Plán hlavných úloh
Protimonopolného úradu SR

Vyhodnotenie plnenia za rok 2018
a plán na rok 2019

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej i „úrad“) si, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch,
stanovil aj na rok 2019 plán hlavných úloh, a to v rámci svojich pôsobností, či už v oblasti ochrany
hospodárskej súťaže alebo koordinácie štátnej pomoci.
Po analýze svojej činnosti v roku 2018 úrad tak vyhodnocuje plnenie stanovených úloh a určuje nižšie
definované hlavné úlohy na rok 2019.
Na základe viacerých mapovaní a analýz vlastnej činnosti, ktoré úrad uskutočňuje, je nevyhnutné konštatovať,
že v oblasti prijímania systémových a organizačno-administratívnych opatrení s cieľom zvýšiť efektivitu a
optimalizovať riadenie organizácie a deľbu práce sa úrad aj naďalej snaží vyvíjať maximálne možné aktivity
zamerané na ich úspešnú realizáciu. Spomedzi viacerých objektívnych dôvodov vyššie uvedeného je možné
spomenúť významné zmeny vyvolané elektronizáciou výkonu verejnej moci, ako aj zvyšujúcu sa intenzitu
spolupráce úradu s ostatnými subjektmi zapojenými do kontroly čerpania vybraných finančných schém a
mechanizmov. Pozitívne je však potrebné vyhodnotiť ukončenie procesnej analýzy zameranej na zmapovanie
vybraných procesov úradu s návrhom ich optimalizácie obzvlášť s ohľadom na potreby postupného
zavádzania elektronizácie do výkonu verejnej moci úradom. Zistenia a odporúčania obsiahnuté vo výstupných
dokumentoch spomínanej analýzy sa stanú podkladom pre implementáciu vybraných nástrojov procesného
riadenia úradu prostredníctvom postupnej tvorby procesných smerníc a elektronických formulárov v rámci
správy úradných agend.

OBLASŤ HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE
V prebiehajúcom strednodobom horizonte úrad napĺňa nasledujúce hlavné zámery v oblasti hospodárskej
súťaže:
1. presadzovanie práva hospodárskej súťaže v jeho národnom, ako aj medzinárodnom rozmere s
uplatňovaním pravidelne prehodnocovanej prioritizačnej politiky,
2. aktívne prispievanie k rozvoju legislatívno-právneho rámca ochrany hospodárskej súťaže na Slovensku
v koordinácii s kompetentnými európskymi inštitúciami presadzujúcimi ochranu hospodárskej súťaže v
kontexte spolupráce členských štátov Európskej únie,
3. zvyšovanie povedomia o práve hospodárskej súťaže a o ekonomicko-spoločenských dôsledkoch jeho
porušovania a zintenzívnenie komunikácie so zástupcami združení a asociácií podnikateľov,
4. rozvíjanie spolupráce s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy pri budovaní
• efektívneho systému odhaľovania a správneho trestania porušovania práva hospodárskej súťaže,
• hospodársku súťaž stimulujúceho podnikateľského prostredia,
5. iniciovanie a rozvíjanie spolupráce s renomovanými slovenskými univerzitami a inštitúciami so
zameraním sa na právne a ekonomické aspekty ochrany hospodárskej súťaže.
V súlade s uvedenými zámermi si úrad vytýčil niekoľko hlavných úloh na rok 2018 a tie vyhodnotil s cieľom
stanovenia úloh na prebiehajúce obdobie.
Presadzovanie práva s uplatňovaním aktuálnej prioritizačnej politiky v oblasti hospodárskej súťaže sa
malo uskutočňovať prostredníctvom aktualizácie súčasného znenia prioritizačných kritérií so zachovaním
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smerovania svojich kapacít na typovo najzávažnejšie delikty so signifikantným dopadom na príslušný sektor
a v ňom pôsobiace subjekty. Úrad vo vzťahu k uvedenému konštatuje, že dosiaľ nepristúpil k formulovaniu
aktualizovaných prioritizačných pravidiel, a to hlavne z dôvodu významného nárastu počtu prijatých podnetov
a realizovaných prešetrovaní v oblasti kontroly čerpania vybraných finančných schém a mechanizmov.
Vzhľadom na to, že v rámci týchto kontrol je úrad zmluvne viazaný posúdiť akýkoľvek podnet, ktorý spĺňa
definované kritériá, bolo nevyhnutné pristúpiť k zvýšeniu intenzity riešenia podnetov a na základe ich obsahu
aj otvorených prešetrovaní. Úradu sa ku koncu roka 2018 podarilo nielen výrazne znížiť počet vedených
prešetrovaní v tejto súvislosti a rôznymi školeniami a konzultáciami vytvoriť predpoklady pre zvýšenie
relevancie prijímaných podnetov, ale aj vydať rozhodnutie v správnom konaní, ktoré z vlastného podnetu vo
veci porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže pri čerpaní prostriedkov z Európskych štrukturálnych a
investičných fondov začal (https://www.antimon.gov.sk/5573-sk/kartely-pmu-sr-ulozil-pokuty-za-kartelovudohodu-podnikatelov-v-oblasti-stavebnictva/).
Úrad naďalej hodnotí nasledujúce sektory ako prioritné:





