) a  AeskuLab Holding, a.s., 

(Česká republika), 

- zlúčení podnikateľov Rockcastle Global Real Estate 

Company Ltd. (Maurícius), New Europe Property 

Investments PLC (Ostrov Man) a NEPI ROCKCASTLE 

PLC (Ostrov Man), 

- vo vytvorení plne funkčného spoločného podniku 

CENTRAL RAILWAYS, a.s., (Košice) spoločne 

kontrolovaného podnikateľmi BUDAMAR LOGISTIC, 

a.s., (Bratislava), Railtrans International, a.s., 

(Leopoldov), Radu Gabriel Gheorghiu (Rumunsko) a 

UNICOM TRANZIT S.A. (Rumunsko). 

 
Úrad schválil 1 koncentráciu spočívajúcu v získaní 

nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa PENTA 

INVESTMENTS LIMITED (Channel Islands) nad aktívami, 

prostredníctvom ktorých boli prevádzkované Nemocnica 

a Poliklinika v Topoľčanoch, pričom súhlas viaže na 

splnenie v rozhodnutí vymedzených podmienok (a 

súvisiacich povinností). 

 

Úrad tiež rozhodol o zastavení správneho konania vo veci 

koncentrácie spočívajúcej v získaní spoločnej kontroly 

podnikateľov Faurecia S.A. (Francúzsko) a Parrot S.A. 

(Francúzsko) nad podnikateľom Parrot Automotive S.A.S 

(Francúzsko). V prípade predmetnej koncentrácie, ktorá bola  

úradu oznámená ako zámer, neboli naplnené obratové 

kritériá  podľa  zákona,  od  ktorých  závisí,   či  koncentrácia  

 

 

 

 

 

podlieha kontrole úradu. Dôvod na konanie preto nebol daný 

a úrad správne konanie zastavil dňa 28. 2. 2017. 

 

Okrem toho vydal dve rozhodnutia, ktorými uložil pokutu 

podnikateľovi  Imre  Fazakas  (Maďarsko)   za   neoznámenú 

koncentráciu a jej implementáciu (viac sa dočítate na 

http://www.antimon.gov.sk/koncentracie-pmu-sr-ulozil-

pokutu-podnikatelovi-za-neoznamenu-koncentraciu-a-jej-

implementaciu/)  a   podnikateľovi   Sandberg  Capital,   správ.  

spol., a.s., (Bratislava) za predloženie neúplných podkladov 

a informácií v oznámení koncentrácie 

(http://www.antimon.gov.sk/4755-sk/koncentracie-pmu-sr-

ulozil-pokutu-za-predlozenie-neuplnych-podkladov-a-

informacii/). 

 

Z prípadov vyberáme: 

 
PMÚ schválil prevzatie kontroly Skupiny Penta nad 

nemocnicou Topoľčany s podmienkami 
 

Odbor koncentrácií dňa 1. 3. 2017 schválil koncentráciu, ktorá 

spočíva v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa 

PENTA INVESTMENTS LIMITED, Channel Islands  (ďalej len 

„Penta“ alebo aj  „Skupina Penta“) nad aktívami, 

prostredníctvom ktorých boli prevádzkované Nemocnica 

a Poliklinika v Topoľčanoch (ďalej len „Nemocnica 

Topoľčany“).  

 

 

 

 

 

 

Podnikateľ Penta pôsobí na území SR vo viacerých 

odvetviach, avšak vzhľadom na to, že Nemocnica Topoľčany 

pôsobí v sektore zdravotníctva, úrad sa zameral na tento 

sektor. Konkrétne sa aktivity účastníkov koncentrácie 

prekrývajú v nasledujúcich oblastiach: 

- ústavná zdravotná starostlivosť, 

- ambulantná zdravotná starostlivosť, 

- služby spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, 

- lekárenská starostlivosť, 

- dopravná zdravotná služba (ďalej len „DZS“). 
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Toto súhlasné rozhodnutie úrad viaže na splnenie určitých 

podmienok, ktoré zabezpečia, že nedôjde v dôsledku 

predmetnej koncentrácie k zníženiu účinnej súťaže, pričom 

uložené podmienky sa týkajú prevádzkovania dopravnej 

zdravotnej služby.  
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Nakoľko zdravotná starostlivosť sa v SR uhrádza najmä 

z prostriedkov povinného verejného zdravotného poistenia 

a Skupina Penta  vykonáva kontrolu nad spoločnosťou 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., úrad zohľadnil aj túto 

skutočnosť. 

 

Podrobnejšie si o posudzovaní možných dopadov predmetnej 

koncentrácie v uvedených oblastiach môžete nájsť na 

http://www.antimon.gov.sk/4804-sk/koncentracie-pmu-

sr-schvalil-prevzatie-kontroly-skupiny-penta-nad-

nemocnicou-topolcany-s-podmienkami/.  

 

Predmetná koncentrácia z hľadiska posúdenia jej ne-

horizontálnych účinkov vo vzťahu: poskytovateľ DZS –  

nakupovanie služieb DZS zdravotnými poisťovňami by podľa 

úradu značne narušila účinnú hospodársku súťaž na 

relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo 

posilnenia dominantného postavenia, a teda nie je v súlade 

s § 12 ods. 1 zákona. 

  

Podnikateľ Penta predložil úradu návrh podmienok 

a povinností na odstránenie predmetných súťažných obáv, 

ktorý úrad po zhodnotení akceptoval a koncentráciu schválil, 

pričom súhlas viaže na splnenie v rozhodnutí vymedzených 

podmienok (a súvisiacich povinností).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 1. 3. 2017. 

 

 

PMÚ začal správne konanie vo veci možného porušenia 

zákona v oblasti maloobchodného predaja kníh 

 

Dňa 27. 3. 2017 začal úrad správne konanie voči dvom 

subjektom vo veci možného porušenia zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže, spočívajúceho v neoznámení 

koncentrácie a tiež implementácii tejto koncentrácie pred jej 

právoplatným schválením zo strany úradu. Prešetrovaná 

transakcia sa týka oblasti maloobchodného predaja kníh. 

  

Úrad, na základe zhromaždených podkladov, nadobudol  

 

dôvodné podozrenie, že došlo k nadobudnutiu spoločnej 

kontroly a k jej reálnemu vykonávaniu, a to nad podnikateľom 

pôsobiacim v oblasti maloobchodného predaja kníh, pričom 

táto transakcia napĺňa znaky koncentrácie, ktorá mala byť 

oznámená a posúdená úradom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začatie správneho konania neznamená, že jeho účastníci 

porušili súťažné pravidlá a neprejudikuje závery, ku 

ktorým v danej veci dospeje úrad v rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

PMÚ zastavil správne konanie vo veci možnej 

protisúťažnej dohody vo verejnom obstarávaní v oblasti 

prevencie povodní a sucha 

 

Odbor kartelov Protimonopolného úradu SR dňa 2. 2. 2017 

zastavil správne konanie vedené vo veci možnej dohody 

obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi EUCOS 

SK, s.r.o., (Čaňa), BUILD SYSTEMS, s.r.o., (Košice) a Ján 

Bystriansky BRICK-BOX ENGINEERING (Košice) 

v súvislosti s verejným  obstarávaním s názvom zákazky 

Zemplín – prevencia povodní a sucha - ZEMPPAS 

vyhláseným vo Vestníku verejného obstarávania dňa 3. 1. 

2014 pod číslom 62-WYP. 

  

Úrad zastavil správne konanie, pretože v konaní sa 

nepreukázalo, že účastníci konania porušili ustanovenia 

zákona  č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže 

v znení neskorších predpisov. 

  

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 2. 2017. 
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Obsahovo sa jedná o štrukturálnu podmienku, t. j. odpredaj 

celého podnikania DZS, ktoré prevádzkovala pred 

koncentráciou Nemocnica Topoľčany, a to nezávislému 

poskytovateľovi DZS v stanovenej lehote. Rovnako na 

zabezpečenie účelu tejto podmienky sa podnikateľ Penta 

zaväzuje k tomu, že nebude prevádzkovať DZS na 

vymedzenom území (okres Topoľčany) po určenú dobu, ani 

nebude vykonávať úkony, ktoré by smerovali k zmareniu 

pôsobenia nezávislého poskytovateľa DZS na tomto území. 

Systém kontroly koncentrácií je založený na ich oznamovaní 

úradu predtým, ako podnikatelia začnú s tzv. 

implementáciou, t. j. vykonávaním práv a povinností z nej 

vyplývajúcich. Pod kontrolu úradu spadajú len transakcie pri 

dosiahnutí určitej ekonomickej sily, ktorá je vyjadrená 

v podobe obratu účastníkov koncentrácie. Iba takto môže 

úrad účinne posúdiť dopady koncentrácie na trh a na 

spotrebiteľov a teda rozhodnúť, či v danom prípade 

koncentráciu schváli alebo ide o transakciu, ktorá spôsobí 

značné zníženie účinnej súťaže, najmä v podobe vytvorenia 

alebo posilnenia dominantného postavenia. 
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PMÚ zastavil správne konanie pre podozrenie z kartelu 

vo verejnom obstarávaní a aj prešetrovanie súvisiacich 

prípadov 

 

Odbor kartelov úradu dňa 6. 3. 2017 zastavil správne konanie 

vedené vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž 

uzatvorenej medzi podnikateľmi DWC Slovakia, a.s., a 

TEMPEST, a.s., zúčastnenými na verejnom obstarávaní 

s názvom zákazky „Elektronické služby Úradu priemyselného 

vlastníctva SR“. 

  

Úrad disponoval podkladmi a informáciami, ktoré boli získané 

v priebehu neohlásenej inšpekcie v priestoroch jedného z 

účastníkov konania. Vykonanie tejto inšpekcie, ako aj ďalších 

inšpekcií u iných podnikateľov v súvisiacich prípadoch bolo 

rozhodnutiami Najvyššieho súdu SR vyhodnotené ako 

nesúladné so zákonom.  

 

Vzhľadom na uvedené bol úrad nútený pristúpiť k 

prehodnoteniu možnosti použitia týchto podkladov a 

informácií a následne konanie zastavil. 

 

V konaní by úrad, bez vyššie uvedených podkladov 

a informácií, nepreukázal, že účastníci konania porušili 

ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže.  

 

Z uvedených dôvodov úrad zastavil aj prešetrovanie 

ostatných verejných obstarávaní financovaných z finančných 

prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 

programu Informatizácia spoločnosti, ktoré boli spojené 

s vykonanou inšpekciou. 

  

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. 3. 2017. 

