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Vážené čitateľky a vážení čitatelia, 
práve sa k Vám dostalo druhé vydanie Súťažného 
spravodajcu Protimonopolného úradu SR v roku 2021. 
Nájdete v ňom predovšetkým prehľad aktualít z oblasti 
hospodárskej súťaže a koordinácie štátnej pomoci.  
 

Naše aktivity v druhom štvrťroku 2021 ovplyvnilo 
niekoľko skutočností. Jednou z najvýznamnejších bolo 
nadobudnutie účinnosti nového zákona o ochrane 
hospodárskej súťaže – zákona č. 187/2021 Z. z. dňa 
1. 6. 2021. V spojitosti s tým vstúpilo do účinnosti aj 
niekoľko vykonávacích predpisov úradu. V nadväznosti 
na to sme podrobili potrebnej revízii nami zverejnené 
usmernenia a ďalšie dokumenty. Rovnako sme v súlade 
s uvedeným zákonom aktualizovali a zverejnili aj svoju 
priorizačnú politiku, do tvorby ktorej sme zapojili aj 
verejnosť prostredníctvom rozoslanej výzvy k odbornej 
diskusii.  
 

Významný úspech sme v júni 2021 dosiahli i v  súdnom 
prieskume našich rozhodnutí, keď Najvyšší súd SR 
potvrdil rozhodnutie Rady úradu a úradu vo veci 
zneužívania dominantného postavenia spoločnosťou 
Slovak Telekom. 
 

Vydali sme viacero rozhodnutí. Týkali sa podnikateľov 
v rozličných oblastiach hospodárstva. Vo veci 
koncentrácií bola väčšina rozhodnutí súhlasných, v 
jednom z rozhodnutí sme súhlas podmienili splnením 
určitých podmienok a súvisiacich povinností na 
odstránenie súťažných obáv a v jednom rozhodnutí sme 
zastavili správne konanie. Vo veci možnej kartelovej 
dohody pri výstavbe zdravotníckeho zariadenia úrad, po 
jej opätovnom preskúmaní, rozhodol o zastavení 
správneho konania. V tomto období za porušenie 
pravidiel hospodárskej súťaže uložila najvyššiu pokutu 
Rada úradu, a to vyše 1 mil. eur za kartelovú dohodu 
uzatvorenú medzi šiestimi podnikateľmi. 
 

Okrem začatia niekoľkých správnych konaní v súvislosti 
s posúdením koncentrácií podnikateľov sme tiež začali 
správne konanie, ktoré sa týka možného zneužívania 
dominantného postavenia pri doručovaní hromadne 
podávaných listových zásielok.  
 

Nemenej dôležité úlohy úrad plnil aj pri koordinácii 
pomoci. Úrad ako koordinátor pomoci vypracoval 
Správu o poskytnutej štátnej pomoci za rok 2020 
a predložil ju vláde SR a údaje o pomoci predložil aj 

Európskej komisii. Ďalej zabezpečil predloženie schémy 
pomoci a dodatkov k schémam pomoci súvisiacich so 
situáciou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 
Európskej komisii na schválenie. Okrem toho napr. 
publikoval aktualizovaný manuál k IS SEMP a aktívne 
viedol školenia a pracovné stretnutia s poskytovateľmi 
pomoci. 
 

Detailnejšie si o týchto a ďalších aktualitách nielen zo 
Slovenska môžete prečítať na nasledujúcich stranách.   
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EK schválila Schému štátnej pomoci na podporu 

podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s 

vypuknutím ochorenia COVID-19 vo výške 90 mil. eur 

 

Európska komisia (ďalej aj ako „EK“) dňa 3. 5. 2021 prijala 

rozhodnutie, C(2021) 3251 final, vo veci Schémy štátnej 

pomoci na podporu podnikov v odvetví cestovného 

ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19, 

ktorú EK eviduje pod číslom SA.62256 (2021/N). 

 

Pomoc vo forme priamych grantov má vykompenzovať 

prevádzkovateľom pôsobiacim v odvetví cestovného ruchu 

časť ich nepokrytých fixných nákladov a je určená 

podnikom, ktoré zaznamenali pokles obratu aspoň o 40 % 

v období od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2021. 

 

Uvedená schéma štátnej pomoci je zlučiteľná s vnútorným 

trhom podľa článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie.  

 

Vzhľadom na to, že rozhodnutie vychádza z informácií, 

ktoré nie sú dôverného charakteru, EK ho v plnom znení 

uverejnila na svojom webovom sídle. 

 

 

 

EK schválila Dodatok č. 1 k Schéme štátnej pomoci na 

podporu profesionálnych športových klubov v 

súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19 

 

Európska komisia dňa 30. 4. 2021 prijala rozhodnutie, 

C(2021) 3212 final, vo veci Dodatku č. 1 k Schéme štátnej 

pomoci na podporu profesionálnych športových klubov 

v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19, ktorý EK 

eviduje pod číslom SA.62727 (2021/N). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedený dodatok k schéme štátnej pomoci je zlučiteľný s 

vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie. 

 

Keďže rozhodnutie vychádza z informácií, ktoré nie sú 

dôverného charakteru, EK uverejnila jeho plné znenie na 

svojom webovom sídle. 
 

 
EK schválila Dodatok č. 2 k Schéme štátnej pomoci na 

podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným 

prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v 

súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH 

 

Európska komisia dňa 3. 5. 2021 prijala rozhodnutie, 

C(2021) 3258 final, vo veci Dodatku č. 2 k Schéme štátnej 

pomoci na podporu inovatívnych podnikov 

s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu 

zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou  COVID-19 – SIH 

v znení Dodatku č. 1, ktorý EK eviduje pod číslom SA.62712 

(2021/N). 

 

Predmetný dodatok č. 2 k schéme štátnej pomoci je 

zlučiteľný s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 

písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.  

 

Vzhľadom na to, že rozhodnutie vychádza z informácií, 

ktoré nie sú dôverného charakteru, jeho celé znenie 

uverejnila EK na svojom webovom sídle. 

 

 

EK schválila Dodatok č. 2 k Schéme štátnej pomoci na 

podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity 

štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 – 

SIH a Dodatok č. 2 k Schéme štátnej pomoci na 

podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity 

zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH 

 

Európska komisia dňa 28. 6. 2021 prijala rozhodnutie, 

C(2021) 4887 final, vo veci SA.63394 (2021/N) - Dodatok č. 

2 k Schéme štátnej pomoci na podporu naplnenia 

základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v 

súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení Dodatku č. 

1 a k Schéme štátnej pomoci na podporu naplnenia  

základnej úrovne potrieb likvidity zdrojmi EŠIF v 

súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH v znení Dodatku č. 

1. 
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Vychádzajúc z rozhodnutia, EK sa rozhodla nevzniesť 

námietky voči oznámeným zmenám a doplneniam 

existujúcich schém pomoci formou dodatku č. 2 z dôvodu, že 

sú zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článku 107 ods. 3 

písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.  

 

Vzhľadom na to, že rozhodnutie vychádza z informácií, 

ktoré nie sú dôverného charakteru, jeho znenie bude 

uverejnené na webovom sídle EK. 

 

 

Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu Slovenskej 

republiky (ďalej aj ako „úrad“, „PMÚ SR“) v období druhého 

štvrťroka 2021 začal niekoľko správnych konaní vo veci 

posúdenia koncentrácie.  

 

Okrem toho Protimonopolný úrad SR v uvedenom období 

informoval o svojich súhlasných rozhodnutiach, resp. vydal 

súhlasné rozhodnutia, a to vo vzťahu k nasledujúcim 

transakciám: 
 

- koncentrácia spočívajúca v získaní nepriamej výlučnej 

kontroly podnikateľa VKR Holding A/S, Dánske 

kráľovstvo nad podnikateľmi divízie Arbonia Windows, 

ktorú tvoria nasledujúce spoločnosti: Arbonia Windows 

AG, Švajčiarsko, EgoKiefer AG, Švajčiarsko, Wertbau 

GmbH, Nemecko, SLOVAKTUAL, s.r.o., Slovenská 

republika (ďalej aj ako „SR“), Dobroplast Fabryka Okien 

Sp. z o.o., Poľsko, web.com Management 

Holding GmbH, Nemecko, Fensterdepot24 

Handelsgesellschaft GmbH, Nemecko, fenster-

webshop.de GmbH, Nemecko, BEW Bauelemente 

Werratal GmbH, Nemecko, 

- koncentrácia, ktorá má spočívať vo vytvorení spoločného 

podniku podnikateľmi Draslovka Holding, a.s., Česká 

republika a AnQore B.V., Holandské kráľovstvo, ktorý 

bude pozostávať z AnQore JVCo B.V., Holandské 

kráľovstvo, tzv. produkčného spoločného podniku, 

a z tzv. distribučného spoločného podniku, 

- koncentrácia spočívajúca v získaní spoločnej kontroly 

podnikateľmi Adecco Group AG, Švajčiarsko a Avanta 

Intermare Holdings Ltd, Spojené kráľovstvo nad 

podnikateľmi Adecco Hrvatska d.o.o., Chorvátsko, 

Adecco Outsourcing d.o.o., spoločnosť s ručením  

obmedzeným, Chorvátsko, Adecco A/S, spoločnosť s 

ručením obmedzeným, Dánsko a Adecco Slovakia, 

s.r.o., SR, 

 

 
- koncentrácia spočívajúca vo vytvorení spoločného 

podniku podnikateľmi WOOD & Company, investiční 

fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Česká 

republika a Rodamco Centra Europe B.V., Holandsko, 

ktorý bude pozostávať zo spoločností Avendre, a.s., SR, 

AUPARK, a.s., SR a UR P6, s.r.o., SR, 

- koncentrácia spočívajúca v získaní nepriamej výlučnej 

kontroly podnikateľa Západoslovenská energetika, a. 

s., SR nad podnikateľom BK, a.s., SR, 

- koncentrácia spočívajúca v získaní priamej výlučnej 

kontroly podnikateľa SMITHFIELD FOODS GROUP 

LIMITED, spoločnosť s ručením obmedzeným, 

Spojené kráľovstvo a Severné Írsko nad podnikateľom 

MECOM GROUP, s.r.o., SR, 

- koncentrácia spočívajúca v získaní priamej výlučnej 

kontroly podnikateľa PPA CONTROLL, a.s., SR nad 

podnikateľom LiV ELEKTRA, a.s., SR, 

- koncentrácia spočívajúca v získaní priamej výlučnej 

kontroly podnikateľa Adler Pelzer Holding GmbH, 

Nemecko nad akustickou divíziou spoločnosti Faurecia 

Automotive Holdings S.A.S, Francúzsko, 

- koncentrácia spočívajúca v získaní výlučnej kontroly 

podnikateľa IMMOFINANZ AG, Rakúska republika nad 

podnikateľom S IMMO AG, Rakúska republika. 
 