e-Commerce,
poľnohospodárstvo, potravinárstvo,
informačné systémy, informačné technológie a
sektory dotknuté reguláciou zo strany štátu (zdravotníctvo, sieťové odvetvia, finančné a poisťovacie
služby a pod.).

V sektore e-Commerce úrad v roku 2018 začaté sektorové prešetrovanie rozšíril o sektorový prieskum s
cieľom dôkladného zmapovania dotknutých trhov, úrovne hospodárskej súťaže na nich, ako aj faktorov s
potenciálom ovplyvňovať ich súčasný stav alebo ich budúci vývoj (https://www.antimon.gov.sk/5462sk/pmu-sr-uskutocnuje-sektorovy-prieskum-v-oblasti-e-commerce/).
Úrad v prioritizovaných sektoroch nielen aktívne vykonáva prešetrovania, ale aj dôsledne pristupuje k
podnetom adresovaným úradu. Vo viacerých prípadoch bolo výsledkom preskúmavania spracovanie
advokačných listov s cieľom navrhovať systémové úpravy v legislatívnom rámci vytvárajúcich podmienky
pre fungovanie dotknutých trhov.
Úrad rovnako zvýšenú pozornosť venoval medzirezortným pripomienkovým konaniam, ktoré mali potenciál
meniť podmienky v prioritizovaných sektoroch.
Z hľadiska praktík úrad naďalej kládol dôraz na kartelové dohody, bid rigging vo verejnom obstarávaní a
neoznámené koncentrácie. V zmysle dohody s centrálnym koordinačným orgánom (ďalej len „CKO“) sa
aktívne zapájal do koordinácie programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia európskych
štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) a v zmysle projektu s čerpaním nenávratného
finančného príspevku prostredníctvom zabezpečenia financovania miezd a odmien zamestnancov úradu pre
oblasť odhaľovania dohôd obmedzujúcich súťaž vytvoril predpoklady pre navýšenie výkonných kapacít úradu
v tejto oblasti. Dňa 9. 6. 2018 nadobudla účinnosť dohoda o vzájomnej spolupráci Protimonopolného úradu
SR s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Cieľom dohody, ktorú obe strany
podpísali, je posilnenie ochrany hospodárskej súťaže prostredníctvom efektívnejšieho odhaľovania dohôd
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obmedzujúcich súťaž a efektívnejšieho výkonu činností spojených s kontrolou verejného obstarávania
spolufinancovaného z EŠIF.
V roku 2018 úrad plánoval zásadné prepracovanie rizikových indikátorov v rámci Systému riadenia EŠIF a
vytvorenie pružného modelu spolupráce s CKO s cieľom pravidelnej aktualizácie hodnotiacej výbavy
subjektov, ktoré sú zapojené do kontroly čerpania fondov tohto finančného mechanizmu. V rámci stanovených
úloh úrad vyhodnotil nedokončenie zásadného prepracovania rizikových indikátorov ako nesplnenú úlohu v
hodnotenom období. Aktualizáciou dohody o spolupráci s CKO, ako aj vydaním Metodického pokynu CKO
č. 35 k spolupráci s Protimonopolným úradom SR v oblasti kontroly verejného obstarávania a k postupu RO
pri zistení možného porušenia pravidiel ochrany hospodárskej súťaže alebo jej narušenia v rámci kontroly
verejného obstarávania sa vytvorili predpoklady pre efektívnejšiu spoluprácu a pružnejšiu úpravu pravidiel
pri identifikácii rizikových indikátorov protisúťažného správania.
Dňa 15. 3. 2018 úrad podpísal dohodu o spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie. Vzájomná spolupráca
sa v zmysle tejto dohody posilnila najmä v oblasti poskytovania dokumentácie a výmeny informácií a