 
 

 

PMÚ SR uložil pokutu za predloženie nepravdivých 

podkladov a informácií 

 
Odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych 

dohôd Protimonopolného úradu SR vydal dňa 26. 1. 2017 

rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi pokutu vo výške             

 

 

 

 

 

37 666 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 22 ods. 

2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. 

  

Úrad   si   v   rámci   prešetrovania   vyžiadal   od   podnikateľa  

podklady a informácie relevantné pre danú prešetrovanú 

oblasť. Podnikateľ porušil povinnosť upravenú v § 22 ods. 2 

zákona tým, že predložil úradu nepravdivé podklady 

a informácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR nadobudlo 

právoplatnosť dňa 13. 2. 2017. 

 

 

PMÚ SR vydal záväzkové rozhodnutie v oblasti opráv 

a údržby motorových vozidiel 

Protimonopolný úrad SR, odbor zneužívania dominantného 

postavenia a vertikálnych dohôd, začal v septembri 2016 

správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž 

v oblasti poskytovania popredajných služieb súvisiacich s 

predajom motorových vozidiel na území Slovenskej republiky. 

 

Správne konanie bolo začaté v nadväznosti na vykonané 

prešetrovanie v oblasti poskytovania popredajných služieb 

súvisiacich s predajom motorových vozidiel danej značky. Na 

základe zhromaždených podkladov úrad nadobudol 

podozrenie, že účastník konania sa mohol dopustiť porušenia 

zákona tým, že uzatváral vertikálne dohody, ktorých obsahom 

malo byť podmieňovanie záruky vykonaním opráv a údržby 

len v opravovniach, ktoré sú súčasťou autorizovanej siete.  
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Právomoc požadovať podklady a informácie v rámci 

prešetrovania predstavuje jednu z dôležitých a najčastejšie 

využívaných vyšetrovacích právomocí úradu, ktorá mu 

umožňuje odhaľovať porušenie ustanovení zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže.  

 

Nepredkladanie úplných a pravdivých požadovaných 

podkladov a informácií v úradom stanovenej lehote vedie 

k narušeniu riadneho a efektívneho odhaľovania 

protisúťažného konania. Rovnako vedie k potrebe vykonať 

ďalšie úkony zo strany úradu v záujme získania 

požadovaných podkladov a informácií, čo má negatívny 

dopad na efektívnosť výkonu právomocí úradu. 
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Týmto mali byť znevýhodňované nezávislé (neautorizované) 

servisy. 

Rozhodnutie sa týka ustanovení v oficiálnych dokumentoch 

vydávaných  výrobcom/importérom  vozidiel   danej    značky,  

umožňujúcimi odmietnuť záruku na vozidlo iba na základe 

návštevy nezávislej opravovne, bez zohľadnenia kvalitatívnej  

stránky vykonanej opravy/údržby, ktorú daná opravovňa 

vykonala. 

 

V priebehu správneho konania navrhol účastník konania 

určité záväzky, prijatím ktorých by bolo možné ukončiť 

správne konanie. Nakoľko úrad vychádzal predovšetkým 

z ustanovení v rámci palubnej literatúry (servisné knižky, 

záručné podmienky a pod.), účastník konania navrhoval 

zmenu ustanovení v dotknutých dokumentoch a zároveň 

informovanie zákazníkov (adresne a tiež prostredníctvom 

webstránky danej značky vozidiel) s platnou zárukou o tom, 

že táto nie je podmienená vykonávaním opráv a údržby 

výlučne v autorizovaných servisoch danej značky. 

  

Úrad ukončil toto správne konanie záväzkovým rozhodnutím. 

Pre rozhodnutie o ukončení správnych konaní formou prijatia 

záväzkov bolo pre úrad smerodajné, že navrhované záväzky 

odstránia súťažné obavy identifikované úradom, a to 

dostatočne efektívne, v krátkom čase a pri nižších 

administratívnych nákladoch, na čo mala vplyv aj efektívna 

spolupráca zo strany účastníka správneho konania. 

 

Záväzkové rozhodnutie je spolu s ďalšími záväzkovými 

rozhodnutiami v predmetnej oblasti prístupné na webovom 

sídle úradu http://www.antimon.gov.sk/prehlad-pripadov/. 

 

 

Rada úradu potvrdila rozhodnutie Protimonopolného 

úradu, odboru kartelov, o porušení povinnosti 

podnikateľa počas inšpekcie  

 

Rada úradu vydala dňa 19. 12. 2016 rozhodnutie, ktorým 

vecne potvrdila závery rozhodnutia prvostupňového orgánu, 

podľa ktorého podnikateľ PP & P Co., s.r.o., so sídlom 

Záhradnícka 36, 821 08, Bratislava, porušil povinnosť  

 

 

 

 

 

 

ustanovenú v § 22a ods. 7 písm. b) zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže. 

 

Porušenia zákona sa podnikateľ PP & P Co., s.r.o., dopustil  

dňa 13. 4. 2015 tým, že v priebehu inšpekcie 

Protimonopolného  úradu  SR   vykonávanej   v   priestoroch  

podnikateľa nespolupracoval so zamestnancami úradu, 

neposkytol im potrebnú súčinnosť a neumožnil im riadne 

vykonanie inšpekcie. Konkrétne, zástupca podnikateľa PP & 

P Co. nerešpektoval pokyn úradu nekomunikovať o priebehu 

inšpekcie s osobami, ktoré neboli prítomné v priestoroch 

podnikateľa  v  čase,  keď  ešte   neboli   zabezpečené  všetky  

zariadenia, ktoré mal úrad v úmysle preskúmať. Týmto 

konaním vzniklo riziko zničenia hľadaných dôkazov. 

  

Úradom uloženú pokutu vo výške 1 077, 17 eur však Rada 

úradu považovala za neprimeranú spáchanému porušeniu 

ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže a znížila  

ju na 250 eur, čo predstavuje približne 0,2 % z obratu 

podnikateľa za účtovný rok 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Odbor štátnej pomoci PMÚ v období od januára do mája 2017 

publikoval metodickú príručku pre určenie toho, či ide o štátnu 

pomoc, aktualizoval sekciu štátnej pomoci na webovej 

stránke PMÚ www.antimon.gov.sk a informoval o niekoľkých 

aktualitách.   

 

Úrad v tejto súvislosti uvádza, že právomoc vykonávať 

inšpekciu je jednou z najdôležitejších vyšetrovacích 

právomocí úradu, ktorá mu umožňuje odhaľovať porušenie 

ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. 

 

Účelom ustanovení o povinnostiach podnikateľa 

spolupracovať s úradom počas inšpekcie 

a korešpondujúceho ustanovenia o sankcii za porušenie 

týchto povinností je zabezpečiť, aby pri ochrane 

hospodárskej súťaže nedochádzalo k nerešpektovaniu úradu 

zo strany prešetrovaných subjektov. 
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zo strany prešetrovaných subjektov. 
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V danom období roka 2017 nadobudli platnosť a účinnosť 2 

schémy štátnej pomoci a 9 dodatkov k už platným a účinným 

schémam štátnej pomoci: 

- Schéma štátnej pomoci na úhradu trhovej hodnoty 

hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených 

veterinárnych opatrení v znení dodatku č. 1 

(SA.46819(2016/XA)), 

- Schéma štátnej pomoci na podporu investícií do 

infraštruktúry súvisiacej s rozvojom, modernizáciou 

alebo/a prispôsobením lesného hospodárstva – investície 

týkajúce  sa   infraštruktúry   a   prístupu   k   lesnej   pôde  

(podopatrenie 4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 
2020) v znení dodatku č. 1 (SA. 47306(2017/XA)), 

- Schéma štátnej pomoci na podporu prevencie škôd v 

lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými 

katastrofami a katastrofickými udalosťami (podopatrenie 

8.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení 

dodatku č. 1 (SA.47307(2017/XA)), 

- Schéma štátnej pomoci na podporu obnovy lesov 

poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami  

a katastrofickými udalosťami (podopatrenie 8.4 Programu 

rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 1 

(SA.47308(2017/XA)), 

- Schéma štátnej pomoci na podporu investícií na 

zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných  

ekosystémov (podopatrenie 8.5 Programu rozvoja 

vidieka SR 2014 2020) v znení dodatku č.1 (SA. 

47442(2017/XA)), 

- Schéma štátnej pomoci na znevýhodnenia v súvislosti s 

lesnými oblasťami sústavy Natura 2000 (podľa 

podopatrenia 12.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 

2020) v znení dodatku č. 1 (SA.47704(2017/XA)), 

- Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a 

technologického transferu v znení dodatku č. 2 

(SA.47850), 

- Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií 

prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a 

experimentálneho vývoja (SA.47851), 

- Schéma štátnej pomoci na lesnícko-environmentálne 

a klimatické služby a zachovanie lesa podľa opatrenia 15 

Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v znení 

dodatku č. 1 (SA.42265), 

- Schéma štátnej pomoci pre aktivity v oblasti kultúrneho 

turizmu v znení dodatku č. 1 (SA.39935 (2014/X)), 

- Schéma štátnej pomoci pre modernizáciu infraštruktúry 

ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú  

 
starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity 
a efektívnosti (ŠP SVHZ – 1/2017).   

 

Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle štátnej 

pomoci www.statnapomoc.sk/?cat=10. 

 

 

 
Platnosť a účinnosť nadobudli 2 schémy minimálnej pomoci a 

4 dodatky k už platným a účinným schémam minimálnej 

pomoci: 

- Schéma pomoci de minimis Portfóliový úver zdieľaného 

rizika – Portfolio Risk Sharing Loan - PRSL – Operačný 

program Výskum a Inovácie  (DM – 14/2016), 

- Schéma pomoci de minimis Portfóliová záruka prvej 

straty - First Loss Portfolio Guarantee – FLPG – 

Operačný program Výskum a Inovácie (DM – 15/2016), 

- Schéma na podporu finančnej účasti hospodárskych 

subjektov na projektoch Finančného mechanizmu EHP a 

Nórskeho finančného mechanizmu v programovom 

období 2009 – 2014 (schéma pomoci de minimis) v znení 

dodatku č. 1  (DM-13/2014),  

- Schéma minimálnej pomoci na umožnenie prístupu k 

hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a 

kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest v 

znení dodatku č. 1 (DM-6/2016), 

- Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej 

republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia 

v znení dodatku č. 1 (DM-2/2016), 

- Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania 

v znení dodatku č. 2 (DM-3/2016).  

 
Bližšie informácie sú dostupné na oficiálnej webovom sídle 

štátnej pomoci www.statnapomoc.sk/?cat=11. 

 

 

 

Od 1. 5. 2017 platí nová základná sadzba pre stanovenie 

referenčnej a diskontnej sadzby vo výške -0,10 %.  