Zároveň Protimonopolný úrad SR v júni 2021 vydal jedno 

súhlasné rozhodnutie, v ktorom aj uložil podmienky 

a súvisiace povinnosti na odstránenie súťažných obáv. 

Toto rozhodnutie vydal vo veci koncentrácie spočívajúcej 

v získaní   

 

- spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Patrik Tkáč, 

SR a Ladislav Bödők, SR nad podnikateľom Panta 

Rhei, s.r.o., SR prostredníctvom získania kontroly 

podnikateľa Ing. Patrik Tkáč nad spoločnosťou CANNEL 

EQUITY LIMITED, Cyprus a 

 
- spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Patrik Tkáč, 

SR, Ladislav Bödők, SR a Ing. Igor Mrva, SR nad 

podnikateľom IKAR, a.s., SR. 

 
Taktiež v oblasti kontroly koncentrácií Protimonopolný úrad 

SR v máji 2021 vydal jedno rozhodnutie (č. 

2021/KOH/ZKN/3/22), ktorým zastavil správne konanie vo 

veci koncentrácie. Predmetná koncentrácia mala podľa 

oznámenia koncentrácie spočívať v získaní spoločnej 

kontroly podnikateľov Optifin Invest, s.r.o., SR a ŽOS  

Trnava, a.s., SR nad podnikateľom Železničné opravovne 

a strojárne Zvolen, a. s., SR. Uvedené správne konanie 

Protimonopolný úrad SR zastavil z dôvodu, že účastníci 
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konania vzali svoj návrh na začatie konania v celom 

rozsahu späť.   

 

Z prípadov odboru koncentrácií sme vybrali nasledujúce: 

 

 

PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov WOOD & 

Company, investiční fond s proměnným základním 

kapitálem, a.s., Rodamco Centra Europe B.V., 

Avendre, a.s., AUPARK, a.s., a UR P6, s.r.o. 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

koncentrácií, dňa 17. 5. 2021 schválil koncentráciu 

spočívajúcu vo vytvorení spoločného podniku 

podnikateľmi WOOD & Company, investiční fond 

s proměnným základním kapitálem, a.s., Praha, Česká 

republika (ďalej len „Wood Company“) a Rodamco Centra 

Europe B.V., Schiphol, Holandsko (ďalej len „Rodamco“) 

(ďalej spolu ako „Oznamovatelia“), ktorý bude pozostávať 

zo spoločností Avendre, a.s., Bratislava, SR (ďalej len 

„Avendre“), AUPARK, a.s., Bratislava, SR (ďalej len 

„Aupark“) a UR P6, s.r.o., Bratislava, SR (ďalej len „URP6“). 

 

Oznamovatelia v čase posudzovania koncentrácie úradom 

pôsobili na území SR najmä v oblasti prenájmu 

nehnuteľností.  

 

Podnikateľ Wood Company je činný v oblasti prenájmu 

kancelárskych priestorov v Bratislave (Aupark Tower, 

Lakeside Park, BBC 5) a podnikateľ Rodamco je činný 

v oblasti prenájmu maloobchodných priestorov v Bratislave 

(obchodné centrum Aupark). 

 

Spoločný podnik Oznamovateľov má podľa oznámenia 

koncentrácie pozostávať zo spoločností Avendre, Aupark 

a URP6.  

 

Spoločnosť Aupark vlastní obchodné centrum Aupark 

v Bratislave. V čase posudzovania koncentrácie úradom teda 

pôsobila primárne v oblasti prenájmu maloobchodných 

priestorov v Bratislave. Obchodné centrum Aupark je tvorené 

viacerými budovami, v ktorých sa nachádzajú nebytové 

priestory používané na účely prenájmu pre prevádzkovateľov 

obchodných prevádzok v rámci obchodného centra. 

 

S ohľadom na skutočnosť, že v čase posudzovania 

koncentrácie pôsobili Oznamovatelia v odlišných 

segmentoch prenájmu nehnuteľností, dospel úrad  

k záveru, že medzi účastníkmi konania nedochádza 

k horizontálnemu prekrytiu aktivít, keďže podnikateľ 

Wood Company v čase posudzovania koncentrácie  

 

pôsobil v oblasti prenájmu kancelárskych priestorov  

v Bratislave a podnikateľ Rodamco, prostredníctvom 

spoločnosti Aupark, v uvedenom čase pôsobil v oblasti 

prenájmu maloobchodných priestorov v Bratislave. 

 

Obaja Oznamovatelia v čase posudzovania koncentrácie 

úradom pôsobili aj v oblasti správy nehnuteľností, avšak  

tieto služby boli v uvedenom čase poskytované primárne na 

vnútroskupinovej báze vo vzťahu k nehnuteľnostiam 

vlastneným svojou vlastnou skupinou.  

 

Okrem toho podnikateľ Rodamco, prostredníctvom 

spoločnosti URP6, aj skupina WOOD & Co., 

prostredníctvom ňou kontrolovaných spoločností, 

v čase posudzovania koncentrácie úradom 

prevádzkovali miestnu distribučnú sústavu elektriny, 

pričom dodávka elektriny je obmedzená len na konkrétnu 

distribučnú sústavu v príslušnej budove. 

 

S ohľadom na aktivity Oznamovateľov môže medzi nimi 

vzniknúť vertikálne prepojenie trhu výstavby 

nehnuteľností s trhom správy nehnuteľností. Avšak 

vzhľadom na uvádzanú skutočnosť, že aktivity skupiny 

WOOD & Co. na trhu výstavby nehnuteľností boli v čase 

posudzovania koncentrácie zanedbateľné a rovnako tak 

aktivity oboch Oznamovateľov na trhu správy nehnuteľností, 

úrad dospel k záveru, že nie je nevyhnutné tieto trhy 

definovať a vo vzťahu k nim bližšie skúmať vertikálne 

účinky predmetnej koncentrácie. 

 

Vzhľadom na to, že medzi účastníkmi koncentrácie 

nedochádza k horizontálnemu prekrytiu aktivít 

a nedochádza ani k vzniku vertikálne ovplyvnených trhov 

a rovnako tak nedochádza, vzhľadom na aktivity účastníkov 

koncentrácie a spoločného podniku, k potrebe 

posudzovania koordinačných efektov spoločného 

podniku, úrad neidentifikoval negatívne súťažné dopady 

predmetnej koncentrácie na súťaž. 

 

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel 

úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade 

s § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. (platného do 31. 5. 

2021, ďalej aj ako „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“), 

keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, 

najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného 

postavenia. 

 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 5. 2021. 
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PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov 

SMITHFIELD FOODS GROUP LIMITED, spoločnosť s 

ručením obmedzeným, a MECOM GROUP, s.r.o. 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

koncentrácií, dňa 13. 5. 2021 schválil koncentráciu 

spočívajúcu v získaní priamej výlučnej kontroly 

podnikateľa SMITHFIELD FOODS GROUP LIMITED, 

spoločnosť s ručením obmedzeným, Norwich, Spojené  

kráľovstvo a Severné Írsko (ďalej len „Smithfield“) nad 

podnikateľom MECOM GROUP, s.r.o., Humenné, SR (ďalej 

len „Mecom“). 

  

Spoločnosť Smithfield patrí do skupiny WH Group Limited, 

Grand Cayman, Kajmanské ostrovy (ďalej len „WH Group“). 

V čase posudzovania koncentrácie úradom uvedená 

spoločnosť pôsobila, pokiaľ ide o aktivity relevantné vo 

vzťahu k danej koncentrácii, primárne na trhoch s bravčovým 

a hydinovým mäsom, na trhoch v Číne, USA a v Európe 

(prostredníctvom skupiny Smithfield), vrátane chovu 

ošípaných, ich porážky a spracovania, výroby mäsových 

výrobkov, ako aj distribúcie čerstvého bravčového 

a hydinového mäsa a mäsových výrobkov. V čase 

posudzovania koncentrácie pôsobila v rámci Európskej únie 

najmä v Poľsku a Rumunsku. Pritom prevažnú časť jej aktivít 

vo vzťahu k SR v oblasti mäsových výrobkov tvorila dodávka 

výrobkov vyrábaných pod privátnou značkou (predovšetkým 

obchodných reťazcov), dodávala aj veľmi obmedzené 

množstvo mäsových výrobkov pod vlastnými značkami. 

Uvedená skupina v čase posudzovania koncentrácie úradom 

na území SR nepôsobila v oblasti distribúcie čerstvého mäsa 

ani v oblasti výroby a/alebo dodávok krmív. 

  

Skupina Mecom v čase posudzovania koncentrácie úradom 

pôsobila v SR, v Českej republike a v Maďarsku. V uvedenom 

čase sa sústredila na výrobu značkových mäsových výrobkov 

určených najmä pre maloobchodný predaj, nedodávala 

čerstvé bravčové ani hydinové mäso na priamu konzumáciu 

a ani na ďalšie spracovanie. 

  

Úrad zistil, že aktivity účastníkov koncentrácie sa 

horizontálne prekrývajú v oblasti veľkoobchodného 

predaja mäsových výrobkov ako vo všeobecnosti, tak aj pri 

užšej segmentácii v oblasti veľkoobchodného predaja 

mäsových výrobkov z bravčového a hovädzieho mäsa a 

v oblasti veľkoobchodného predaja mäsových výrobkov 

z hydinového mäsa. Rovnako tak dochádza k prekrytiu 

aktivít v prípade veľkoobchodného predaja mäsových 

výrobkov do maloobchodu (tzv. off trade), ako aj do 

reštaurácií a pod. (tzv. on trade).  

 

 

Úrad v tomto smere skúmal dopady koncentrácie 

v alternatívach tovarových relevantných trhov, pričom 

prihliadol aj na pôsobenie účastníkov koncentrácie, pokiaľ ide 

o produktové skupiny veľkoobchodného predaja mäsových 

výrobkov, ako aj pokiaľ ide o koncept predaja (značkové 

výrobky verzus privátne značky). 

  

V prípade jednotlivých alternatív tovarových trhov vo vzťahu 

k veľkoobchodnému predaju mäsových výrobkov vychádzal  

úrad z najužšieho možného geografického vymedzenia trhov 

daného územím SR. 