poznatkov, v oblasti odborných stretnutí, konzultácií, vypracovávania stanovísk, v oblasti školiacich aktivít a
pri podávaní podnetov, postúpení vecí. Úrad v súvislosti s rizikovými indikátormi pristúpil k tvorbe aplikácie,
ktorá by mala napomôcť nielen indikácii podozrení na protisúťažné aktivity podnikateľov, ale aj vyhodnoteniu
relevancie detegovaných rizikových indikácií v príslušnom preskúmavaní. Uvedené by malo rovnako
napomôcť zníženiu počtu nerelevantných podnetov, ktorými sa úrad musí zaoberať, čo by malo uvoľniť takto
blokované kapacity úradu na prípady s vyššou relevanciou z pohľadu vyhodnotenia rizikových indikátorov.
V tejto súvislosti je žiadúce uviesť, že postupom času pribúda viacero nástrojov, ktoré zadefinovanými
rutinami nad verejne prístupnými databázami, ale aj nad databázami prístupnými len dohľadovým orgánom,
umožňujú identifikovať podozrivé skutočnosti v preverovaných prípadoch. Úrad však mnohé nástroje hodnotí
ako príliš povrchné a indikujúce porušenie práva hospodárskej súťaže na základe okolností a javov
vyskytujúcich sa v predchádzajúcich odhalených prípadov. Podľa názoru úradu môže takýto prístup vyvolať
dojem existencie kolúzneho správania podnikateľov aj v prípadoch, kedy neexistuje žiadny relevantný
predpoklad, ktorý by podporil takéto podozrenia. Na základe skutočností uvedených vyššie úloha trvá aj na
obdobie roku 2019.
V rámci podzákonných predpisov úradu viažucich sa na samotnú rozhodovaciu činnosť úradu pri ukladaní
pokút za porušenie zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž a zneužívania dominantného postavenia úrad vydal a
verejne komunikoval nový Metodický pokyn o postupe pri určovaní pokút v prípadoch zneužívania
dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž, ktorý je v účinnosti od dňa 1. 9. 2018
(https://www.antimon.gov.sk/data/files/963_metodicky-pokyn-o-postupe-pri-urcovani-pokut_1-9-2018.pdf).
Uvedený metodický pokyn je revíziou metodického pokynu vydaného v roku 2014. Nové znenie metodického
pokynu zohľadňuje predchádzajúcu prax úradu a najnovší vývoj v oblasti ukladania pokút, ktorá reflektuje
okrem iného aj zmeny vo vývoji štruktúry a charakteru prípadov v súčasnosti posudzovaných úradom.
Rozvoj legislatívno-právneho rámca ochrany hospodárskej súťaže má potenciál výrazne ovplyvniť dňa
14. januára 2019 v Úradnom vestníku Európskej únie vydaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských
štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu. Jej
cieľom je posilnenie fungovania vnútorného trhu, a to prostredníctvom viacerých nástrojov, najmä
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úpravy vnútroštátnych pravidiel, ktoré vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže bránia
v účinnom presadzovaní práva, čím sa zabezpečí vyrovnanejšia ochrana podnikov v Európe,
zabezpečenia dostupnosti rovnakých záruk a nástrojov vo vnútroštátnom práve hospodárskej súťaže,
v prípadoch, keď sa uplatňuje súbežne s čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak, aby sa
zaistila právna istota a rovnaké podmienky a
zavedenia účinných pravidiel týkajúcich sa vzájomnej pomoci s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie
vnútorného trhu a systému úzkej spolupráce v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž.