 

Referenčné a diskontné sadzby sa používajú namiesto 

trhových sadzieb a na meranie ekvivalentu grantu pomoci 

najmä vtedy, keď sa táto poskytuje v niekoľkých splátkach, a  
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na vypočítanie prvku pomoci vyplývajúceho z úrokovo 

zvýhodnených pôžičiek.  

 

Používajú sa aj na kontrolu súladu s pravidlom de minimis a 

nariadeniami o skupinových výnimkách.  

 

Ďalšie podrobnosti o základnej sadzbe pre stanovenie 

referenčnej a diskontnej sadzby sú uvedené na webovom 

sídle štátnej pomoci http://www.statnapomoc.sk/?p=3307.   

 

 

 

 

 

Okrem rozhodovacej činnosti úrad podporuje a rozvíja 

konkurenčné prostredie aj prostredníctvom súťažnej 

advokácie. Súťažná advokácia je zameraná na 

presadzovanie súťažných princípov do iných verejných 

politík, prevenciu v oblasti ochrany hospodárskej súťaže a 

zvyšovanie povedomia o súťažných princípoch medzi 

odbornou a laickou verejnosťou. 

 

 

Stretnutie na tému „WHISTLEBLOWER 

A OZNAMOVANIE DÔKAZOV O KARTELI“ na PMÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 31. 5. 2017 sa v priestoroch Protimonopolného úradu 

Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) uskutočnilo stretnutie, 

ktorého hlavnou témou bolo Whistleblower a oznamovanie 

dôkazov o karteli. 

 

 

 

 

 

Pozvanie na stretnutie so zástupcami úradu prijali okrem 

zástupcov mimovládnych organizácií, združení, spoločností 

aj zástupcovia niekoľkých advokátskych kancelárií 

a masmédií. 

 

V úvodnej časti podpredseda úradu Boris Gregor objasnil 

rozsah pôsobnosti úradu vymedzený zákonom o ochrane 

hospodárskej súťaže a zákonom o štátnej pomoci.  

 

Prezentoval vývoj počtu podnetov, prešetrovaní, správnych 

konaní a rozhodnutí úradu, tiež odborom kartelov  

realizovaných inšpekcií a aj prijatých žiadostí o účasť na 

programe zhovievavosti.  

 
 

Okrem uvedeného vysvetlil faktory, ktoré ovplyvňujú počet 

v uplynulom období začatých správnych konaní a inšpekcií.  

 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa úvodnej časti stretnutia 

úrad spracoval a zverejnil v dokumente s názvom Stručná 

analýza vývoja počtu začatých správnych konaní 

a úradom realizovaných inšpekcií.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Celý dokument je zverejnený na 
http://www.antimon.gov.sk/data/att/1882.pdf.  

 

Následne riaditeľ odboru kartelov Protimonopolného úradu 

SR Ján Šufliarsky predstavil Metodický pokyn k vybraným 

otázkam postupu Protimonopolného úradu SR v prípade 

predloženia dôkazov o dohode obmedzujúcej súťaž, ktorý bol 

vydaný s cieľom zefektívniť postupy úradu spojené 

s inštitútom oznamovateľa.  
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Predmetný metodický pokyn môžete nájsť medzi 

usmerneniami a pokynmi úradu na 

http://www.antimon.gov.sk/usmernenia-a-pokyny-uradu-

antitrust/.  

 

V závere stretnutia zástupkyňa odboru kartelov Lucia 

Kasenčáková vysvetlila, čo môže predstavovať rozhodujúci 

dôkaz o dohode obmedzujúcej hospodársku súťaž, priblížila, 

aké podklady a informácie by mal oznamovateľ predložiť 

úradu a zároveň zdôraznila, na čo sa úrad pri posudzovaní 

predložených podkladov a informácií bude zameriavať. 

 

Zástupcovia úradu zodpovedali niekoľko otázok, napríklad 

ako je zachovaná identita oznamovateľov dôkazov, či aká je 

výška odmeny za ich predloženie.  

 

Počas diskusie zaznamenali požiadavku, aby fyzická osoba 

bola informovaná o tom, že jej bola priznaná pozícia 

oznamovateľa na základe toho, že poskytla úradu dôkazy 

o dohode obmedzujúcej hospodársku súťaž a má nárok na 

odmenu v zmysle ustanovenia § 38g zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže. Preto úrad pripraví formát, v rámci 

ktorého poskytne takejto osobe informácie o posúdení 

splnenia príslušných podmienok stanovených zákonom.  

 

Viacero otázok smerovalo k vedeniu oznamovateľom 

poskytnutých informácii a dôkazov v spise správneho 

konania a k rozsahu, v akom budú účastníkom konania 

sprístupnené. Z pohľadu úradu pri vedení spisov je 

nevyhnutné zohľadňovať špecifické okolnosti jednotlivých 

prípadov tak, aby neboli dotknuté práva účastníkov konania 

z hľadiska ich práva na obhajobu a rovnako aby bola 

dodržaná zákonom stanovená povinnosť úradu chrániť 

identitu oznamovateľa. 

 

Kompletnú prezentáciu Whistleblower a oznamovanie 

dôkazov  o karteli použitú na stretnutí si môžete nájsť na 

nasledujúcom odkaze: 

http://www.antimon.gov.sk/data/files/759_prezentacia_whistl

eblower-a-oznamovanie-dokazov-o-karteli.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky analýzy podlimitných zákaziek realizovaných s 

využitím elektronického trhoviska (EKS) 

 

Dňa 26. 1. 2017 úrad zverejnil na svojej webovej stránke 

http://www.antimon.gov.sk/kartely-analyza-podlimitnych-

zakaziek-realizovanych-s-vyuzitim-elektronickeho-trhoviska-

eks/  tlačovú správu, prostredníctvom ktorej informoval o tom, 

že v priebehu roka 2016 analyzoval verejné obstarávania, 

konkrétne podlimitné zákazky realizované s využitím 

elektronického trhoviska (EKS). 

  

Cieľom predmetnej analýzy bolo detailne preskúmať 

nastavenie elektronického trhoviska z hľadiska ochrany 

hospodárskej súťaže. Úrad posudzoval nastavenie 

súťažných procesov a obchodných podmienok a ich vplyv na 

intenzitu hospodárskej súťaže a tiež prípadnú existenciu 

príležitostí na vznik kartelových dohôd medzi podnikateľmi 

využívajúcimi elektronické trhovisko. 

  

Svoje zistenia a návrhy určitých opatrení, ktoré by mohli 

smerovať k podpore hospodárskej súťaže pri verejnom 

obstarávaní s využívaním elektronického trhoviska a 

k odstráneniu rizika kolúzneho správania sa v procese 

verejného obstarávania prekonzultoval s Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky, Úradom pre verejné 

obstarávanie, ako aj s Centrom podpory EKS. 

  

Úrad zastáva názor, že v priebehu obchodovania 

podlimitných zákaziek mohlo na elektronickom trhovisku (a to 

predovšetkým v období do 31. januára 2017) dochádzať k 

úspešnému koordinovaniu správania určitých podnikateľov v  

tendroch. Vzhľadom na to, že v rámci súťažnej advokácie 

považuje za nevyhnutné  upozorňovať   na  možný  negatívny  

 

http://www.antimon.gov.sk/usmernenia-a-pokyny-uradu-antitrust/
http://www.antimon.gov.sk/usmernenia-a-pokyny-uradu-antitrust/
http://www.antimon.gov.sk/data/files/759_prezentacia_whistleblower-a-oznamovanie-dokazov-o-karteli.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/files/759_prezentacia_whistleblower-a-oznamovanie-dokazov-o-karteli.pdf
http://www.antimon.gov.sk/kartely-analyza-podlimitnych-zakaziek-realizovanych-s-vyuzitim-elektronickeho-trhoviska-eks/
http://www.antimon.gov.sk/kartely-analyza-podlimitnych-zakaziek-realizovanych-s-vyuzitim-elektronickeho-trhoviska-eks/
http://www.antimon.gov.sk/kartely-analyza-podlimitnych-zakaziek-realizovanych-s-vyuzitim-elektronickeho-trhoviska-eks/
http://www.antimon.gov.sk/kartely-analyza-podlimitnych-zakaziek-realizovanych-s-vyuzitim-elektronickeho-trhoviska-eks/
http://www.antimon.gov.sk/usmernenia-a-pokyny-uradu-antitrust/
http://www.antimon.gov.sk/data/files/759_prezentacia_whistleblower-a-oznamovanie-dokazov-o-karteli.pdf
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vplyv na úroveň hospodárskej súťaže vo verejnom 

obstarávaní, v obchodnej verejnej súťaži alebo inej obdobnej 

súťaži, publikoval na svojej webovej stránke 

http://www.antimon.gov.sk/kartely-pmu-publikoval-vysledky-

analyzy-podlimitnych-zakaziek-realizovanych-s-vyuzitim-

elektronickeho-trhoviska-eks/ materiál s názvom 

„Elektronické trhovisko (EKS) – podlimitné 

zákazky“ (spolu s vyjadrením predsedníčky Úradu pre 

verejné obstarávanie k materiálu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V materiáli úrad opisuje, akým spôsobom sa (najmä v období 

do 31. 1. 2017) mohlo realizovať kolúzne správanie určitých 

dodávateľov pri obchodovaní podlimitných zákaziek, ako aj 

to, na ktoré oblasti v rámci obchodovania podlimitných 

zákaziek na elektronickom trhovisku je žiadúce zamerať sa,  

resp. ktoré oblasti je vhodné upraviť s cieľom posilniť 

uplatňovanie súťažného princípu. Zároveň v ňom 

demonštruje zmeny, ktoré boli prijaté na elektronickom 

trhovisku od 1. 2. 2017. 

 

V súčasnosti úrad detailnejšie analyzuje verejné 

obstarávania realizované s využitím elektronického trhoviska. 

Zistenia získané z predmetnej analýzy poslúžia ako podklad 

pre prešetrovanie, cieľom ktorého bude zistenie, či je dôvod 

na začatie správneho konania (správnych konaní) pre 

obmedzenie hospodárskej súťaže. 

 

V súvislosti s obchodovaním podlimitných zákaziek 

realizovaných s využitím elektronického trhoviska úrad, odbor 

kartelov, dňa 6. 6. 2017 začal z vlastného podnetu správne 

konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž 

uzatvorenej medzi podnikateľmi.  