  

Úrad zobral do úvahy postavenie účastníkov koncentrácie na 

trhu veľkoobchodného predaja mäsových výrobkov vo 

všeobecnosti, ako aj v členení na užšie alternatívy, a to aj 

v kontexte skutočnosti, že v čase posudzovania koncentrácie 

tu pôsobilo viacero veľkých a množstvo ďalších menších 

podnikateľov zaoberajúcich sa veľkoobchodným predajom 

mäsových výrobkov na celom území SR alebo len v určitých 

regiónoch. Rovnako zobral do úvahy skutočnosť, že de facto 

ide o prekrytie aktivít v niekoľkých užších kategóriách 

veľkoobchodného predaja mäsových výrobkov, pričom 

z hľadiska blízkosti účastníkov koncentrácie ako súťažiteľov 

ide fakticky o koncentráciu značkového producenta 

mäsových výrobkov s producentom v rámci SR primárne 

privátnych značiek pre maloobchodníkov. Najmä na základe 

týchto skutočností úrad dospel k záveru o neexistencii 

súťažných obáv vo vzťahu k horizontálnemu prekrytiu 

aktivít v oblasti veľkoobchodného predaja mäsových 

výrobkov (prípadne v užšom členení). 

  

Úrad zistil, že v danom prípade existuje aj vertikálne 

prepojenie aktivít účastníkov koncentrácie, keďže 

skupina Smithfield v čase posudzovania koncentrácie 

dodávala čerstvé mäso pre spracovateľov mäsa v SR na 

výrobu mäsových výrobkov, pričom v obmedzenom 

rozsahu dodávala čerstvé mäso aj skupine Mecom. 

Prevažnú časť svojich nákupov skupina Mecom v uvedenom 

čase realizovala od viacerých iných významnejších 

zahraničných dodávateľov. Toto vertikálne prepojenie, 

vzhľadom na dodávané objemy a nízky odhadovaný trhový 

podiel dodávateľa na dodávateľskom trhu, nevzbudzuje 

súťažné obavy, v dôsledku uvedeného spojenia nemôže 

dôjsť k obmedzeniu prístupu konkurenčných 

spracovateľov mäsa k dodávkam vstupov ani 

k obmedzeniu prístupu konkurenčných dodávateľov 

čerstvého mäsa v prístupe k zákazníkom. 

  

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel 

úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade 

s § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z., keďže značne  
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nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku 

vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia. 

  

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 5. 2021. 

 

 

PMÚ SR schválil s podmienkami koncentráciu 

podnikateľov Ing. Patrik Tkáč, Ladislav Bödök, Panta 

Rhei, s.r.o., CANNEL EQUITY LIMITED, Ing. Igor Mrva 

a IKAR, a.s. 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor 

koncentrácií, dňa 4. 6. 2021  schválil s 

podmienkami koncentráciu spočívajúcu v získaní 

- spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Patrik Tkáč, 

Bratislava a Ladislav Bödők, Veľký Meder nad 

podnikateľom Panta Rhei, s.r.o., Veľký Meder (ďalej len 

„Panta Rhei“) prostredníctvom získania kontroly 

podnikateľa Ing. Patrik Tkáč nad spoločnosťou 

CANNEL EQUITY LIMITED, Nikózia, Cyprus a 

 

- spoločnej kontroly podnikateľov Ing. Patrik Tkáč, 

Bratislava, Ladislav Bödők, Veľký Meder a Ing. Igor 

Mrva, Bratislava nad podnikateľom IKAR, a.s., 

Bratislava (ďalej len „IKAR“). 

Predmetné transakcie boli vyhodnotené ako vzájomne 

podmienené a dochádza  nimi, prostredníctvom spoločne 

kontrolujúcich podnikateľov, k prepojeniu spoločností 

Panta Rhei a IKAR. 

  

Úrad posudzoval v predmetnom prípade najmä vertikálne 

efekty koncentrácie vyplývajúce z postavenia IKAR ako 

vydavateľa a veľkoobchodného dodávateľa kníh do 

špecializovaných predajní (kníhkupectiev) a postavenia 

Panta Rhei ako maloobchodného predajcu kníh. Úrad 

vychádzal predovšetkým z informácií predložených 

v oznámení koncentrácie a jeho doplneniach, ako aj 

z informácií a podkladov predložených v rámci prieskumu 

medzi dodávateľmi, odberateľmi a konkurentmi na 

jednotlivých úrovniach knižného trhu. 

  

Výsledkom posudzovania bolo vyjadrenie súťažných obáv 

zo strany úradu, a to vo vzťahu  

1. k zníženiu možnosti vydavateľov bez vlastnej 

distribúcie zvoliť si veľkoobchodného distribútora, 

prostredníctvom ktorého budú dodávať tlačené knihy do 

Panta Rhei, resp. k zúženiu tejto možnosti na IKAR -  

 

týmto by mohlo dochádzať k obmedzeniu prístupu 

konkurenčných veľkoobchodných distribútorov ku knižnej 

produkcii vydavateľstiev bez vlastnej distribúcie, tým 

k zníženiu schopnosti týchto veľkoobchodných 

distribútorov vyvíjať konkurenčný tlak na IKAR 

a v konečnom dôsledku k zníženiu intenzity hospodárskej  

súťaže vo veľkoobchodnej distribúcii kníh v SR; táto 

obava sa netýkala vydavateľov kníh, ktorí majú vlastnú 

distribúciu; 

  

2. možného zvýhodňovania Panta Rhei ako 

maloobchodného predajcu kníh oproti jej 

konkurentom zo strany IKAR ako veľkoobchodného 

dodávateľa tlačených kníh, čo by viedlo k významným 

prekážkam hospodárskej súťaže na relevantnom trhu 

v oblasti maloobchodného predaja bežných kníh v SR.   

 
V reakcii na vyjadrené súťažné obavy účastníci konania 

predložili úradu návrh behaviorálnych podmienok 

a povinností na zabezpečenie súladu koncentrácie 

s podmienkami hospodárskej súťaže. Úrad aj po vykonaní 

prieskumu skonštatoval, že navrhované podmienky 

a súvisiace povinnosti sú vhodné a primerané na 

odstránenie súťažných obáv. Na zabezpečenie toho, aby 

koncentrácia značne nenarušila účinnú hospodársku súťaž 

na relevantnom trhu, úrad, na základe konečného návrhu 

podmienok a povinností predloženého účastníkmi 

správneho konania, uložil v rozhodnutí podmienky 

a súvisiace povinnosti. 

  

Vzhľadom na to, že dosiaľ nie je vyhotovená verejná verzia 

predmetného rozhodnutia, na informovanie verejnosti úrad 

sprístupnil len túto stručnú správu, vrátane dokumentu s 

verejnou verziou znenia podmienok, ktorý sa nachádza 

na nasledujúcom odkaze na webové sídlo úradu: Verejná 

verzia podmienok.  

  

To, že sa účastníci konania v podmienkach zaväzujú k 

určitému správaniu neznamená, že nesmú prijímať žiadne 

obchodné rozhodnutia, ale znamená, že ich musia prijímať 

tak, aby boli dodržané princípy uvedené v podmienkach, 

konkrétne teda najmä nediskriminačný princíp. Na vylúčenie 

akýchkoľvek pochybností v tomto smere, účastníci konania 

v rámci konečného návrhu podmienok predložili aj doplňujúce 

vysvetlenie podmienok, ktoré je súčasťou odôvodnenia 

rozhodnutia. Je nevyhnutné zdôrazniť, že tieto vysvetlenia 

žiadnym spôsobom podmienky nemodifikujú, platia len pri 

súčasnom zachovaní záväzkov a princípov uvedených 

v podmienkach. 

 

https://www.antimon.gov.sk/data/files/1224_dokument-s-verejnou-verziou-podmienok.pdf
https://www.antimon.gov.sk/data/files/1224_dokument-s-verejnou-verziou-podmienok.pdf
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Rozsiahlejšiu tlačovú správu, vrátane informácie o kontakte 

na monitorovacieho správcu, ktorý bude v súvislosti 

s monitoringom plnenia podmienok a súvisiacich povinností 

vymenovaný, úrad zverejní po vyhotovení verejnej verzie 

rozhodnutia.  

 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 6. 2021. 

 

 

 

 

 

PMÚ SR zastavil správne konanie vo veci možnej 

kartelovej dohody vo verejnom obstarávaní na 

výstavbu zdravotníckeho zariadenia „Urgentný príjem 

Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice“ 

 
Odbor kartelov Protimonopolného úradu Slovenskej 

republiky dňa 1. 4. 2021 vydal rozhodnutie, ktorým zastavil 

správne konanie voči podnikateľom Chemkostav, a.s., 

Michalovce, PKB invest, s.r.o., Prešov a PRO – TENDER, 

s.r.o., Košice vo veci možnej dohody obmedzujúcej 

súťaž, spočívajúcej v koordinácii ich postupu vo verejnom 

obstarávaní verejného obstarávateľa Univerzitná nemocnica 

L. Pasteura Košice.  

 

Verejné obstarávanie financované z fondov Európskej únie 

sa týkalo výstavby zdravotníckeho zariadenia „Urgentný 

príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice“. 

  

Predmetné správne konanie úrad zastavil v zmysle 

ustanovenia § 32 ods. 2 písm. g) zákona č. 136/2001 Z. z., 

keďže nepreukázal, že účastníci tohto správneho konania 

porušili ustanovenia uvedeného zákona. 

  

Úrad zároveň predmetné správne konanie v časti týkajúcej sa 

možného porušenia čl. 101 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie zastavil podľa § 32 ods. 2 písm. c) v spojení s 

§ 2 ods. 3 zákona č. 136/2001 Z. z. vzhľadom na to, že na 

takéto konanie nebol daný dôvod. 

  

V správnom konaní úrad opakovane posúdil predmetnú 

vec, a to v súlade s rozhodnutím Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky zo dňa 20. 2. 2020, č. k. 8Sžhk/1/2017, 

ktorým Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil rozhodnutie 

Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18. 1. 2017, č. k. 

6S/162/2016-290, a vrátil vec úradu na ďalšie konanie. 

  

Úrad sa opätovne a intenzívne zaoberal predmetnou 

vecou a snažil sa preukázať skutočný stav veci, resp.  

zákonnosť a autenticitu sporného dôkazu dostupnými  

 

a právne relevantnými prostriedkami. V tejto súvislosti si  

úrad vyžiadal informácie od príslušných orgánov štátnej 

správy, súdov a orgánov činných v trestnom konaní. 

Vykonanie ďalších úkonov však úradu buď nebolo 

umožnené, alebo neprinieslo žiadne nové poznatky, ktoré by 

prispeli k objasneniu sporných skutočností. 

 

Po vyhodnotení získaných a dostupných informácií úrad 

dospel k záveru, že nedisponuje dostatočnými dôkazmi, 

na základe ktorých by v tomto konaní v zmysle rozhodnutí 

súdov vedel preukázať existenciu posudzovanej dohody 

medzi podnikateľmi. 

  

Rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 

22. 4. 2021. 