V súvislosti s procesom transpozície úrad vyzval verejnosť na zapojenie sa do odbornej diskusie a zaslanie
prípadných návrhov a pripomienok na úpravu zákona o ochrane hospodárskej súťaže v termíne do 31. marca
2019.
Úrad intenzívne vníma špecifiká svojho postavenia, ako aj svojich procesov vo väzbe na aktuálne znenie
Zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente). Úrad v roku 2018 publikoval Metodické usmernenie upravujúce
administratívno-technické podmienky nazerania do spisov a vyhotovovanie výpisov, odpisov a kópií z nich
pre účastníkov konania a ich zástupcov, prípadne iné oprávnené osoby (https://www.antimon.gov.sk/pmu-srvydal-usmernenie-k-nazeraniu-do-spisov-vyhotovovaniu-vypisov-odpisov-a-kopii-z-nich-ucastnikmikonania-ich-zastupcami-opravnenymi-osobami/). Predmetné metodické usmernenie vydal úrad najmä z
dôvodu potreby technického zabezpečenia nazerania do spisov, v nadväznosti na elektronický výkon verejnej
moci a s ohľadom na dlhoročne uplatňovanú prax úradu v tejto oblasti. Navyše v roku 2018 úrad publikoval
na ústrednom portáli verejnej správy vstupné formuláre k vybraným službám v rámci legislatívnych
povinností vyplývajúcich zo všeobecne závažných právnych predpisov, ako aj zo zákona o ochrane
hospodárskej súťaže. Rovnako úrad implementoval a aktívne využíva aj výstupné formuláre pre záznamy
vypravované úradom prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (napr. rozhodnutia, úradné listy).
Úrad s odkazom na identifikovanú potrebu formalizovať pravidlá pri ukladaní pokút za vybrané procesné
porušenia kreovaním internej medziodborovej pracovnej skupiny vytvoril predpoklady pre vytvorenie
podzákonného predpisu úradu v tejto oblasti. Medzi takéto porušenia patrí napríklad neposkytnutie úradom
požadovaných informácií a podkladov v stanovenej lehote alebo poskytnutie neúplných, resp. nepravdivých
informácií či odmietnutie poskytnutia súčinnosti, resp. až marenie úradom vykonávanej inšpekcie
v priestoroch a dopravných prostriedkoch podnikateľa.
V oblasti zvyšovania povedomia o práve hospodárskej súťaže a súťažnej advokácie úrad v roku 2018
zacielil svoju komunikáciu najmä smerom k pripravovaným legislatívnym predpisom, ktoré svojim
charakterom majú spôsobilosť ovplyvniť úroveň hospodárskej súťaže na vybraných trhoch - medzi takéto
sektory patrili najmä poisťovníctvo, zdravotníctvo, regulované sieťové odvetvia a pod. Pri budovaní
efektívneho systému odhaľovania a správneho trestania porušovania práva hospodárskej súťaže a hospodársku
súťaž stimulujúceho podnikateľského prostredia úrad aktívne rozvíjal spoluprácu s ostatnými ústrednými
orgánmi štátnej správy, najmä orgánmi dohľadu a regulátormi v jednotlivých odvetviach hospodárstva, v
čom plánuje pokračovať aj v roku 2019, a to hlavne formou


posilňovania princípov zdravej hospodárskej súťaže zvýšenou aktivitou pri medzirezortnom
pripomienkovom konaní,
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zavádzania kontrolných mechanizmov v rámci sektorov náchylných na uplatňovanie dohôd
obmedzujúcich súťaž podnikateľmi prostredníctvom zintenzívnenej komunikácie s dotknutými
rezortmi, najmä v prípade identifikácie systémových zlyhaní,
aktívnej účasti pri implementovaní liberalizačných pravidiel na historicky dlhodobo monopolizovaných
a regulovaných trhoch a následným monitoringom rozvoja takto ovplyvnených oblastí hospodárstva a
navrhovaním nápravných, ako aj preventívnych opatrení.