 

 

Uplynutie platnosti nariadenia EK o blokovej výnimke                      

v odvetví poisťovníctva 

Na konci marca publikoval úrad správu, v ktorej informoval o 

oznámení Európskej Komisie (ďalej len „EK“) zo dňa                          

13. 12. 2016, že k 31. 3. 2017 definitívne uplynula doba 

platnosti Nariadenia Komisie (EÚ) č. 267/2010 z 24. marca 

2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní 

Európskej   únie   na   niektoré   kategórie   dohôd,   rozhodnutí  

a zosúladených postupov v odvetví poisťovníctva (bloková 

výnimka). Od 1. 4. 2017 tak oblasť poisťovníctva plne 

podlieha normám súťažného práva, bez existencie 

akejkoľvek odvetvovej blokovej výnimky. 

 

Uvedené nariadenie poskytuje v zmysle článku 101 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEU“) výnimku zo 

zákona určitým kategóriám dohôd, rozhodnutí 

a zosúladených postupov v odvetví poisťovníctva. 

  

Predmetná bloková výnimka sa vzťahuje na: 

 

 dohody uzatvorené medzi dvoma alebo viacerými 

podnikmi v odvetví poisťovníctva, ktoré sa týkajú 

vytvárania spoločných zbierok údajov a distribúcie, resp. 

zhromažďovania údajov, ktoré sú na tieto účely potrebné 

(tabuľky), ako i spoločného uskutočňovania štúdií 

a distribúcie ich výsledkov, a to v zmysle ďalších 

podmienok podľa článkov 2 a 3 predmetného nariadenia, 

 dohody uzatvorené medzi dvoma alebo viacerými 

podnikmi v odvetví poisťovníctva, ktoré sa týkajú 

založenia alebo prevádzkovania združení poisťovacích 

podnikov alebo poisťovacích a zaisťovacích podnikov, na 

účely spoločného krytia určitej kategórie rizík formou 

spolupoistenia alebo spoluzaistenia, a to v zmysle 

ďalších podmienok podľa článkov 5, 6 a 7 predmetného 

nariadenia. 

 

Rozhodnutie EK nepredĺžiť platnosť, resp. nerevidovať 

predmetné nariadenie je založené na hĺbkovej analýze, 

zahájenej už v roku 2014 a ktorej predbežné výsledky EK 

avizovala už v marci roku 2016. Podľa záverov EK sa zvyšné 

dve kategórie výnimiek už viac nejavia ako nevyhnutné.  

 

Usmernenie o uplatňovaní článku 101 ZFEU na dohody 

o horizontálnej spolupráci poskytuje návod, ako posúdiť súlad 

spoločných zbierok údajov, tabuliek a štúdií so súťažnými 

pravidlami a výnimka spoločného krytia bola v praxi čím ďalej, 

tým menej využívaná, keďže aktuálnym trendom je 

využívanie    pro-súťažnejších   foriem   kooperácie    medzi  

http://www.antimon.gov.sk/kartely-pmu-publikoval-vysledky-analyzy-podlimitnych-zakaziek-realizovanych-s-vyuzitim-elektronickeho-trhoviska-eks/
http://www.antimon.gov.sk/kartely-pmu-publikoval-vysledky-analyzy-podlimitnych-zakaziek-realizovanych-s-vyuzitim-elektronickeho-trhoviska-eks/
http://www.antimon.gov.sk/kartely-pmu-publikoval-vysledky-analyzy-podlimitnych-zakaziek-realizovanych-s-vyuzitim-elektronickeho-trhoviska-eks/
http://www.antimon.gov.sk/data/files/725_elektronicke-trhovisko-eks-podlimitne-zakazky.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/files/725_elektronicke-trhovisko-eks-podlimitne-zakazky.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/files/728_vyjadrenie-uvo_k-eks.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/files/728_vyjadrenie-uvo_k-eks.pdf
http://www.antimon.gov.sk/kartely-pmu-publikoval-vysledky-analyzy-podlimitnych-zakaziek-realizovanych-s-vyuzitim-elektronickeho-trhoviska-eks/
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poisťovateľmi a zaisťovateľmi, často uskutočňovanými 

prostredníctvom sprostredkovateľov. 

  

Uplynutie doby platnosti predmetného nariadenia 

neznamená, že dohody, ktoré boli predmetom výnimiek 

uvedeného nariadenia budú automaticky považované za 

protisúťažné v zmysle článku 101 ZFEU. Vzhľadom na to, že 

predmetné dohody môžu vyvolať obavy týkajúce sa 

hospodárskej    súťaže,   je   nutné,    aby   boli    predmetom  

samohodnotenia, t. j. aby si poisťovatelia sami vyhodnotili 

dohodu v kontexte konkrétnych trhových podmienok v zmysle 

súťažných pravidiel. 

  

Napriek tomu, že EK nevydala špeciálne usmernenie pre 

aplikáciu súťažných pravidiel v odvetví poisťovníctva tak, ako 

bolo avizované v marci roku 2016, je pripravená preskúmať 

potrebu jeho prijatia v prípade, že spolu s uplynutím doby 

platnosti uvedeného nariadenia zavládne právna neistota 

v predmetnom odvetví. 

  

Uvedené má vplyv aj na aplikáciu slovenských súťažno- 

právnych noriem podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 

136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 

a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 

Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných 

orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZOHS“), nakoľko uplynutím doby platnosti 

blokovej výnimky Protimonopolný úrad Slovenskej 

republiky nebude môcť za danej situácie v súvislosti 

s odvetvím poisťovníctva naďalej aplikovať toto 

ustanovenie, ale bude povinný posudzovať všetky 

dohody, rozhodnutia združení, či zosúladené postupy 

v odvetví poisťovníctva v zmysle § 4 ods. 1 ZOHS. 

  

Bez existencie a možnosti uplatnenia blokovej výnimky 

v predmetnom odvetví hospodárstva bude na pleciach 

a zodpovednosti dotknutých poisťovateľov preukázať, že 

predmetná dohoda, rozhodnutie združenia podnikateľov, či 

zosúladený postup majú byť vyňaté spod aplikácie zákazu 

v zmysle § 4 ods. 1 ZOHS, a to s poukazom na § 4 ods. 2 

alebo § 4 ods. 5 tohto zákona. 

 

 

Metodická príručka koordinátora pomoci 

 

Metodickú príručku s názvom „Ide o štátnu pomoc? Ak áno, 

je potrebné ju notifikovať Európskej komisii?“ vydal odbor 

štátnej pomoci Protimonopolného úradu SR v prvom 

štvrťroku tohto roka.  

 
Cieľom príručky je poskytnúť potenciálnym poskytovateľom 

štátnej pomoci a minimálnej pomoci stručný a jednoduchý 

návod, ako cestou jednoduchých krokov určiť, či ide o štátnu 

pomoc a ak áno, či je potrebné ju notifikovať Európskej 

komisii. 

 
Príručka je k dispozícii na webovom sídle úradu 

www.antimon.gov.sk/metodicke-usmernenia/     a     tiež    na    

webovom sídle štátnej pomoci 

www.statnapomoc.sk/?p=1643. 

  
 

 

Prostredníctvom pripomienok k návrhom zákonov a iných 

právnych dokumentov sa úrad snaží odstrániť potenciálne 

prekážky v efektívnej aplikácii súťažných pravidiel, ktoré by 

mohli následne spôsobiť deformáciu trhu a konkurenčného 

prostredia. 

 

V priebehu mesiacov január – máj 2017 úrad zaslal niekoľko 

zásadných, ako i odporúčacích pripomienok k návrhom 

predloženým v medzirezortnom pripomienkovom konaní.  

Zásadné pripomienky úradu sa týkali napríklad nasledujúcich 

návrhov materiálov. 

 

 

Koncepcia rozvoja Univerzitnej nemocnice Bratislava a 

návrh realizácie výstavby novej Univerzitnej nemocnice 

v Bratislave 

 

Úrad si uplatňoval zásadnú pripomienku a to tú, že opatrenia 

navrhované v materiáli je potrebné posúdiť aj z hľadiska 

pravidiel štátnej pomoci, vzhľadom na to, že vo vzťahu 

k rekonštrukcii a/alebo prípadnej dostavbe všeobecnej 

nemocnice Ružinov, ako aj vo vzťahu k výstavbe Univerzitnej 

nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy a jej následnej 

prevádzke nie je možné vylúčiť prvok štátnej pomoci.  

 

Odôvodnenie: 

 

 

Ak nemocnice a iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti 

poskytujú zdravotnú starostlivosť za odplatu, či už zaplatenú 

priamo zo strany pacientov alebo z iných zdrojov, túto 

starostlivosť je vo všeobecnosti možné považovať za 

hospodársku činnosť. V súlade s judikatúrou Súdneho dvora 

skutočnosť, že lekárske ošetrenie poskytnuté nemocnicou je  

Medzirezortné pripomienkové konania 
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financované priamo zo zdravotných poisťovní na základe 

vopred stanovených dohôd a sadzieb, nemôže túto liečbu 

vylúčiť z rozsahu pôsobnosti hospodárskych činností podľa 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) 

a platby zo zdravotných poisťovní, „aj keď na základe 

paušálnej sadzby, sú skutočne odmenou za nemocničné 

služby a nepochybne predstavujú odplatu pre nemocnicu, 

ktorá ich dostáva a ktorá vykonáva činnosť hospodárskeho 

charakteru“.   V  dôsledku  toho,  pokiaľ  ide  o   poskytovanie   

služieb zdravotnej starostlivosti, nemocnice nemožno 

považovať za podniky v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, na 

ktoré sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci. 

 

 

Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť 

Nemak Slovakia s.r.o., IČO 36 042 773, na realizáciu 

investičného zámeru v lokalite Ladomerská Vieska, 

okres Žiar nad Hronom 

 

Konkrétne vecné zásadné pripomienky, ktoré si úrad 

uplatňoval k uvedenému materiálu sa týkali: 

1. Výšky spolufinancovania investičného zámeru 

projektu zo strany žiadateľa, ktorú je v materiáli 

potrebné upraviť v nadväznosti na skutočnosť, že 

maximálna intenzita pomoci sa pre jeden investičný 

projekt počíta v súlade s mechanizmom uvedeným v 

§ 3 nariadenia vlády SR č. 219/2015 Z. z., ktorým sa 

ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci 

a výška investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch 

SR.  

Odôvodnenie: zabezpečiť súlad s § 3 nariadenia 

vlády č. 219/2015 a čl. 14 bod 14 nariadenia č. 

651/2014. 

 

2. Výšky a intenzity investičnej pomoci, pričom pri 

výpočte intenzity investičnej pomoci ku dňu 

predloženia materiálu na medzirezortné 

pripomienkové konanie je potrebné zohľadniť 

skutočnosť, že v danom prípade ide o jeden 

investičný projekt podľa čl. 14 bod 13 nariadenia  

Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 

o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné 

s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy,  

t. j. zohľadniť aj diskontovanú hodnotu investičného 

zámeru č. 1 a diskontovanú hodnotu pomoci 

poskytnutej na realizáciu investičného zámeru č. 1. 