 

 

PMÚ SR začal správne konanie pre možné zneužívanie 

dominantného postavenia pri doručovaní hromadne 

podávaných listových zásielok 

 

Odbor zneužívania dominantného postavenia a 

vertikálnych dohôd Protimonopolného úradu Slovenskej 

republiky dňa 14. 5. 2021 začal z vlastného podnetu správne 

konanie vo veci možného zneužívania dominantného 

postavenia podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. 

z. a čl. 102 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie v 

oblasti doručovania hromadne podávaných listových 

zásielok. 

  

Podľa uvedeného ustanovenia zákona zneužitím 

dominantného postavenia na relevantnom trhu je 

uplatňovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo 

porovnateľnom plnení voči jednotlivým podnikateľom, 

ktorými sú alebo môžu byť títo podnikatelia 

znevýhodňovaní v súťaži. 

  

Správne konanie začal úrad v nadväznosti na vykonané 

prešetrovanie v oblasti výroby a doručovania hromadne 

podávaných listových zásielok a reklamných adresovaných 

zásielok. V rámci tohto prešetrovania úrad získal informácie 

a podklady vyvolávajúce dôvodné podozrenie, že 

podnikateľ pôsobiaci v oblasti doručovania hromadne 

podávaných listových zásielok mohol porušiť zákon, a to tým, 

že od 1. 1. 2014 uplatňuje pri doručovaní hromadne 

podávaných listových zásielok neodôvodnené rozdiely v 

zľavách voči jednotlivým zákazníkom.  

 

KARTELOVÉ DOHODY 

ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA 
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V dôsledku tohto konania dotknutého podnikateľa mohlo 

dôjsť k znevýhodňovaniu podnikateľov v súťaži v oblasti 

produkcie hromadne podávaných listových zásielok. 

  

Začatie správneho konania neznamená, že účastník konania 

porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje závery, ku ktorým 

môže úrad dospieť v rozhodnutí vo veci samej. 

 

 

Rada PMÚ SR rozhodla o pokutách vo výške viac ako 

1 mil. eur za kartel pri verejných obstarávaniach 

realizovaných prostredníctvom EKS 

 

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 

(ďalej aj ako „Rada úradu“) dňa 19. 5. 2021, po preskúmaní 

prvostupňového rozhodnutia Protimonopolného úradu 

Slovenskej republiky, odboru kartelov, č. 

2019/DOH/POK/1/39, zo dňa 5. 12. 2019, vydala 

rozhodnutie, č. 2021/DOH/POK/R/24, vo veci dohody 

obmedzujúcej hospodársku súťaž. 

  

V správnom konaní boli posudzovaní šiesti podnikatelia, a 

to ARTRA, s.r.o., Oslany, ČECHOVO, s. r. o., Sabinov, 

JANOLI, s.r.o., Uzovce, JASTA Slovakia, s.r.o., Prešov, 

Ing. Jaroslav Marinica – MARINI, Prešov a PMB Slovakia, 

s. r. o., Púchov.  

 

Uvedení podnikatelia koordinovali svoj postup pri 

predkladaní ponúk do verejných obstarávaní 

realizovaných prostredníctvom elektronického 

kontraktačného systému (EKS) v období od 12. 1. 2015 do 

28. 4. 2017.  

 

Týmto sa dopustili dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž, 

ktorá mala za cieľ obmedzenie hospodárskej súťaže v 

oblasti dodávok nábytku a zdravotníckeho vybavenia a v 

oblasti dodávok odevov, obuvi a textilných výrobkov na 

území Slovenskej republiky prostredníctvom priameho 

alebo nepriameho určenia cien tovaru, rozdelenia trhu a 

koordinácie podnikateľov vo verejnom obstarávaní, v 

obchodnej verejnej súťaži alebo inej obdobnej súťaži v 

súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou verejnou 

súťažou alebo inou obdobnou súťažou, ktorá je podľa § 4 ods. 

1 v spojení s § 4 ods. 4 písm. a), c) a f) zákona č. 136/2001 

Z. z. zakázaná. 

  

Rada úradu potvrdila vecnú správnosť zistení 

prvostupňového orgánu, ako aj právne posúdenie.  

 

Odstránila však nedostatky vo výroku prvostupňového 

rozhodnutia a upravila výšku uložených pokút, a to 

nasledovne: 

 

- podnikateľovi ARTRA, s.r.o.,: 900 069 eur, 

- podnikateľovi ČECHOVO, s. r. o.,: 8 621 eur, 

- podnikateľovi JANOLI, s.r.o.,: 162 247 eur, 

- podnikateľovi JASTA Slovakia, s.r.o.,: 10 807 eur, 

- podnikateľovi Ing. Jaroslav Marinica – MARINI: 12 455 

eur a 

- podnikateľovi PMB Slovakia, s. r. o.,: 50 236 eur. 

Zároveň bol všetkým účastníkom konania uložený zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov od 

právoplatnosti konečného rozhodnutia. 

  

Rozhodnutie Rady úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 

31. 5. 2021. 

 

Voči tomuto rozhodnutiu sa účastníci konania môžu domáhať 

preskúmania súdom. 

 
 

 

NS SR potvrdil rozhodnutie Rady PMÚ SR v spojení 

s rozhodnutím PMÚ SR v právnej veci Slovak Telekom 

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2021 potvrdil 

rozhodnutie Rady Protimonopolného úradu Slovenskej 

republiky, č. 2009/DZ/R/2/017 zo dňa 9. 4. 2009, v spojení 

s prvostupňovým rozhodnutím Protimonopolného úradu 

Slovenskej republiky, odboru zneužívania dominantného 

postavenia, č. 2007/DZ/2/1/111 zo dňa 21. 12. 2007.  

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky zamietol kasačnú 

sťažnosť spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,  proti 

rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21. 6. 2017, 

ktorým Krajský súd v Bratislave zamietol žalobu spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s.  

 

Proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR už nie je možné podať 

opravný prostriedok. Protimonopolný úrad SR v súčasnosti 

čaká na písomné vyhotovenie predmetného rozsudku. 

 

Podrobnejšie informácie a genézu prípadu Protimonopolný 

úrad SR uviedol v predošlom vydaní Súťažného spravodajcu 

(s. 10 - 11). 

 

DRUHOSTUPŇOVÉ KONANIA 

SÚDNY PRIESKUM ROZHODNUTÍ 
Medzirezortné pripomienkové 
konaniaSÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 
 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

https://www.antimon.gov.sk/data/att/2171.pdf
https://www.antimon.gov.sk/data/att/2170.pdf
https://www.antimon.gov.sk/data/att/1889.pdf
https://www.antimon.gov.sk/data/att/1888.pdf
https://www.antimon.gov.sk/data/att/2133.pdf
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- Vybrané štatistické údaje z oblasti štátnej pomoci 

za obdobie apríl – jún 2021 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Bližšie informácie o platných a účinných schémach štátnej 

pomoci a minimálnej pomoci sú dostupné na webovom 

sídle štátnej pomoci. 

 

 
- Aktuálna diskontná a referenčná sadzba 

 

Od 1. 1. 2021 platí nová základná sadzba pre stanovenie 

referenčnej a diskontnej sadzby vo výške -0,45 %. 
 

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 

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 uverejnené na webovom 

sídle štátnej pomoci v priečinku Legislatíva.  

 

 

- Správa o poskytnutej štátnej pomoci za rok 2020 

 

Podľa § 16 ods. 5 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave 

niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej 

pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon 

o štátnej pomoci (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“) je 

koordinátor pomoci povinný každoročne do konca mája 

predložiť vláde SR na prerokovanie správu o 

poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok. 

Predmetnú správu následne predkladá Európskej komisii. 

 

V nadväznosti na uvedené bola dňa 2. 6. 2021 na 14. 

schôdzi vlády Slovenskej republiky schválená Správa 

o poskytnutej štátnej pomoci za rok 2020. Po schválení 

vládou SR boli údaje o štátnej pomoci za rok 2020 predložené 

Európskej komisii.  

 

Správa faktograficky a sumárne zachytáva smerovanie 

štátnej pomoci od poskytovateľov štátnej pomoci k 

príjemcom štátnej pomoci a zároveň prezentuje hlavné 

tendencie vo vývoji poskytovania štátnej pomoci. Správa 

hodnotí poskytnutú štátnu pomoc v roku 2020 a dáva 

ucelený prehľad štátnej pomoci podľa účelov, kategórií a 

poskytovateľov štátnej pomoci.  

 

V roku 2020 bola v SR poskytnutá štátna pomoc v 

celkovej výške 1 653,56 mil. eur, z toho 998,06 mil. eur bolo 

poskytnutých z národných zdrojov a 655,50 mil. eur 

predstavovali prostriedky z fondov EÚ. 

 

Celková výška štátnej pomoci poskytnutá v roku 2020 sa 

v porovnaní s rokom 2019 zvýšila o 1 046,49 mil. eur, čo 

predstavuje nárast o 172,38 %.  

Vybrané štatistické údaje z oblasti štátnej 
pomoci za obdobie apríl – jún 2021 

Počet 

Schémy pomoci: 

Záväzné stanoviská k schémam štátnej 

pomoci  
15 

Záväzné stanoviská k dodatkom k 

schémam štátnej pomoci  
8 

Pripomienky k schémam štátnej pomoci 

(vrátane dodatkovaných) 
66 

Záväzné stanoviská k schémam 

minimálnej pomoci 
13 

Záväzné stanoviská k dodatkom k 

schémam minimálnej pomoci 
4 

Pripomienky k schémam minimálnej 

pomoci (vrátane dodatkovaných) 
37 

Ad hoc opatrenia pomoci: 

Záväzné stanoviská k ad hoc minimálnej 

pomoci 
5 

Pripomienky k ad hoc minimálnej pomoci 6 

Stretnutia s poskytovateľmi pomoci 45 

Školenia 8 

Notifikácie EK (vrátane doplňujúcich 

informácií) 
21 

Metodické usmernenia:  

Zaslané prostredníctvom adresy 

statnapomoc@antimon.gov.sk 
37 

Vybavené inou formou (napr. elektronickou 

schránkou) 
36 

Zverejnené informácie na webovom 

sídle www.štátnapomoc.sk: 
 

Schémy štátnej a minimálnej pomoci 

(vrátane dodatkovaných)  
32 

Legislatíva a metodické usmernenia 2 

Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej 

pomoci 
5 

Rozhodnutia vo veci porušenia zákona 

o štátnej pomoci 
2 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 

http://www.statnapomoc.sk/?cat=10
http://www.statnapomoc.sk/?cat=10
http://www.statnapomoc.sk/?cat=11
http://www.statnapomoc.sk/?cat=23
http://www.statnapomoc.sk/?p=5891
http://www.statnapomoc.sk/?p=5891
mailto:statnapomoc@antimon.gov.sk
http://www.štátnapomoc.sk/
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Výraznejšie zvýšenie objemu finančných prostriedkov 

poskytnutých v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 je 

spôsobené najmä prebiehajúcou pandemickou situáciou a 

poskytovaním finančných prostriedkov podľa Oznámenia 

Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na 

podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej 

nákazou COVID-19. 