OBLASŤ ŠTÁTNEJ POMOCI
V rámci strednodobých zámerov si úrad v oblasti štátnej pomoci stanovil na rok 2019 niekoľko hlavných úloh.
Úrad má v pláne aj naďalej zvyšovať povedomie o pravidlách štátnej pomoci na všetkých úrovniach štátnej
správy, s osobitným dôrazom na úroveň miestnej štátnej správy, mestá a obce, a to v roku 2019
prostredníctvom






pravidelnej aktualizácie webového sídla www.statnapomoc.sk,
pravidelnej aktualizácie siete kontaktných osôb a jej využívania ako komunikačného nástroja v oblasti
štátnej pomoci,
vypracovania metodických usmernení pre poskytovateľov pomoci (príprava žiadostí o stanovisko k ad
hoc minimálnej pomoci, prípady nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci, príprava vzoru
schém pomoci),
vypracovávania rešeršov z vybraných rozhodnutí Európskej komisie, resp. prípravy otázok a odpovedí
z platformy e-Wiki.

Úloha zvyšovať povedomie aj prostredníctvom pravidelnej aktualizácie webového sídla www.statnapomoc.sk
bola v pláne úradu stanovená aj na rok 2018. Na uvedenom webovom sídle bolo v priebehu roka 2018
zverejnených celkovo 66 informácií. Z uvedeného počtu sa 46 informácií týkalo zverejnenia nových schém
štátnej a minimálnej pomoci, resp. schém v znení dodatkov. Ďalších 11 informácií tvorili zverejnené novinky
a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci, 6 informácií sa týkalo zverejnenia základnej sadzby pre stanovenie
referenčnej a diskontnej sadzby, správy o poskytnutej štátnej pomoci, ako aj úpravy a doplnenia informácií
na webovom sídle a informácie o legislatívnych zmenách Európskej komisie v oblasti štátnej pomoci
a metodických usmerneniach koordinátora pomoci.
V roku 2018 bola na webovom sídle vytvorená nová sekcia e-Wiki. Sekcia obsahuje pracovné preklady otázok
týkajúcich sa štátnej a minimálnej pomoci z platformy e-Wiki, ktorá slúži ako neoficiálna komunikačná
platforma medzi členskými štátmi a Európskou komisiou. V roku 2018 boli zverejnené v novej sekcii dva
pracovné preklady koordinátora štátnej pomoci, ktoré sa týkajú zohľadňovania fiškálnych rokov v prípade, že
členovia skupiny podnikov majú fiškálne roky nastavené rôzne, a aj prekročenia stropu minimálnej pomoci.
Podľa stanoveného plánu úloh na rok 2018 bola sieť kontaktných osôb priebežne aktualizovaná, a to na
základe aktuálnych údajov o kontaktných osobách od poskytovateľov pomoci. Zároveň bola využívaná ako
komunikačný nástroj v oblasti štátnej pomoci. O sieti kontaktných osôb boli na pracovných stretnutiach
informovaní aj noví poskytovatelia pomoci, aby im mohli byť pravidelne zasielané novinky v oblasti štátnej
pomoci.
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Aktívnym nástrojom zvyšovania povedomia je aj e-mailová adresa statnapomoc@antimon.gov.sk. Slúži ako
kontaktný bod pre odbornú a laickú verejnosť, s cieľom zabezpečiť metodickú a konzultačnú činnosť pre
jednotlivých žiadateľov o usmernenie v oblasti dodržiavania pravidiel štátnej a minimálnej pomoci vo
všeobecnosti, prípadne v konkrétnych prípadoch.
V roku 2018 bolo prostredníctvom uvedenej adresy vybavených 97 žiadostí o usmernenie. Najväčší podiel
žiadostí o usmernenie (51 %) sa týkal žiadostí o vypracovanie záväzného stanoviska koordinátora pomoci k
schémam pomoci, odborných otázok pri uplatňovaní pravidiel EÚ v oblasti štátnej a minimálnej pomoci,
výkladu pojmu jediný podnik, ale taktiež žiadostí o školenie alebo konzultáciu. Druhý najväčší podiel žiadostí
o informácie (27 %) pochádzal od samospráv. Tieto otázky sa týkali napríklad predaja alebo prenájmu majetku
vo vlastníctve samosprávy za cenu nižšiu ako je trhová, lokálneho charakteru opatrenia pomoci, rozdielov
medzi hospodárskou a nehospodárskou činnosťou. Ďalších 22 % otázok sa týkalo informačného systému pre
evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP).
Úrad, aj v spolupráci s regionálnymi vzdelávacími centrami a informačno-poradenskými centrami,
zorganizoval v roku 2018 celkovo 8 školení zameraných na špecifické potreby samosprávnych krajov, miest
a obcí. Školenia sa uskutočnili priamo v jednotlivých regiónoch, aby sa ich zástupcovia miest, obcí a
samosprávnych krajov mohli zúčastniť v čo najväčšom počte. Školenia sa stretli s veľkým záujmom, preto
bude úrad v ich realizácii pokračovať aj v roku 2019. Metodické usmernenie určené pre mestá, obce a
samosprávu, ktorých vypracovanie si úrad zaradil do plánu hlavných úloh na rok 2018, je v súčasnosti
predmetom prípravy zo strany odboru štátnej pomoci. Do jeho obsahu budú zapracované najčastejšie otázky
a odpovede adresované úradu v tejto oblasti aj počas školení.
Na rok 2018 stanovenú úlohu vypracovávať rešerše z vybraných rozhodnutí Európskej komisie úrad splnil.
Pre vlastnú potrebu si vypracoval rešerše vybraných rozhodnutí Európskej komisie (napr. v oblasti absencie
vplyvu na obchod), o ich obsahu boli informovaní aj poskytovatelia pomoci počas pracovných stretnutí.
Prostredníctvom spracovaných informácií zo State Aid Weekly e-News úrad pravidelne informuje
poskytovateľov pomoci o najnovších rozhodnutiach Európskej komisie.
V roku 2019 úrad ako koordinátor pomoci plánuje pokračovať v intenzívnej spolupráci s existujúcimi
poskytovateľmi pomoci, so zameraním na aplikáciu pravidiel štátnej pomoci v praxi (napr. formou školení
a workshopov, prípadne metodických usmernení úradu pre poskytovateľov pomoci) a na monitorovanie
poskytnutej pomoci (napr. formou koordinačných stretnutí). V rámci tejto úlohy plánuje