Upravenú intenzitu pomoci je následne potrebné 

uviesť aj v materiáli. 

 

Odôvodnenie: zabezpečiť súlad s nariadením č. 

651/2014, článok 14 bod 13.    

 

 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. 

o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na 

pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Okrem odporúčacej pripomienky si k predmetnému návrhu 

zákona úrad uplatňoval zásadnú pripomienku. 

 

Navrhované ustanovenie návrhu ukladá podmienku na 

udelenie povolenia na zriadenia stanice technickej 

kontroly, aby žiadateľ bol súčasne osobou oprávnenou na 

vykonávanie emisnej kontroly alebo aby o také 

oprávnenie súčasne požiadal, alebo požiadal o povolenie 

na zriadenie pracoviska emisnej kontroly.  

 
V budúcnosti tak už nebude možné vykonávať technickú 

kontrolu bez emisnej kontroly a naopak, čo môže 

predstavovať bariéru pre vstup nových poskytovateľov na 

trh ako aj bariéru zotrvania pre už existujúce subjekty, 

ktoré túto podmienku nespĺňajú. V dôvodovej správe 

k návrhu absentuje zdôvodnenie, prečo sa pristupuje 

k uvedenému návrhu zákona. 

 
Obdobne, v navrhovanom ustanovení je ustanovená 

podmienka na udelenie povolenia na zriadenia 

pracoviska emisnej kontroly, aby bol žiadateľ súčasne 

osobou oprávnenou na vykonávanie technickej kontroly 

podľa ustanovenia.  

 

Podobne ako podmienka udelenia povolenia na zriadenia 

stanice technickej kontroly v ustanovení návrhu, môže 

táto podmienka predstavovať bariéru vstupu na trh 

z hľadiska hospodárskej súťaže. 

 

Na jednej strane sa v predkladacej správe uvádza, že 

cieľom návrhu je snaha o liberalizáciu na tomto trhu, na 

druhej strane sú však zavádzané z hľadiska 

hospodárskej   súťaže   potenciálne  bariéry  pre   budúce  

subjekty, ktoré by tu mohli pôsobiť, ako aj existujúce 

subjekty pre ich zotrvanie na trhu. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené úrad požadoval 

navrhované body z návrhu vypustiť. 

 

Úrad, po zvážení skutočnosti, že dochádza k liberalizácii 

vo vzťahu k stanoveným počtom/kapacitám staníc  
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technickej a emisnej kontroly a po zohľadnení, okrem 

iného, aj výrazného rozdielu vo výške vstupných 

nákladov a investícií pre vstup na  trh staníc technickej 

a    staníc    emisnej    kontroly,    prehodnotil    zásadnú  

pripomienku ako odporúčaciu, a to súčasne za 

podmienky, že návrh  zákona bude aj po vyhodnotení 

pripomienkového konania  naďalej počítať s liberalizáciou 

a teda stanovovať zrušenie súčasnej podmienky, že sieť 

staníc technickej a emisnej kontroly a ich počty podľa 

jednotlivých druhov a typov určuje ministerstvo (a 

vypustenie na to nadväzujúcich ustanovení). 

 

 

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. 

o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

K predmetnému návrhu zákona si úrad uplatňoval okrem 

niekoľkých vecných odporúčacích pripomienok aj 

nasledujúce konkrétne vecné zásadné pripomienky.  

 

K navrhovanému zneniu zákona č. 578/2004 Z. z. 

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 

 

Úrad požadoval odôvodniť, resp. prehodnotiť navrhované 

znenie § 13 ods. 9 písm. b) uvedeného zákona, podľa ktorého 

sa vyžaduje vinkulácia najmenej 10 000 eur v banke. V 

dôvodovej správe sa neuvádza na základe čoho bola táto 

hodnota identifikovaná, mohlo by sa jednať o neprimeranú 

bariéru vstupu na trh.  

 

Do znenia § 14a ods. 5 písm. a) až d) uvedeného návrhu 

zákona žiadal úrad vložiť text, ktorý by zabezpečoval to, že 

členom komisie by nemohla byť vymenovaná osoba 

prepojená na ekonomickú skupinu účastníka výberového 

konania. 

 

Úrad žiadal v § 14a ods. 14 nahradiť text „celkové poradie 

účastníkov výberového konania...“ textom „celkové poradie  

účastníka výberového konania...“, pretože účastník 

výberového konania by nemal byť informovaný o poradí 

ostatných účastníkov výberového konania, keďže v opačnom 

prípade by uvedené mohlo napomáhať koordinácii vo 

výberovom konaní. Účastník konania by mal byť v širšom 

rozsahu informovaný o tom, akým spôsobom bol komisiou 

ohodnotený v rámci kritérií podľa § 14a ods. 10 nielen formou 

percentuálneho hodnotenia tak, ako je uvedené v § 14a ods. 

14. 

 

Zároveň úrad uviedol, že pojem „ovládaná osoba“ podľa 

Obchodného    zákonníka     nezachytáva     všetky     možné                                                                                                                           

alternatívy prepojení podnikateľov smerujúcich k zvyšovaniu 

koncentrovanosti trhu - vzhľadom na uvedené odporúčal 

prepojenie na pojem „kontrola“ uvádzaný v § 9 ods. 4 zákona 

č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v platnom 

znení.  

 

V tejto súvislosti poukázal na odôvodnenie tohto ustanovenia 

v dôvodovej správe, že povinnosť organizátorovi oznámiť 

zdravotnej poisťovni, že nastali skutočnosti, na základe 

ktorých sa z neho stáva ovládaná osoba, je uložená za 

účelom zistenia, že mu prináleží poskytovanie zníženej 

paušálnej úhrady, pričom cieľom takejto úpravy je 

zamedzenie vzniku možnej koncentrácie. Zo znenia zákona, 

ani z dôvodovej správy však nevyplýva dôvod a zmysel 

takejto úpravy, ani to, či má zákonodarca na mysli 

koncentráciu v zmysle zákona o ochrane hospodárskej 

súťaže.  

 

Požadoval doplniť dôvodovú správu a prípadne prehodnotiť 

časový horizont - obdobie 6 rokov, na ktoré sa podľa § 15 ods. 

2 zákona vydáva povolenie na prevádzkovanie pevnej 

ambulantnej pohotovostnej služby. Dôvodová správa však 

nekonkretizuje z akých ekonomických a finančných aspektov 

sa vychádzalo pri určovaní, resp. pri ponechaní obdobia 6 

rokov – správne určenie daného obdobia je podstatným 

prvkom efektívne fungujúcej hospodárskej súťaže v danom 

prípade „pre trh“  (nie „na trhu“). 

 
K návrhu zákonu č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 

poisťovniach 

 

V § 8 ods. 10 uvedeného zákona  poukázal úrad na to, že 

v dôvodovej správe nie je predmetné ustanovenie vysvetlené.  

 

Zároveň v dôvodovej správe nie je vysvetlená nová 

koncepcia poskytovania daných služieb, akým spôsobom 

bude zabezpečené poskytovanie týchto služieb, ani akým 

spôsobom budú uhrádzané tieto služby,  či  k  akým   rizikám  

môže dochádzať v rámci koncentrácie poskytovateľov a akou 

formou sa navrhuje zamedziť uvedenému. 
 

Ak cieľom predkladateľa bolo zamedzenie koncentrácie 

poskytovateľov predmetných služieb, uvedené je možné 

riešiť nastavením zodpovedajúcich kritérií pri výbere 

poskytovateľa predmetných služieb v rámci výberového 

konania. 
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Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

K uvedenému návrhu zákona zaslal úrad nasledujúce 

zásadné pripomienky. 

 

K § 69 ods. 14 

 

Podľa úradu je potrebné upozorniť na skutočnosť, že podľa 

zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o 

zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 

347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v 

znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

(ďalej „ZOHS“) zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti, 

ako aj zmeny kontroly podliehajú schváleniu 

Protimonopolného úradu SR (ďalej len „úrad“) za splnenia 

zákonných podmienok a pri dosiahnutí určitých obratových 

kritérií. Podľa § 10 ods. 11 ZOHS účastníci koncentrácie 

nesmú vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce 

z koncentrácie až do právoplatného rozhodnutia úradu 

o schválení takejto koncentrácie.  

 

Zároveň úrad upozornil na to, že pokiaľ by šlo o transakciu, 

ktorá podlieha kontrole úradu, uvedená povinnosť predložiť 

návrh na zápis do obchodného registra do 30 dní od 

schválenia zmluvy o zlúčení, splynutí alebo rozdelení 

spoločnosti by mohla znamenať porušenie zákazu vykonávať 

práva a povinnosti vyplývajúce z koncentrácie podľa ust. § 10 

ods. 11 ZOHS.  

 

Vzhľadom na uvedené pokladal úrad za potrebné do návrhu 

doplniť ustanovenie v tom zmysle, že v prípade, ak by 

predmetná  transakcia   prestavovala   koncentráciu,     ktorá  

podlieha       kontrole        úradu         podľa               ZOHS,  

uvedená lehota 30 dní na predloženie návrhu na zápis do 

obchodného registra  začína plynúť od právoplatnosti 

rozhodnutia úradu o schválení takejto koncentrácie.  

 

Ministerstvo spravodlivosti návrh upravilo. 

 

 

K § 477 ods. 4  

 

Podľa úradu je v uvedenom ustanovení potrebné taktiež 

prihliadať na skutočnosť, že predaj podniku môže 

predstavovať koncentráciu, ktorá podlieha kontrole úradu 

podľa ZOHS. Vzhľadom na uvedené je potrebné doplniť 

k    podmienkam   účinnosti    zmluvy    o   predaji     podniku 

 

ustanovenie v znení  "Ustanovenia osobitného predpisuxy) 

týmto nie sú dotknuté.“ 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu xy) znie: 

„XY) § 9 a nasl. zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane 

hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona 

Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii 

ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov.“ 

 

Táto pripomienka sa vzťahuje aj na prípadné súvisiace 

ustanovenia. 
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Je riaditeľkou odboru legislatívno-právneho a zahraničných 

vzťahov Protimonopolného úradu SR. Zastupuje úrad najmä 

v súdnych konaniach, tiež na zasadnutiach pracovných 

skupín Európskej súťažnej siete a medzinárodných 

aj domácich konferenciách, či iných podujatiach. Nedávno 

jej prácu v oblasti práva hospodárskej súťaže ocenili aj 

na podujatí v zahraničí. Reč je o jednej z významných 

predstaviteliek úradu. Je ňou Mgr. Michaela Nosa a 

o sebe prezradila viac počas rozhovoru. 