 

Podiel poskytnutej štátnej pomoci v roku 2020 na HDP bol 

1,81 %. 

 

Európska komisia bola dňa 30. 6. 2021 informovaná 

o schválení Správy o poskytnutej štátnej pomoci 

v Slovenskej republike za rok 2020 prostredníctvom 

validácie údajov v IT nástroji Európskej komisie s názvom 

SARI2. 

 

Pre úplnosť uvádzame, že všetky správy o poskytnutej 

štátnej pomoci za jednotlivé roky sú zverejnené na 

webovom sídle štátnej pomoci v sekcii Ročné správy o 

poskytnutej štátnej pomoci. 

 

 

- Aktualizovaný manuál k Informačnému systému 

pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP) 

 

Koordinátor pomoci aktualizoval manuál k Informačnému 

systému pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP).  

 

Aktualizácia manuálu sa týka časti D. Register štátnej 

pomoci, kde bola doplnená časť  na str. 12 - „Úpravy už 

zaznamenanej štátnej pomoci“. Daná časť obsahuje 

vysvetlenie novej funkcie, ktorá umožňuje poskytovateľovi 

pomoci, resp. vykonávateľovi schémy realizovať úpravy 

prípadov štátnej pomoci samostatne.  

 

Aktualizovaný manuál k IS SEMP je uverejnený na webovom 

sídle štátnej pomoci v priečinku Informačný systém pre 

evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP). 

 
 

- Nový webový priečinok s názvom „Prehľad 

poskytnutej minimálnej pomoci za 3 fiškálne roky“ 

Úrad ako koordinátor pomoci spravuje Portál na evidenciu 

a monitorovanie pomoci. Pre verejnosť na ňom počas 

uplynulého štvrťroka sprístupnil nový priečinok s názvom 

„Prehľad poskytnutej minimálnej pomoci za 3 fiškálne 

roky“. Uvedený priečinok doplnil na tento portál najmä s 

cieľom zjednodušiť overovanie stropu pre minimálnu pomoc. 

 

 

Rovnaká prehľadná tabuľka sa nachádza na tomto portáli aj 

v priečinku „Zostava“, a to konkrétne ako zostava číslo 21.  

 

Tabuľka poskytuje prehľad poskytnutej minimálnej pomoci za 

3 fiškálne roky, a preto si návštevník uvedeného portálu, aj 

bez prihlásenia naň, môže overiť poskytnutie minimálnej 

pomoci podnikom a zároveň overiť strop pre minimálnu 

pomoc. 

 
 

- Zvyšovanie povedomia v oblasti štátnej pomoci 
 

 Stretnutia s poskytovateľmi pomoci 

 

Počas druhého štvrťroka 2021 sa uskutočnilo 45 stretnutí 

s poskytovateľmi pomoci.  

 
Predmetom stretnutí boli plánované opatrenia pomoci, 

prostredníctvom ktorých má byť poskytovaná štátna 

a/alebo minimálna pomoc, opatrenia pomoci, ktoré 

nespadajú pod pravidlá v oblasti štátnej pomoci (podpora 

nehospodárskej činnosti, opatrenia lokálneho charakteru),  

ako aj legislatívne návrhy, prostredníctvom ktorých môže 

byť poskytovaná pomoc.  

 

Na stretnutiach sa najčastejšie zúčastňovali zástupcovia 

jednotlivých ministerstiev. 

 
Protimonopolný úrad SR tiež pokračoval v intenzívnej 

komunikácii s Ministerstvom investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR prostredníctvom členstva 

v pracovnej skupine, ktorej predmetom je možná 

štátna/minimálna pomoc v rámci Plánu spravodlivej 

transformácie, ako aj s Ministerstvom financií SR vo veci 

opatrení pomoci v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. 

Protimonopolný úrad SR tiež nadviazal spoluprácu s 

Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR v súvislosti s prípravou OP Slovensko. 
 

 
 

 Školenia 

 

V sledovanom období Protimonopolný úrad SR zorganizoval 

celkovo 8 školení.  

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa všetky školenia uskutočnili 

v online priestore, prostredníctvom online komunikačnej 

platformy. Túto formu školení uvítali tak účastníci, ako aj 

koordinátor pomoci, keďže umožnila aj zvýšiť počty 

účastníkov na školeniach a tiež zachovať kontinuitu tejto 

významnej aktivity koordinátora pomoci. 

 

http://www.statnapomoc.sk/?cat=8
http://www.statnapomoc.sk/?cat=8
http://www.statnapomoc.sk/?page_id=2983
http://www.statnapomoc.sk/?page_id=2983
https://semp.kti2dc.sk/
https://semp.kti2dc.sk/
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PMÚ SR dňa 14. 4. 2021 v spolupráci s Implementačnou 

agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR zorganizoval školenie o pravidlách v oblasti štátnej 

pomoci a minimálnej pomoci. Zúčastnilo sa na ňom 51 

zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii 

národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne 

podniky – nenávratná zložka“. Predmetom školenia boli 

najmä praktické otázky a konkrétne príklady súvisiace 

s poskytovaním pomoci regionálnym sociálnym 

podnikom, pričom účastníci sa aktívne zapájali do diskusie.  

 

V spolupráci s Úradom vlády SR sa v dňoch 27. 4. 2021, 

25. 5. 2021 a 22. 6. 2021 uskutočnili celkovo 3 školenia pre 

administratívne kapacity EŠIF. Školenia boli zamerané na 

úvod do pravidiel v oblasti štátnej pomoci, základné 

pojmy v oblasti štátnej pomoci (pojem podnik, 

hospodárska činnosť, test štátnej pomoci), ako aj 

vnútroštátnu legislatívu - zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave 

niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej 

pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o štátnej pomoci), vrátane informácií o centrálnom registri  

IS SEMP. Na školeniach sa zúčastnilo celkovo približne 150 

administratívnych kapacít EŠIF. 

 

Na základe spolupráce s Ministerstvom financií SR sa v 

dňoch 2. 6. 2021 a 14. 6. 2021 uskutočnili 2 školenia pre 

audítorov. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti 

z minulosti predmetom školení boli najmä praktické otázky 

a aplikačná prax súvisiaca s uplatňovaním pravidiel 

v oblasti štátnej pomoci a s výkonom činnosti audítorov. 

Celkovo sa na školeniach zúčastnilo takmer 200 účastníkov. 

 

PMÚ SR dňa 17. 6. 2021 zorganizoval úvodné školenie pre 

zamestnancov Ministerstva obrany SR a zástupcov 

Prešovského samosprávneho kraja. Cieľom školenia bolo 

vysvetlenie základných princípov a pojmov v oblasti 

štátnej pomoci, ako aj predstavenie vnútroštátnej 

a európskej legislatívy upravujúcej poskytovanie štátnej 

a minimálnej pomoci. Na školení sa zúčastnilo takmer 50 

účastníkov. 

 

PMÚ SR tiež pokračoval v spolupráci so Združením miest 

a obcí Slovenska, ktorú nadviazal v roku 2020. V rámci 

spolupráce tak dňa 24. 6. 2021 zorganizoval prvé 

z plánovanej série školení pre zástupcov miest a obcí. Na 

školení sa zúčastnilo 40 účastníkov, ktorí mali možnosť 

zapojiť sa do školenia aj prostredníctvom diskusie.  

 

 

 

 

 

- Rozhodnutia PMÚ SR vo veci porušenia povinností 

podľa zákona o štátnej pomoci  

Protimonopolný úrad SR ako koordinátor pomoci na 

základe § 15 ods. 2 zákona o štátnej pomoci uloží pokutu 

poskytovateľovi pomoci alebo vykonávateľovi schémy, 

ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z § 12 ods. 1 a 3 alebo 

§ 13 ods. 2 a 5 zákona o štátnej pomoci, t. j. pokutu za 

neskoré a/alebo neúplné zaznamenávanie údajov 

o poskytnutej štátnej pomoci a poskytnutej minimálnej 

pomoci do centrálneho registra - IS SEMP. Na ukladanie 

pokút sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„správny poriadok“).  

 

V mesiacoch apríl – jún 2021 úrad na základe správneho 

poriadku vydal dve rozhodnutia, a to voči Fondu na podporu 

umenia a Pôdohospodárskej platobnej agentúre. 

 
 

 

Dňa 1. 6. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 187/2021 Z. z. 

o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon č. 187/2021 Z. z.“). 

 

Spolu s nadobudnutím účinnosti zákona č. 187/2021 Z. z. 

nadobudli účinnosť aj nasledujúce vykonávacie predpisy 

úradu: 

 

- Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 

č. 188/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty  

na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený 

postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia 

podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku 

súťaž, 

 

- Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 

č. 189/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti 

oznámenia koncentrácie, 

 

- Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 

č. 190/2021 Z. z. o odmeňovaní člena Rady 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, 

 

 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 
SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 
 

Medzirezortné 
pripomienkové 
konaniaSÚŤAŽNÁ 
ADVOKÁCIA 
 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže 
a revízia právnych predpisov 

 

ĎALŠIE AKTUALITY  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/187/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/187/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/187/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/188/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/188/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/188/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/188/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/188/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/188/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/189/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/189/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/189/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/190/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/190/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/190/20210601
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- Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 

č. 191/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

programe zhovievavosti, 

 

- Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 

č. 192/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

podmienkach urovnania. 

 

V nadväznosti na prijatie zákona č. 187/2021 Z. z. 

a súvisiacich vykonávacích predpisov úrad postupne 

vykonáva aj revíziu viacerých usmernení a dokumentov 

zverejnených na webovom sídle úradu.  

 

 

 

 

 

V rámci medzirezortného pripomienkového konania si 

Protimonopolný úrad SR počas druhého štvrťroka 2021 

uplatnil zásadné a  obyčajné pripomienky k viacerým 

návrhom materiálov.  

Zásadné pripomienky úrad predložil k nasledujúcim 

návrhom materiálov: 

- Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 

informatizácie Slovenskej republiky o spôsoboch a 

postupoch pri elektronizácii agendy verejnej správy, 

 

- Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov,  

 

- Národný program aktívneho starnutia na roky 2021– 

2030,  

 

- Zákon o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

Znenie zásadných pripomienok úradu, ako aj informácia 

o stave ich spracovania predkladateľom sú dostupné 

prostredníctvom vyššie uvedených odkazov na portáli Slov-

lex. 