 

 

Pani riaditeľka, poviete akého podujatia 

ste sa v zahraničí zúčastnili vo februári 

tohto roka a na základe čoho ste sa 

rozhodli ísť naň? 

 

Dňa 16. februára sa uskutočnila 

v Bruseli konferencia organizovaná 

v rámci fóra „W@Competition“, teda 

„Women at Competition“ s názvom 

„Conference on Contemporary 

Competition Developments“. Na 

konferencii vystúpili v rámci 

viacerých panelových diskusií 

popredné expertky, ženy, z oblasti 

práva a ekonómie, ktoré pôsobia 

v oblasti hospodárskej súťaže.  

 

V  rámci problematiky 

súkromnoprávneho vymáhania súťažných 

pravidiel som mala tú česť na pozvanie 

organizátora ako spíker vystúpiť aj ja. Prednášku 

mal napríklad aj pán Mundt, prezident 

nemeckého úradu. Je cťou byť pozvaný v rámci takého fóra 

ako panelista, pozvanie som preto rada prijala.  

 

Súčasťou konferencie bolo aj vyhlásenie ceny - '30 IN THEIR 

30s' NOTABLE WOMEN COMPETITION PROFESSIONALS, 

teda ocenenie tridsiatich významných žien, „tridsiatničiek“, 

ktoré pôsobia v rámci svojej profesie v oblasti práva 

hospodárskej súťaže (https://www.womenat.com/30-in-their-

30s-enforcement). 

 

 

 

 

 

 

 

Môžete podrobnejšie vysvetliť, aké 

ocenenie ste získali?  

 

  Ocenenie bolo udeľované významným ženám, 

ktoré pôsobia v oblasti hospodárskej súťaže 

ako právničky alebo ekonómky a majú 

súčasne od 30 do 39 rokov. Pokiaľ viem, 

toto je jediné fórum venované osobitne 

ženám, expertkám v oblasti práva 

hospodárskej súťaže a tento ročník bol 

prvým v rámci udeľovania cien.  

 

 

Ako ste boli prihlásená do tejto 

súťaže? Boli stanovené aj konkrétne 

kritéria alebo úlohy pre postup do 

ďalšieho výberu? 

 

Získaniu ceny predchádzala nominácia 

zo strany odbornej verejnosti, na 

základe ktorej ma organizátori oslovili 

s predložením ďalších informácií, 

napríklad o sebe, o mojich názoroch 

na „dnešné problémy z pohľadu 

súťaže“ a pod. Následne, na 

základe nominácií, informácií 

o mojom doterajšom pôsobení 

a skúsenostiach, taktiež aj spracovania 

organizátormi zadaných otázok, vyberala 

porota expertky v rôznych kategóriách –   

ekonómky,           firemné právničky,  

advokátky/koncipientky a napokon aj 

z oblasti „enforcement“, teda 

vymáhania súťažného práva, t. j. 

z úradov na ochranu hospodárskej 

súťaže, ktorým porota udelila ocenenie. Členmi poroty 

boli významní odborníci v tejto oblasti, napríklad 

partneri z veľkých advokátskych firiem, experti z oblasti 

práva hospodárskej súťaže v rámci Európy, ako aj 

rôznych súťažných fór.  

 

 

Ako Vy vnímate toto Vaše ocenenie?   

 

Som veľmi potešená a poctená, že som získala toto 

ocenenie. V rámci práce v inštitúcii akou je Protimonopolný 

úrad SR je viditeľná práca skôr úradu ako celku. O to viac si  

ROZHOVOR 
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vážim to, že aj moja práca, ako osoby, je povšimnutá 

a ocenená aj takýmto spôsobom, keďže to znamená, že moje 

pôsobenie    a    vystupovanie    v    mene    úradu,    či     už                                      

na medzinárodnej, európskej alebo národnej úrovni je 

vnímané aj odbornou verejnosťou pozitívne.  

 

Na vyhlasovaní ocenení som mala  možnosť bližšie spoznať 

organizátorský tím, ako aj niekoľko ďalších energických 

a inšpiratívnych žien spomedzi ocenených, o to viac som 

rada, že patrím medzi 30 najlepších z nich. 

Zároveň by som chcela podotknúť, čo považujem za taktiež 

dôležité - a to,  že mi bola daná šanca svoje schopnosti využiť 

na svojej pozícii, za čom som vďačná, ako aj to, že som mala 

a mám šťastie spolupracovať s niekoľkými zanietenými 

kolegami na úrade, z ktorých mnohí sú práve ženského 

pohlavia a ktorých považujem za odborníkov, čo samozrejme 

ovplyvňuje výsledky našej práce. 

 

 

Napriek Vášmu mladému vzhľadu je známe, že dlhodobo 

pôsobíte na úrade a venujete sa práve problematike 

súťažného práva. Čo pokladáte Vy za Vaše dosiaľ 

najvýznamnejšie vyznamenanie udelené pred 

tohtoročnou cenou?  

 

Áno, je pravda, že na úrade pôsobím už viac ako desať rokov. 

Prvé významnejšie ocenenie som získala ešte v začiatkoch 

svojej práce, keď som bola nominovaná ako jedna z piatich 

štátnych úradníkov v rámci SR do nominovanej štátnej 

služby. Predchádzalo tomu niekoľkomesačné testovanie 

odborných znalostí, jazykových znalostí, zručností, 

schopností až napokon po postupnom zužovaní kandidátov 

zo všetkých zúčastnených štátnych zamestnancov zostalo 

len 5 umiestnených. Neskôr bol tento inštitút novelizáciou 

zákona o štátnej službe, žiaľ, zrušený. Vzhľadom na 

skutočnosť, že sa do výberu zapojili štátni zamestnanci 

v celej SR, som rada, že sa mi podarilo dostať medzi piatich 

najlepších. 

 

 

Prezradíte aj to, čím Vás zlákala práve súťažnoprávna 

problematika?  

 

Právo hospodárskej súťaže ma zaujalo ešte počas môjho 

štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave. Oslovila ma myšlienka možnosti byť súčasťou 

práce na pozitívnom prínose z efektívne fungujúcej 

hospodárskej súťaže – nižšie, resp. konkurenčné ceny, väčší 

výber,     inovácie,     technologický  rozvoj,     benefit      pre  

 

spotrebiteľa.... Napriek tomu, že pozadie je skôr ekonomické, 

v tejto oblasti je množstvo zaujímavých právnych otázok, 

navyše ide často aj o prierez do iných právnych oblastí.  

Vzhľadom na rýchly vývoj niektorých sektorov, ide o oblasť, 

kde sa stále objavujú nové a nové otázky a výzvy, preto 

neprestáva byť zaujímavou. 

 

 

Čo považujete za v súčasnosti aktuálne témy v 

oblasti hospodárskej súťaže? 

 

V posledných mesiacoch aktuálne prebieha najviac diskusií 

ohľadom súťažných aspektov z digitálnej sféry, čo je 

prirodzené na dobu, v ktorej žijeme. Do popredia sa dostáva 

aj otázka, či majú úrady, ako Protimonopolný úrad SR, na to 

dostatočné nástroje a či sú, a ak, tak nakoľko potrebné 

zásahy. V rámci EÚ, ako aj sveta sa objavujú potreby 

ozrejmenia prístupov v rámci problematiky rôznych 

digitálnych platforiem, ako aj sociálnych sietí a dát, ktoré 

o užívateľoch zhromažďujú, čo môže byť významnou 

konkurenčnou výhodou a pod. Tieto otázky začíname vnímať 

aj v našich podmienkach.  

 

Diskutuje sa taktiež veľa o transpozícii smernice  o určitých 

pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o 

náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení 

práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej 

únie, od ktorej sa očakáva nárast počtu žalôb na náhradu 

škody.  

Posledným a pomerne dosť významným návrhom v oblasti 

EÚ práva na ochranu hospodárskej súťaže je aj návrh 

smernice o posilnení právomocí orgánov na ochranu 

hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely 

účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho 

fungovania vnútorného trhu. Uvedený návrh obsahuje 

ustanovenia, ktoré môžu výrazným spôsobom prispieť 

k efektívnejšiemu vymáhaniu súťažných pravidiel v rámci EÚ, 

preto budeme aktívne účastní na diskusiách a vývoji textu 

tohto návrhu.  

 

Je však potrebné taktiež uviesť, že to, čo sú vnímané ako 

najpálčivejšie otázky v rámci sveta, či EÚ, nemusí 

automaticky platiť aj na národnej úrovni, ktorá môže mať 

svoje špecifiká. V našich podmienkach, samozrejme, musíme 

reflektovať aj na otázky a prípadné problémy vznikajúce na 

národnom trhu, o čo sa, myslím, úrad aj usiluje. 

 

 

Veľmi pekne Vám ďakujeme za podrobné a úplné 

zodpovedanie všetkých otázok a prajeme ďalšie úspechy.   
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- Úrad, na základe odporúčania uznesenia vlády SR 

týkajúceho sa jednotnej vizuálnej identity orgánov 

štátnej správy, od 1. 1. 2017 používa pri svojej vizuálnej 

prezentácii logotyp vytvorený v súlade s Dizajn 

manuálom logotypu štátnej správy SR, ktorý je zároveň 

záväznou normou pre jeho používanie. Štandardný 

plnofarebný logotyp úradu (v slovenskom i anglickom 

jazykovom variante) tvorí plnofarebný štátny znak SR, 

vertikálna linka s trikolórou a typografia. 

  
 

- Od 1. 1. 2017 zastávala funkciu vedúcej služobného 

úradu na Protimonopolnom úrade SR Ing. Zuzana 

Bónová. Od 1. 6. 2017, nadobudnutím účinnosti nového 

zákona o štátnej službe, je generálnou tajomníčkou 

služobného úradu.  

Na Protimonopolnom úrade SR pôsobí od januára 2011, 

kedy sa stala vnútornou kontrolórkou (1/2011 – 12/2013) 

a počas ďalších troch rokov pôsobila ako riaditeľka 

odboru ekonomiky a Kancelárie úradu (1/2014 – 

12/2016). V roku 2010 získala na Národohospodárskej 

fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave inžiniersky 

titul. 

 

 

- Na webovom sídle PMÚ bola doplnená sekcia štátnej 

pomoci www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/. 

Obsahuje základné údaje o koordinátorovi pomoci, IS 

SEMP,  metodických usmerneniach v oblasti štátnej a 

minimálnej pomoci, ako aj niektoré informácie o 

príslušnej legislatíve. Bližšie informácie týkajúce sa 

štátnej pomoci a minimálnej pomoci sú k dispozícii na 

webovom sídle štátnej pomoci www.statnapomoc.sk. 

 

- Začiatkom tohto roka došlo k zmene telefónneho čísla 

pre oznámenie podozrenia z korupčného správania 

zamestnancov PMÚ. Preto uvádzame:  

 aktuálnu protikorupčnú linku: +421 2 43 33 61 03 a 

 protikorupčný e-mail: protikorup@antimon.gov.sk.  

Podrobnejšie informácie v tejto súvislosti sú na 
http://www.antimon.gov.sk/protikorupcna-linka-a-
protikorupcny-email/. 

 
 
 

 
 
- Predseda úradu sa v marci tohto roka zúčastnil ako 

panelista každoročne organizovaného fóra 

o hospodárskej súťaži. Na Ukrajine je pokladané za 

kľúčovú udalosť pri výmene medzinárodných skúseností 

v oblasti hospodárskej súťaže, pri príprave návrhov na 

zdokonalenie ukrajinskej politiky v tejto oblasti a na 

presadzovanie práva. 

  

Fórum sa uskutočnilo v dňoch 2. - 3. marca 2017 v Kyjeve 

a predseda PMÚ na ňom prezentoval odporúčania pre 

ukrajinský protimonopolný úrad v súvislosti s vymáhaním 

rozhodnutí a sankcií.   

 
 

- Úrad dňa 10. 4. 2017 publikoval Strednodobý 

štvorročný komponent výročnej správy 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Celé 

znenie je dostupné v sekcii Výročné správy na 

http://www.antimon.gov.sk/vyrocne-spravy/. Sú v ňom 

obsiahnuté základné a aktuálne informácie o úrade ako o 

ústrednom orgáne štátnej správy, jeho predstaviteľoch, 

organizačnej štruktúre. Významnú súčasť predstavujú 

strednodobé zámery úradu, ktoré si stanovil na 

nadchádzajúce obdobie.  

Následne rozpracoval svoje strednodobé zámery v Pláne 

hlavných úloh Protimonopolného úradu SR na rok 

2017. Jeho kompletné znenie je dostupné na 

nasledujúcom odkaze  

http://www.antimon.gov.sk/data/files/738_plan-hlavnych-

uloh-pmu-sr_na-rok_2017.pdf. Uvedený plán sa stal 

súčasťou pravidelne vláde Slovenskej republiky 

predkladanej správy o činnosti, ako aj výročných správ 

zverejňovaných na webovom sídle úradu. 

 

V tejto súvislosti je zámerom úradu to, aby sa 

v budúcnosti takýto ročný plán činnosti zverejňoval 

pravidelne. Cieľom je zvýšenie transparentnosti aktuálne 

napĺňaných cieľov úradu z hľadiska jeho pôsobnosti pri 

ochrane hospodárskej súťaže a koordinácii štátnej 

pomoci. 

 
 
 
- Spolupracujeme s EU v Bratislave a spoločne 

pripravujeme konferenciu 

PMÚ a Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len 

„univerzita“) dňa 23. 3. 2017 uzatvorili memorandum o 

vzájomnej spolupráci. 

ĎALŠIE AKTUALITY  
 

ĎALŠIE AKTUALITY  
 

ĎALŠIE AKTUALITY  
 

ĎALŠIE AKTUALITY  
 

ĎALŠIE AKTUALITY  
 

ĎALŠIE AKTUALITY  
 

ĎALŠIE AKTUALITY  
 

ĎALŠIE AKTUALITY  

http://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/
http://www.statnapomoc.sk/
mailto:protikorup@antimon.gov.sk
http://www.antimon.gov.sk/protikorupcna-linka-a-protikorupcny-email/
http://www.antimon.gov.sk/protikorupcna-linka-a-protikorupcny-email/
http://www.antimon.gov.sk/data/files/723_strednodoby-zamer-pmu_2017_final.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/files/723_strednodoby-zamer-pmu_2017_final.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/files/723_strednodoby-zamer-pmu_2017_final.pdf
http://www.antimon.gov.sk/vyrocne-spravy/
http://www.antimon.gov.sk/data/files/738_plan-hlavnych-uloh-pmu-sr_na-rok_2017.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/files/738_plan-hlavnych-uloh-pmu-sr_na-rok_2017.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/files/738_plan-hlavnych-uloh-pmu-sr_na-rok_2017.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/files/738_plan-hlavnych-uloh-pmu-sr_na-rok_2017.pdf
http://www.antimon.gov.sk/data/files/738_plan-hlavnych-uloh-pmu-sr_na-rok_2017.pdf
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V nadväznosti na to, úrad a Národohospodárska fakulta 

a Fakulta hospodárskej informatiky podpísali dohody pre 

zintenzívnenie obojstranne prospešnej spolupráce pri 

plnení úloh vlastného aj spoločenského záujmu a rozvoj 

vzájomných partnerských vzťahov. 

 

Predmetné dohody o spolupráci sa budú spoločne 

realizovať predovšetkým v oblastiach vedecko-

výskumnej a poradenskej činnosti, vzdelávacieho 

procesu, ako aj iných spoločensky prospešných aktivít. 

 

Konkrétne formy spolupráce v prioritných oblastiach sú 

uvedené v dohode o spolupráci s Národohospodárskou 

fakultou univerzity a v dohode o spolupráci s Fakultou 

hospodárskej informatiky univerzity. 

 

V rámci spolupráce sa úrad a Národohospodárska 

fakulta dohodli na usporiadaní spoločnej 

konferencie, ktorá sa bude konať 25. 10. 2017 a počas 

ktorej budú prezentované a diskutované aktuálne trendy 

v oblasti hospodárskej súťaže tak z pohľadu 

akademického výskumu, ako aj praktických 

hospodársko-politických potrieb úradu. Tradičný májový 

termín konferencií úradu bol upravený vzhľadom na 

nedávno realizovanú expertnú konferenciu úradu 

s medzinárodnou účasťou European Competition Day 

počas obdobia slovenského predsedníctva v Rade EÚ 

a tiež z dôvodu potreby spracovania aktuálnych otázok 

v oblasti hospodárskej súťaže.  

 

 

- PMÚ získa nenávratný finančný príspevok pre oblasť 

odhaľovania protisúťažných dohôd 

Dňa 13. 5. 2017 nadobudla účinnosť Zmluva uzatvorená 

medzi Úradom vlády SR a Protimonopolným úradom 

SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

č. 19/2017 poskytovaného z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“). Jej cieľom je 

zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov 

zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF 

Operačného programu Technická pomoc. 

 

V rámci uvedeného operačného programu bude 

Protimonopolný úrad SR (ďalej len „úrad“) posudzovať 

podnety, v ktorých je podozrenie na porušenie zákona 

o ochrane hospodárskej súťaže a ktoré úrad dostane od 

riadiacich orgánov operačných programov EŠIF. Bude  

 

 

spolupracovať s Centrálnym koordinačným orgánom 

v oblasti tvorby základných systémových a koncepčných 

dokumentov, metodiky, ako aj vykonávať školenia 

k problematike dohôd obmedzujúcich súťaž, najmä 

pokiaľ ide o koordináciu podnikateľov vo verejnom 

obstarávaní podľa zákona o ochrane hospodárskej 

súťaže. 

  

Úrad vyslovuje presvedčenie, že zabezpečenie 

financovania miezd a odmien z Operačného programu 

Technická pomoc nielen prispeje k navýšeniu kapacít 

odboru kartelov, ale tiež pozitívne ovplyvní výkon jeho 

kontroly nad verejnými obstarávaniami spojenými s 

čerpaním prostriedkov z európskych štrukturálnych 

fondov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/olsavska/Downloads/ZML-18-2017%20-%20text.pdf
file:///C:/Users/olsavska/Downloads/ZML-18-2017%20-%20text.pdf
file:///C:/Users/olsavska/Downloads/ZML-19-2017%20-%20text%20(5).pdf
file:///C:/Users/olsavska/Downloads/ZML-19-2017%20-%20text%20(5).pdf
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2935740&l=sk
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2935740&l=sk
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2935740&l=sk
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Rozhodnutie EK o karteli pri recyklovaní autobatérií  

 

Pokutu vo výške 68 miliónov eur udelila Európska komisia 

(ďalej len „EK“) dňa 8. 2. 2017 spoločnostiam Campine 

(Belgicko), Eco-Bat Technologies (Veľká Británia) a Recylex 

(Francúzsko). Spoločnosť Johnson Controls (USA) sa pokute 

vyhla, pretože Európskej komisii odhalila existenciu kartelu. 

Štyri spoločnosti, ktoré sa v období od 2009 do 2012 dohodli 

na stanovení nižších nákupných cien automobilových batérií 

s olovenými kyselinami v Belgicku, Holandsku, Nemecku 

a vo Francúzsku, sa podľa európskej komisárky pre 

hospodársku súťaž Margrethe Vestager dohodli na 

maximalizácii svojich ziskov z recyklácie batérií, čím ohrozili 

efektívnu súťaž v recyklačnom reťazci.  

Viac informácií je na http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-17-245_en.htm alebo 

http://globalcompetitionreview.com/article/1081052/dg-

comp-fines-battery-recycling-buyers-cartel.  

 
 
 Kúpa Opela od General Motors za 2,2 miliardy eur 

 

Francúzska automobilka PSA Group podpísala dňa 6. 3. 2017 

dohodu s General Motors o kúpe jej európskej divízie Opel 

vrátane jej sesterskej značky Vauxhall. Spojená spoločnosť 

PSA, ktorá vlastní tiež Citroen a Peugeot, plánuje vyrábať 

vyše 5 miliónov automobilov ročne a stať sa 2. najväčšou 

európskou automobilkou. Dostane sa tak za Volkswagen, 

ktorý má 24-percentný podiel na európskom trhu.  

Viac o dôvodoch transakcie si prečítate na 

http://www.telegraph.co.uk/business/2017/03/06/peugeot-

buys-vauxhall-opel-general-motors-happens-next/.    

 

 

Sankcia za letecký nákladný kartel 

 

EK opätovne rozhodla o pokutovaní viacerých leteckých 

nákladných dopravcov sumou 776 miliónov eur za účasť na 

protisúťažnej dohode o určení cien na trhu služieb leteckej 

dopravy. Od decembra 1999 do februára 2006 sa tak 12 

účastníci dohody vyhli súťaženiu pri poskytovaní lepších 

služieb zákazníkom. Pôvodné rozhodnutie EK bolo zrušené 

Všeobecným súdom z procedurálnych dôvodov.  

Viac sa môžete dozvedieť na http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-17-661_en.htm.  