 

Obyčajné pripomienky, ktoré si úrad uplatnil sú tiež dostupné 

na portáli Slov-lex prostredníctvom tohto odkazu. 

 

 
 

 

 
 

V spojitosti s nadobudnutím účinnosti nového zákona 

o ochrane hospodárskej súťaže - zákona č. 187/2021 Z. z. 

a prijatie ustanovenia o priorizačnej politike (§ 16 uvedeného 

zákona) úrad pripravil a zverejnil aj dokument s podrobne 

rozpracovaným aktualizovaným znením svojej priorizačnej 

politiky a zároveň zriadil svoju priorizačnú komisiu. 

 

Protimonopolný úrad SR zapojil aj verejnosť do procesu 

prípravy spôsobu uplatňovania priorizačnej politiky vo svojej 

činnosti. Koncom mája 2021 poskytol širokej verejnosti 

príležitosť predložiť prípadné návrhy a pripomienky do 

odbornej diskusie v tejto súvislosti, a to v termíne 

do 10. 6. 2021. Podrobnosti zaslal širokej verejnosti 

a súčasne ich aj zverejnil vo výzve k odbornej diskusii 

ohľadom návrhu uplatňovania priorizačnej politiky 

a Návrhu štatútu a rokovacieho poriadku priorizačnej 

komisie úradu (ďalej len „výzva k odbornej diskusii“) na 

svojom webovom sídle.  

 

 
 

V spojitosti s tým úrad vysvetlil, že priorizačná politika 

úradu má za cieľ stanoviť pravidlá pre uplatňovanie 

právomoci úradu odmietnuť podnet podľa § 16 odseku 2 

zákona č. 187/2021 Z. z. z dôvodu, že nepredstavuje prioritu 

pri presadzovaní práva hospodárskej súťaže podľa § 16 

odseku 1 písmena j) a § 1 ods. 1 uvedeného zákona.  
 

Súčasne úrad pripomenul, že vyhodnotenie prípadu, resp. 

podnetu ako prioritného so záverom, že sa úrad bude 

vecou zaoberať, teda v riešení veci bude pokračovať, 

vychádza najmä z nasledujúcich základných kritérií:  

- závažnosť z hľadiska typovej závažnosti (napr. medzi 

veľmi závažné delikty úrad zaraďuje horizontálne dohody 

o cenách), ako aj faktickej závažnosti (kde úrad 

posudzuje napr. charakter dopadu porušenia na súťaž,  

Odborná diskusia o návrhu priorizačnej 
politiky PMÚ SR 

 

ĎALŠIE AKTUALITY  

Medzirezortné pripomienkové konania 
 

ĎALŠIE AKTUALITY  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/191/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/191/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/191/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/192/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/192/20210601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/192/20210601
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2021/149/pripomienky/zobraz?_processDetail_WAR_portletsel_verejna=1
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2021/149/pripomienky/zobraz?_processDetail_WAR_portletsel_verejna=1
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2021/149/pripomienky/zobraz?_processDetail_WAR_portletsel_verejna=1
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/233/pripomienky/zobraz
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/233/pripomienky/zobraz
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/233/pripomienky/zobraz
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/233/pripomienky/zobraz
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/263/pripomienky/zobraz
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/263/pripomienky/zobraz
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/302/pripomienky/zobraz
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/302/pripomienky/zobraz
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pripomienok?filter=1&subjektPrip_key=a6cddda2-d454-3cb4-8cd4-8e5da8c87176&datumPripOd=01.04.2021&delta=20&orderByType=asc&datumPripDo=30.06.2021&subjektPrip=Protimonopoln%C3%BD+%C3%BArad+Slovenskej+republiky&cur=1
https://www.antimon.gov.sk/6744-sk/priorizacna-politika-protimonopolneho-uradu-slovenskej-republiky/
https://www.antimon.gov.sk/6744-sk/priorizacna-politika-protimonopolneho-uradu-slovenskej-republiky/
http://www.antimon.gov.sk/vyzva-verejnosti-k-odbornej-diskusii-pmu-sr-vyzyva-verejnost-k-odbornej-diskusii-o-navrhu-uplatnovania-priorizacnej-politiky-v-cinnosti-pmu-sr/#2
https://www.antimon.gov.sk/vyzva-verejnosti-k-odbornej-diskusii-pmu-sr-vyzyva-verejnost-k-odbornej-diskusii-o-navrhu-uplatnovania-priorizacnej-politiky-v-cinnosti-pmu-sr/
https://www.antimon.gov.sk/vyzva-verejnosti-k-odbornej-diskusii-pmu-sr-vyzyva-verejnost-k-odbornej-diskusii-o-navrhu-uplatnovania-priorizacnej-politiky-v-cinnosti-pmu-sr/
https://www.antimon.gov.sk/vyzva-verejnosti-k-odbornej-diskusii-pmu-sr-vyzyva-verejnost-k-odbornej-diskusii-o-navrhu-uplatnovania-priorizacnej-politiky-v-cinnosti-pmu-sr/
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geografický rozsah územia zasiahnutého praktikou, 

trvanie deliktu a dĺžku porušovania a pod.), 

 
- význam prešetrovaného trhu (v rámci ktorého úrad 

skúma charakter odvetvia, pravdepodobnú celkovú výšku 

škody spôsobenú poškodeným účastníkom trhu či  

existenciu podaných žalôb v súkromnoprávnych 

sporoch), 

 

- pravdepodobnosť úspechu (pri určení priorít úrad musí 

napríklad zohľadniť aj dostupnosť relevantných informácií 

a dôkazov, existujúcu rozhodovaciu prax súdov v otázke 

dôkazného štandardu), 

 

- zásah úradu z hľadiska jeho formy (či určitý súťažný 

problém je vhodné riešiť správnym konaním alebo 

súťažnou advokáciou), 

 

- krátkodobé priority z hľadiska praktík či sektorov. 

V už spomenutej výzve k odbornej diskusii, ktorú úrad 

adresoval širokej verejnosti a zverejnil na webovom sídle, 

uviedol aj niekoľko konkrétnych relevantných úprav z 

Návrhu štatútu a rokovacieho poriadku priorizačnej 

komisie úradu, ku ktorým sa verejnosť mohla vyjadriť 

zaslaním prípadných návrhov a pripomienok.  

 

V tomto návrhu úrad predovšetkým vymedzil pôsobnosť, 

zloženie priorizačnej komisie, vznik a zánik členstva 

v priorizačnej komisii, práva a povinnosti jej predsedu 

a členov a aj ďalšie podrobnosti o jej činnosti. 

 

Priorizačná komisia v zmysle Návrhu štatútu a rokovacieho 

poriadku priorizačnej komisie PMÚ SR napríklad zabezpečí 

kontrolu uplatňovania jednotného postupu pri 

presadzovaní stanovených priorít úradu. Rovnako posúdi 

uplatňovanie priorizačnej politiky úradu pri zámeroch 

vybraných organizačných útvaroch úradu odmietnuť 

podnet. Taktiež posúdi a vyhodnotí relevantné úradom 

zistené skutočnosti a vydá stanovisko najmä k otázke, či 

prípad spĺňa podmienky na uplatnenie priorizačnej 

politiky. Navrhovaný štatút a rokovací poriadok priorizačnej 

komisie ďalej stanovuje postup pri aktualizácii priorizačnej 

politiky úradu.  

 

S odkazom na uskutočnenú odbornú diskusiu úrad aj 

touto cestou vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí 

prispeli do diskusie podnetnými návrhmi, nápadmi a 

pripomienkami. Úrad sa nimi zaoberal a zohľadnil ich aj pri 

aktualizácii dokumentu s názvom Priorizačná politika 

Protimonopolného úradu SR.  

 

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 1  písm. j) zákona č. 

187/2021 Z. z. Protimonopolný úrad SR aktualizoval svoju 

priorizačnú politiku. Následne Priorizačnú politiku 

Protimonopolného úradu SR v júni 2021 aj zverejnil na 

svojom webovom sídle.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vo svojej priorizačnej politike Protimonopolný úrad SR 

zohľadnil okrem iného aj podnetné návrhy a pripomienky, 

ktoré v priebehu mesiacov máj a jún 2021 prijal od verejnosti 

v rámci odbornej diskusie. Do tejto sa mohla zapojiť odborná 

aj laická verejnosť na základe už spomenutej výzvy 

k odbornej diskusii. 

 

 

 

Protimonopolný úrad SR v apríli 2021 vydal stanovisko, 

prostredníctvom ktorého ako jeden z dotknutých orgánov 

upriamil pozornosť odbornej, ako aj laickej verejnosti na 

Oznámenie Európskej komisie č. 2021/C 91/01 o 

nástrojoch na boj proti kolúzii vo verejnom obstarávaní a 

o usmernení o spôsobe uplatňovania súvisiaceho 

dôvodu na vylúčenie (ďalej len „oznámenie EK“), 

zverejnené na jej webovom sídle. 

 

Uvedené oznámenie EK je určené pre verejných 

obstarávateľov alebo obstarávateľov, ako aj prípadných 

záujemcov či uchádzačov, ktorí sa zúčastňujú na procese 

verejných obstarávaní, prípadne subjekty vykonávajúce  

Stanovisko PMÚ SR k oznámeniu EK 
 

ĎALŠIE AKTUALITY  

Aktualizovaná priorizačná politika PMÚ SR 

https://www.antimon.gov.sk/6744-sk/priorizacna-politika-protimonopolneho-uradu-slovenskej-republiky/
https://www.antimon.gov.sk/6744-sk/priorizacna-politika-protimonopolneho-uradu-slovenskej-republiky/
https://www.antimon.gov.sk/vyzva-verejnosti-k-odbornej-diskusii-pmu-sr-vyzyva-verejnost-k-odbornej-diskusii-o-navrhu-uplatnovania-priorizacnej-politiky-v-cinnosti-pmu-sr/
https://www.antimon.gov.sk/vyzva-verejnosti-k-odbornej-diskusii-pmu-sr-vyzyva-verejnost-k-odbornej-diskusii-o-navrhu-uplatnovania-priorizacnej-politiky-v-cinnosti-pmu-sr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0318(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0318(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0318(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0318(01)&from=EN
https://www.antimon.gov.sk/data/files/1221_priorizacna-politika-pmu-sr_jun-2021.pdf
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kontrolu verejných obstarávaní. Zhŕňa množstvo skúseností 

dotknutých subjektov z rôznych členských štátov EÚ, ktoré sa 

v rámci verejných obstarávaní stretávajú s aplikačnými 

problémami článku 57 ods. 4 písm. d) smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o 

verejnom obstarávaní. Podľa tohto článku sa dostatočne 

vierohodné indície o kolúzii výslovne stali možným dôvodom 

na vylúčenie hospodárskeho subjektu z postupu zadávania 

zákaziek. V podmienkach slovenskej legislatívy uvedené  

upravuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne 

ustanovenie § 40, ods. 6, písm. g. Oznámenie EK zároveň 

poskytuje viacero odporúčaní pre všetky dotknuté subjekty. 