 

 

 

Protisúťažné správanie De’Longhi-Kenwood pri predaji 

kávovarov 

 

Pokutu pre spoločnosť vo výške 650 000 eur potvrdil rakúsky 

kartelový súd dňa 20. 2. 2017. V období od januára 2006 do 

septembra 2015 obmedzila online aj cezhraničný predaj 

svojich kávovarov a stanovila fixné ceny predaja 

obchodníkom. Za spoluprácu v priebehu vyšetrovania jej 

Federálny úrad pre hospodársku súťaž znížil výšku pokuty 

o 40 %.  

Viac nájdete na 

https://www.bwb.gv.at/Aktuell/Seiten/BWB-K289-

Geldbußenentscheidung-gegen-DeLonghi-Kenwood-

GmbH.aspx a 

http://globalcompetitionreview.com/article/1099870/austrian-

court-imposes-hub-and-spoke-fine.  

 

 

Dohody výrobcov nápojov v Macedónsku 

 

Macedónsky súťažný úrad 25. 5. 2017 pokutoval spoločnosť 

Pivara Skopje sumou 5,8 mil. eur a spoločnosť Prilen sumou 

2,7 mil. eur za dohody, ktoré ovplyvnili výrobné a distribučné 

trhy s pivom, sýtenými nealkoholickými nápojmi, flaškovanou 

minerálnou vodou, energetickými nápojmi a ľadovým čajom.  

Úrad konštatoval, že výrobcovia nápojov stanovili 

distribútorom minimálne maloobchodné ceny. Hospodársku 

súťaž poškodzovala spoločnosť Prilep od roku 2010 a Pivara 

Skopje od 2012.  

Ďalšie informácie nájdete na:  

http://globalcompetitionreview.com/article/1142047/macedon

ia-fines-drinks-manufacturers. 

    

 

EK schválila pomoc pre Slovensko na výstavbu 

národného futbalového štadióna v Bratislave 

 
25. 5. 2017 EK v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ 

schválila pomoc pre Slovensko na výstavbu národného 

futbalového štadióna v Bratislave. EK dospela k záveru, že 

uvedené opatrenie prispeje k podpore športu a kultúry bez 

toho, aby narušilo hospodársku súťaž na jednotnom trhu EÚ. 

 

Slovensko oznámilo EK, že plánuje poskytnúť verejnú 

podporu vo výške celkom 35,96 milióna eur na výstavbu 

národného futbalového štadióna v Bratislave. Slovensko 

uhradí formou priameho grantu 27,2 milióna eur z celkových  

ZAUJIÍMAVOSTI Z EURÓPSKEJ KOMISIE A INÝCH SÚŤAŽNÝCH ORGÁNOV 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-245_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-245_en.htm
http://globalcompetitionreview.com/article/1081052/dg-comp-fines-battery-recycling-buyers-cartel
http://globalcompetitionreview.com/article/1081052/dg-comp-fines-battery-recycling-buyers-cartel
http://www.telegraph.co.uk/business/2017/03/06/peugeot-buys-vauxhall-opel-general-motors-happens-next/
http://www.telegraph.co.uk/business/2017/03/06/peugeot-buys-vauxhall-opel-general-motors-happens-next/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-661_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-661_en.htm
https://www.bwb.gv.at/Aktuell/Seiten/BWB-K289-Geldbußenentscheidung-gegen-DeLonghi-Kenwood-GmbH.aspx
https://www.bwb.gv.at/Aktuell/Seiten/BWB-K289-Geldbußenentscheidung-gegen-DeLonghi-Kenwood-GmbH.aspx
https://www.bwb.gv.at/Aktuell/Seiten/BWB-K289-Geldbußenentscheidung-gegen-DeLonghi-Kenwood-GmbH.aspx
http://globalcompetitionreview.com/article/1099870/austrian-court-imposes-hub-and-spoke-fine
http://globalcompetitionreview.com/article/1099870/austrian-court-imposes-hub-and-spoke-fine
http://globalcompetitionreview.com/article/1142047/macedonia-fines-drinks-manufacturers
http://globalcompetitionreview.com/article/1142047/macedonia-fines-drinks-manufacturers
http://www.statnapomoc.sk/?p=3591
http://www.statnapomoc.sk/?p=3591
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skutočných investičných nákladov vo výške 75,2 milióna eur. 

Slovensko okrem toho poskytne príjemcovi NFŠ, a.s., opciu 

na predaj, ktorá mu umožňuje odpredať štadión po ukončení 

výstavby štátu za cenu do 48 miliónov eur, ktorá zodpovedá 

rozdielu medzi skutočnými investičnými nákladmi a výškou 

priameho grantu. 

 

 

Hodnotiaca správa v oblasti štátnej pomoci za rok 2016 

 

15. 3. 2017 EK publikovala Hodnotiacu správu v oblasti 

štátnej pomoci za rok 2016, ktorá poukazuje na prínos 

modernizačného balíčka pravidiel EÚ pre štátnu pomoc. 

Výber z výsledkov hodnotiacej správy za rok 2016: 

- Približne 95 % nových opatrení pomoci bolo 

realizovaných prostredníctvom nového nariadenia 

Európskej komisie o skupinových výnimkách a preto 

mohla byť pomoc poskytnutá rýchlejšie - nárast         

o 24 % oproti roku 2013. 

- EK dôkladnejšie posudzuje a kontroluje notifikované 

opatrenia pomoci, na ktoré sú určené vyššie výdavky 

ako v minulosti – 29 % realizovaných notifikovaných 

opatrení prekročilo hranicu 5 miliónov eur, čo 

predstavuje absolútny nárast o 5 % oproti roku 2014. 

- V roku 2015 členské štáty EÚ vynaložili 98,2 miliárd 

eur na štátnu pomoc, čo predstavuje podiel 0,67 % 

z HDP EÚ.  Na Slovensku sa na štátnu pomoc 

vynaložilo 0,55 % z HDP SR.  

- V roku 2015 bolo viac ako 85 % celkových výdavkov 

zameraných na hlavné ciele EÚ, ako je regionálny 

rozvoj, výskum a vývoj, zamestnanosť, ochrana 

životného prostredia, rizikový kapitál a podpora 

malých a stredných podnikov. V porovnaní s rokom 

2012 to predstavuje nárast o 10 %. 

- Okolo 46 % z celkových výdavkov bolo zameraných 

na podporu životného prostredia a na opatrenia na 

úsporu energie. V 15 členských štátoch bola väčšina 

výdavkov štátnej pomoci použitá práve na tento účel, 

aby im pomohla splniť ciele v oblasti obnoviteľných 

zdrojov energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK zjednodušuje pravidlá pre verejné investície do 

prístavov a letísk, do oblasti kultúry a v najvzdialenejších 

regiónoch 

 

23. 5. 2017 EK schválila nové pravidlá štátnej pomoci, ktoré 

oslobodzujú určité opatrenia podpory z verejných zdrojov pre  

prístavy, letiská, oblasť kultúry a v najvzdialenejších 

regiónoch od predchádzajúcej kontroly zo strany EK.  

 

Cieľom je uľahčiť verejné investície na vytváranie pracovných 

miest a rast a zároveň chrániť hospodársku súťaž. 

 

EK na základe dvoch verejných konzultácií rozšírila rozsah 

pôsobnosti tohto nariadenia o prístavy a letiská nasledovne: 

 

- Pokiaľ ide o letiská, členské štáty môžu s plnou 

právnou istotou a bez predchádzajúcej kontroly zo 

strany EK realizovať verejné investície do 

regionálnych letísk, ktoré odbavia za rok najviac 3 

milióny cestujúcich. Uľahčia sa tým verejné investície 

do viac ako 420 letísk v celej EÚ (pripadá na ne 

približne 13 % objemu leteckej dopravy). 

Nariadenie takisto umožňuje orgánom verejnej moci, 

aby uhrádzali prevádzkové náklady malých letísk, 

ktoré odbavia za rok najviac 200 000 cestujúcich. 

Tieto malé letiská predstavujú takmer polovicu 

všetkých letísk v EÚ, ale iba 0,75 % objemu leteckej 

dopravy. Môžu významne prispievať k možnostiam 

dopravného prepojenia regiónu a pritom je 

nepravdepodobné, že by narušovali hospodársku 

súťaž na jednotnom trhu EÚ. 

 

- Pokiaľ ide o prístavy, členské štáty môžu teraz s 

plnou právnou istotou a bez predchádzajúcej kontroly 

zo strany EK realizovať verejné investície až do 

výšky 150 miliónov eur v námorných prístavoch a 

až do výšky 50 miliónov eur vo vnútrozemských 

prístavoch.  

 

Okrem toho, nariadenie obsahuje aj niekoľko nových 

zjednodušení v iných oblastiach. EK bude osobitne sledovať 

len väčšie prípady štátnej pomoci, ktoré zahŕňajú vyššiu sumu 

pomoci na projekty v oblasti kultúry (a to iba vtedy, ak tieto 

opatrenia skutočne predstavujú štátnu pomoc, pretože vo 

väčšine prípadov nejde o štátnu pomoc) a na multifunkčné 

športové štadióny. 

 

EK takisto zjednodušila postup orgánov verejnej moci pri 

kompenzácii  dodatočných  nákladov  spoločností,  ktoré  tieto  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-624_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/02/skupinovevynimky1_1.pdf
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/02/skupinovevynimky1_1.pdf
http://www.statnapomoc.sk/?p=3556
http://www.statnapomoc.sk/?p=3556
http://www.statnapomoc.sk/?p=3556
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spoločnosti musia znášať pri realizácii činností v 

najvzdialenejších regiónoch EÚ, so zreteľom na osobitné 

výzvy, ktorým tieto spoločnosti čelia a ktorými sú napríklad 

vzdialenosť týchto regiónov a ich odkázanosť na obmedzený 

počet výrobkov, s ktorými obchodujú. 

 

Pozmeňujúce nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po jeho 

uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Pozmeňujúce nariadenie 

spolu s dôvodovou správou je k dispozícii na tomto odkaze. 

 

Podrobnejšie o rozšírenom rozsahu pôsobnosti všeobecného 

nariadenia o skupinových výnimkách nájdete na 

www.statnapomoc.sk v sekcii Aktuálne informácie: 

„25.05.2017 / Európska komisia rozširuje rozsah 

všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Sledovať aktuality z oblasti hospodárskej súťaže môžete aj na  

sociálnej sieti Twitter na https://twitter.com/PMUSR_tweetuje.  

Získate tým informácie o dianí v hospodárskej súťaži na Slovensku,  

v Európe i v ostatných častiach sveta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html
http://www.statnapomoc.sk/
http://www.statnapomoc.sk/?p=3575
http://www.statnapomoc.sk/?p=3575
https://twitter.com/PMUSR_tweetuje
https://twitter.com/PMUSR_tweetuje
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