 

Úrad na jednej strane víta, že oznámenie EK odvolaním sa 

na judikatúru Súdneho dvora EÚ nepriamo potvrdzuje jeho 

doterajšiu komunikáciu, a to najmä vo vzťahu k obmedzeniu, 

resp. až vylúčeniu pôsobnosti zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže v prípade predkladania ponúk v rámci 

toho istého postupu zadávania zákaziek hospodárskymi 

subjektmi, ktoré sú určitým spôsobom prepojené (napríklad 

sú členmi rovnakej skupiny spoločností alebo jeden subjekt je 

dcérskou spoločnosťou druhého, alebo spoločnosti majú tých 

istých členov svojej správnej rady, prípadne právnych 

zástupcov, alebo sú spoločnosti držiteľmi akcií tej istej tretej 

spoločnosti). Národná súťažná úprava vo veci dohôd 

obmedzujúcich súťaž, ako aj článok 101 ZFEÚ „sa 

neuplatňuje, ak dohody alebo postupy, ktoré zakazuje, 

realizujú podniky tvoriace hospodársku jednotku“1. 

 

Na druhej strane však úrad vo svojom stanovisko považoval 

za potrebné pomenovať aj určité úskalia zapojenia úradu do 

aplikácie postupu vylúčenia hospodárskeho subjektu z 

postupu zadávania zákaziek na základe vierohodných indícií 

o kolúzii. 

 

Ďalšie podrobnosti PMÚ SR sprístupnil vo svojom stanovisku, 

celé znenie ktorého nájdete na webovom sídle PMÚ SR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1 Rozsudok vo veci Ecoservice projektai vo veci C-531/16 bod 

č. 28 a nasl. 

 

 

 

- Možnosti podávania podnetu pre PMÚ SR na 

možné porušenie zákona sa zmenili 

 

V prípade, že máte záujem podať podnet Protimonopolnému 

úradu SR na prešetrenie možných porušení pravidiel 

hospodárskej súťaže, k dispozícii sú nasledujúce spôsoby 

adresovania Vášho podnetu Protimonopolnému úradu SR:  

 

- v elektronickej forme:  

 

o buď prostredníctvom e-mailu odoslaného na e-

mailovú adresu podateľne úradu 

podatelna@antimon.gov.sk alebo  

o prostredníctvom elektronickej služby 

dostupnej na Ústrednom portáli verejnej správy 

na tomto odkaze, 

- poštou na adresu úradu:  

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

Drieňová 24 

826 03 Bratislava 29 

- alebo osobne do podateľne úradu počas stránkových 

hodín: 

v pracovných dňoch - pondelok až piatok od 9.00 

hod. do 14.00 hod. 

 
Priamo na webovom sídle Protimonopolného úradu SR totiž 

už nie je možné elektronicky vyplniť formulár na podávanie 

podnetov Protimonopolnému úradu SR na prešetrenie 

možných porušení zákona o ochrane hospodárskej súťaže 

a odoslať ho. Uvedený formulár bol nahradený elektronickou  

službou Podávanie žiadostí a podaní v oblasti ochrany 

hospodárskej súťaže na Protimonopolný úrad Slovenskej 

republiky dostupnou na Ústrednom portáli verejnej správy. 

 

Upriamujeme pozornosť aj na  vzory formulárov, ktoré môžete 

využiť pri podávaní podnetu. Dostupné sú v príslušných 

sekciách webového sídla úradu, t. j.: 

 

ĎALŠIE AKTUALITY 
SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 
 

Medzirezortné 
pripomienkové 
konaniaSÚŤAŽNÁ 
ADVOKÁCIA 
 

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 

https://www.antimon.gov.sk/stanovisko-pmu-sr-k-oznameniu-ek-c-2021c-9101-o-nastrojoch-na-boj-proti-koluzii-vo-verejnom-obstaravani-a-o-usmerneni-o-sposobe-uplatnovania-suvisiaceho-dovodu-na-vylucenie/
mailto:podatelna@antimon.gov.sk
https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu?CurrentPage=1&ServiceTitle=Podávanie+žiadostí+a+podaní+v+oblasti+ochrany+hospodárskej+súťaže+na+Protimonopolný+úrad+Slovenskej+republiky&InstitutionName=Protimonopolný+úrad+SR%2c+Bratislava
https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu?CurrentPage=1&ServiceTitle=Pod%c3%a1vanie+%c5%beiadost%c3%ad+a+podan%c3%ad+v+oblasti+ochrany+hospod%c3%a1rskej+s%c3%ba%c5%a5a%c5%bee+na+Protimonopoln%c3%bd+%c3%barad+Slovenskej+republiky&InstitutionName=Protimonopoln%c3%bd+%c3%barad+SR%2c+Bratislava
https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu?CurrentPage=1&ServiceTitle=Pod%c3%a1vanie+%c5%beiadost%c3%ad+a+podan%c3%ad+v+oblasti+ochrany+hospod%c3%a1rskej+s%c3%ba%c5%a5a%c5%bee+na+Protimonopoln%c3%bd+%c3%barad+Slovenskej+republiky&InstitutionName=Protimonopoln%c3%bd+%c3%barad+SR%2c+Bratislava
https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu?CurrentPage=1&ServiceTitle=Pod%c3%a1vanie+%c5%beiadost%c3%ad+a+podan%c3%ad+v+oblasti+ochrany+hospod%c3%a1rskej+s%c3%ba%c5%a5a%c5%bee+na+Protimonopoln%c3%bd+%c3%barad+Slovenskej+republiky&InstitutionName=Protimonopoln%c3%bd+%c3%barad+SR%2c+Bratislava
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- kartely, 

- zneužívanie dominantného postavenia, 

- iné protisúťažné dohody (vertikálne dohody, 

obmedzovanie hospodárskej súťaže orgánmi štátnej 

správy a samosprávy). 

 
 

- Vláda SR vymenovala štyroch členov Rady PMÚ 

SR 

 

Dňa 12. 5. 2021 vláda Slovenskej republiky na svojej v poradí 

10. schôdzi vymenovala štyroch členov Rady 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. 

 

Členmi Rady úradu sa v súlade so zákonom 

o ochrane hospodárskej súťaže stali JUDr. Martin Jacko, 

JUDr. Rastislav Kuklis, Ing. Katarína Marton a Ing. Peter 

Sádovský. 

 

 

- Stránkové dni a hodiny PMÚ SR sú od 1. 6. 2021 

opäť štandardné 

 

Z dôvodu  priaznivej epidemickej situácie sa dňa 1. 6. 2021 

ukončilo vykonávanie práce zamestnancov úradu 

z domácnosti. 

 

Odo dňa 1. 6. 2021 úrad zároveň obnovil štandardné 

stránkové dni a hodiny pre podávanie osobných podaní do 

podateľne úradu, a to nasledovne: v pracovných dňoch 

v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod. 

  
Pri zasielaní podaní úradu je možné naďalej uprednostniť 

ich elektronickú formu prostredníctvom portálu 

www.slovensko.sk alebo e-mailovej adresy podateľne úradu 

podatelna@antimon.gov.sk. 

 

 

 
 

 

 

 

EK prijala revidované usmernenia regionálnej pomoci 

 

Európska komisia prijala revidované usmernenia pre 

regionálnu štátnu pomoc (ďalej len „usmernenia regionálnej 

pomoci“). Obsahujú pravidlá, na základe ktorých môžu 

členské štáty poskytovať štátnu pomoc podnikom na 

podporu hospodárskeho rozvoja v znevýhodnených 

oblastiach EÚ bez toho, aby ohrozili rovnosť všetkých 

členských štátov.  

 

Revidované usmernenia regionálnej pomoci začnú platiť 

dňa 1. 1. 2022.  

  

Regionálna pomoc je dôležitý nástroj, ktorý členské štáty 

používajú na posilnenie regionálneho rozvoja. EK prijala 

revidované usmernenia regionálnej pomoci po vyhodnotení 

existujúcich pravidiel z roku 2019, ako aj po rozsiahlych 

konzultáciách so všetkými zainteresovanými stranami, 

vrátane členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov,  

podnikateľských združení, záujmových skupín, jednotlivých 

podnikov a občanov, o návrhu ich znenia. 

  

Revidované usmernenia regionálnej pomoci zahŕňajú 

niekoľko cielených úprav, ktoré majú zjednodušiť 

poskytovanie pomoci a zohľadniť tak skúsenosti s 

uplatňovaním predchádzajúcich pravidiel, ako aj nové 

politické priority súvisiace s Európskou zelenou dohodou a 

európskymi stratégiami v oblasti priemyslu a digitalizácie.  

 

 

 

Kľúčové prvky revidovaných usmernení sú: 

- Zvýšenie celkového pokrytia regionálnej pomoci na 48 % 

obyvateľstva EÚ (z predchádzajúcich 47 %) a 

aktualizácia zoznamu podporovaných oblastí „a“ a 

vopred vymedzených oblastí „c“ podľa najnovších 

dostupných štatistických údajov Eurostatu o HDP (2016 

– 2018) a nezamestnanosti (2017 – 2019) - kritériá 

prideľovania pomoci pre podporované oblasti,  

ktoré sa v predchádzajúcom období osvedčili, zostávajú 

nezmenené a zároveň členské štáty dostanú väčšiu 

flexibilitu pri vytýčení tzv. vopred nevymedzených oblastí 

„c“ na mapách. Nad rámec existujúcich kritérií prichádza 

EK so zjednodušením, ktoré členským štátom umožní 

ľahko priradiť voľnú oblasť kvalifikovanú ako vopred 

nevymedzená oblasť „c“ k oblastiam spravodlivej 

transformácie, ktoré majú špecifické problémy s 

transformáciou.  

 

- Zvýšenie maximálnej intenzity pomoci na podporu cieľov 

Európskej zelenej dohody a digitálnej stratégie 

uvoľnením ďalších stimulov pre investície v 

znevýhodnených oblastiach EÚ – usmernenia 

obsahujú aj niekoľko bonusov k intenzite pomoci, a to pre 

najvzdialenejšie regióny, pohraničné oblasti, oblasti 

spravodlivej transformácie v najviac znevýhodnených 

oblastiach a pre oblasti s úbytkom obyvateľstva. Malé a 

stredné podniky (MSP) si pritom zachovajú vyššie  

NAŠE AKTIVITY 
ĎALŠIE ZAUJÍMAVOSTI Z EK A INÝCH SÚŤAŽNÝCH ORGÁNOV 
 

ZAUJÍMAVOSTI Z EK A INÝCH SÚŤAŽNÝCH ORGÁNOV 

https://www.antimon.gov.sk/ako-podat-podnet/
https://www.antimon.gov.sk/71-sk/ako-podat-podnet/
https://www.antimon.gov.sk/77-sk/ako-podat-podnet/
https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1138
https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1138
http://www.slovensko.sk/
mailto:podatelna@antimon.gov.sk
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1385
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_sk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_sk
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
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maximálne miery pomoci ako veľké podniky. 

 

- Platnosť máp regionálnej pomoci na obdobie 2022 – 2027 

spolu s preskúmaním v polovici obdobia plánovaným na 

rok 2023 a vychádzajúcim z najnovších štatistík o 

aktuálnych hospodárskych trendoch a slúžiacim 

regiónom na prekonanie krízy.  

  

- Všeobecné zjednodušenie štruktúry usmernení, 

objasnenie niektorých definícií a terminológie, ako aj 

niektoré cielené zmeny vyplývajúce z Európskej zelenej 

dohody, priemyselnej a digitálnej stratégie EÚ - napríklad 

aktualizácia rozsahu pôsobnosti usmernení v jednotlivých 

sektoroch a tiež kritérií použitých na vyváženie 

pozitívnych účinkov pomoci a jej negatívneho vplyvu na 

hospodársku súťaž a obchod. Pri posudzovaní týchto 

vplyvov je už možné zohľadniť aj iné pozitívne a 

negatívne účinky, ako napríklad zásadný príspevok k 

ekologickej a digitálnej transformácii či, naopak, niektoré 

s nimi spojené negatívne vonkajšie vplyvy.  

V usmerneniach regionálnej pomoci pritom zostávajú silné 

záruky, ktoré členským štátom zabránia v presúvaní 

pracovných miest z jedného štátu EÚ do druhého, a tým 

výrazne prispejú k spravodlivej hospodárskej súťaži na 

jednotnom trhu. 

 

Revidované usmernenia regionálnej pomoci začnú platiť 

dňa 1. 1. 2022, takže členské štáty budú mať dostatok času  

na vypracovanie máp regionálnej pomoci. Členské štáty už 

môžu EK oznamovať svoje budúce mapy regionálnej pomoci, 

o ktorých sa bude rozhodovať individuálne. 

  

Revidované usmernenia regionálnej pomoci sú zverejnené na 

webovom sídle EK a taktiež na webovom sídle koordinátora 

pomoci v sekcii Legislatíva – Horizontálne pravidlá. 

 

 

EK vyzvala členské štáty na vyjadrenie pripomienok k 

navrhovanej cielenej revízii rámca štátnej pomoci pre 

výskum, vývoj a inovácie 

 

Európska komisia dňa 8. 4. 2021 začala verejnú 

konzultáciu, v ktorej vyzvala všetky zainteresované strany,  

aby sa vyjadrili k navrhovanej cielenej revízii rámca štátnej 

pomoci pre výskum, vývoj a inovácie (ďalej len „rámec“). 

 

Zainteresované strany sa do konzultácie mohli zapojiť počas 

ôsmich týždňov, konkrétne do 3. 6. 2021. 

  

Zainteresované strany mohli predkladať pripomienky 

prostredníctvom webového sídla EK, na ktorom sú 

k dispozícii aj návrh rámca a všetky podrobnosti o verejných 

konzultáciách EK. 

  

O navrhovanom znení rámca sa okrem verejných konzultácií 

má uskutočniť aj diskusia medzi EK a členskými štátmi, 

a to počas stretnutia na konci konzultačného obdobia. 

Týmto procesom sa zabezpečí, že členské štáty aj ďalšie 

zainteresované strany budú mať dostatok príležitostí na 

pripomienkovanie návrhu EK.  

 

Prijatie nového rámca pre výskum, vývoj a inovácie sa 

predpokladá v druhej polovici roku 2021. 

  

Súvisiaca tlačová správa EK je tiež zverejnená na jej 

webovom sídle. 

 

 

V Pakistane odhalili porušenie súťažných pravidiel na 

trhu s mliekom 

 

Komisia pre hospodársku súťaž v Pakistane v polovici júna 

2021 informovala o ukončení svojho prieskumu v sektore 

mliečnych výrobkov. V rámci tohto druhu šetrenia získala 

dôkazy o protisúťažnej dohode uzatvorenej medzi troma 

významnými združeniami. Podľa zverejnených informácií sa 

predmetná dohoda týka stanovenia cien mlieka v najväčšej 

metropole krajiny – Karáči. 

  

Komisia uskutočňovala tento prieskum v Pakistane takmer 

celý rok, v nadväznosti na správy od médií a sťažnosť od 

popredného združenia spotrebiteľov ohľadom zvýšených cien 

mlieka v Karáči a priľahlých oblastiach, a to tak na 

poľnohospodárskej úrovni, ako aj na veľkoobchodnej 

a maloobchodnej úrovni. 

 

Medzi zverejnenými výsledkami prieskumu uviedla aj svoje 

zistenie, že v dôsledku vyšších cien mlieka, v porovnaní so 

sadzbou určenou vládou v Pakistane, na danom trhu 

neexistovala hospodárska súťaž, najmä pokiaľ ide o ceny 

výrobkov. Z tohto dôvodu boli spotrebitelia nútení platiť vyššie 

ceny za mlieko, bez ohľadu na jeho kvalitu.  

 

Vyšetrovatelia z Komisie pre hospodársku súťaž v Pakistane 

preto odporúčali príslušnému súťažnému úradu v krajine, aby 

začal správne konanie voči dotknutým združeniam - Dairy 

Farmers Association Karachi, the Karachi Dairy Farmers 

Association a the Dairy & Cattle Farmers Association Karachi. 

 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
http://www.statnapomoc.sk/?p=1068
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_rdi/index_en.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1605
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Viac podrobností môžete nájsť napr. na webovom sídle  

Komisie pre hospodársku súťaž v Pakistane alebo Global 

Competition Review. 

 

 

V Rumunsku zistili zneužitie dominantného 

postavenia v súvislosti s distribúciou zemného plynu 

 

Rada pre hospodársku súťaž v Rumunsku v máji 2021 uložila 

pokutu spoločnosti Delgaz Grid SA, dcérskej spoločnosti 

skupiny E.ON, za zneužitie dominantného postavenia v 

oblasti služieb súvisiacich s distribúciou zemného plynu. 

Pokuta dosiahla výšku v prepočte takmer 6,1 mil. eur. 

 

Spoločnosť má v Rumunsku monopolné postavenie na trhu 

distribúcie zemného plynu v určitých geografických 

oblastiach, pre ktoré vlastní distribučnú licenciu.  

 

Svoje dominantné postavenie zneužívala počas obdobia 

rokov 2015 – 2018 tým, že odmietala poskytnúť všetkým 

konkurujúcim spoločnostiam na trhu služieb kontrol 

a technických revízií súvisiacich so zemným plynom prístup 

k určitej základnej databáze, v ktorej by si mohli zapísať údaje 

o nimi uskutočnených technických kontrolách a revíznych 

prácach.  

 

Spoločnosť poskytovala výhody podnikateľom zo skupiny 

E.ON, čím prispela k upevneniu pozície tejto skupiny na trhu. 

Zároveň spoločnosť svojím konaním diskriminovala 

podnikateľov, ktorí nepatrili do skupiny E.ON. Na 

predmetnom trhu im znemožňovala konkurovať 

spoločnostiam patriacim do skupiny E.ON. 

 

Ďalšie podrobnosti si môžete prečítať v tlačovej správe Rady 

pre hospodársku súťaž v Rumunsku alebo napr. aj na 

webovom sídle Global Competition Review, ako aj na 

spravodajskom portáli SeeNews.  

 

 

Asociácia poisťovní v Írsku obmedzila hospodársku 

súťaž na trhu poistenia motorových vozidiel 

 

Európska komisia v júni 2021 zverejnila zo svojho šetrenia 

predbežnú informáciu o tom, že asociácia spoločností 

poskytujúcich poistenie v Írsku, Insurance Ireland, porušila 

antitrustové pravidlá na trhu poistenia motorových vozidiel 

v Írsku. Uvedenej asociácii preto zaslala svoje námietky 

súvisiace s obmedzením prístupu ostatných spoločností 

k platforme na zdieľanie údajov. 

 

Asociácia spravuje platformu Insurance Link, ktorá slúži na 

zdieľanie údajov ohľadom poistenia, asociácia zároveň 

nastavuje podmienky prístupu k platforme.  

 

Avšak EK sa domnieva, že uvedená asociácia odmietla alebo 

obmedzila prístup k platforme určitým spoločnostiam, ktoré 

poskytujú poistenie alebo sprostredkovateľom poistenia, ktorí 

mali záujem o prístup k platforme. Zároveň informovala, že 

naďalej existujú prekážky, ktoré by mohli mať vplyv na vstup 

nových spoločností na trh poistenia motorových vozidiel. 

 

Táto situácia obmedzila írskym majiteľom vozidiel výber v 

poistení motorových vozidiel za konkurenčné ceny.  

 

Podľa EK je nediskriminačný prístup k systémom zdieľania 

údajov dôležitý na podporu hospodárskej súťaže na trhoch 

významne závislých na údajoch. Tiež pripomenula, že má 

v pláne vydať usmernenie, ktoré by pomohlo zúčastneným 

stranám pri sebahodnotení dohôd o vzájomnom zdieľaní 

údajov. 

 

Viac informácií nájdete v  tlačovej správe publikovanej na 

webovom sídle EK a tiež napr. na spravodajskom portáli RTÉ 

či Irish Independent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cc.gov.pk/index.php?option=com_content&view=article&id=619&Itemid=137&lang=en
https://cc.gov.pk/index.php?option=com_content&view=article&id=619&Itemid=137&lang=en
https://globalcompetitionreview.com/price-fixing/pakistan-uncovers-milk-cartel
https://globalcompetitionreview.com/price-fixing/pakistan-uncovers-milk-cartel
http://www.consiliulconcurentei.ro/wp-content/uploads/2021/05/Amenda-Delgaz-mai-2021-English.pdf
http://www.consiliulconcurentei.ro/wp-content/uploads/2021/05/Amenda-Delgaz-mai-2021-English.pdf
https://globalcompetitionreview.com/refusal-supply/eon-subsidiary-fined-self-preferencing-in-romania
https://seenews.com/news/romanias-delgaz-grid-gets-61-mln-euro-fine-for-abuse-of-dominant-position-740631
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3081
https://www.rte.ie/news/business/2021/0618/1228895-insurance-ireland-charged-with-restricting-competition/
https://www.independent.ie/business/personal-finance/latest-news/european-commission-charges-insurance-ireland-with-breaching-competition-rules-40554157.html
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