organizovať pracovné stretnutia s poskytovateľmi pomoci zamerané na konkrétne, resp. plánované
opatrenia pomoci a návrhy legislatívnych alebo nelegislatívnych materiálov,
organizovať školenia pre poskytovateľov štátnej pomoci a minimálnej pomoci na centrálnej úrovni, ako
aj na úrovni miest, obcí a samosprávnych krajov (v regiónoch),
spolupracovať s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v oblasti poskytovania
pomoci formou regionálnych príspevkov v najmenej rozvinutých okresoch,
spolupracovať s Úradom vlády SR pri vzdelávaní administratívnych kapacít v oblasti štátnej pomoci
a s Ministerstvom financií SR pri vzdelávaní audítorov,
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vytvoriť koordinačnú pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov poskytovateľov pomoci (vrátane
riadiacich a sprostredkovateľských orgánov) s cieľom vzájomného zdieľania skúseností a prípravy na
nové programové obdobie.

V roku 2018 bola úloha súvisiaca so zintenzívnením spolupráce s existujúcimi poskytovateľmi pomoci
splnená nasledovne:


V priebehu roka 2018 úrad zorganizoval 83 pracovných stretnutí s poskytovateľmi pomoci, resp. s
vykonávateľmi schém pomoci. Predmetom stretnutí boli existujúce aj plánované opatrenia pomoci na
ich zosúladenie s pravidlami pre poskytovanie štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci, opatrenia
nepodliehajúce pravidlám v oblasti štátnej pomoci (napr. z dôvodu podpory nehospodárskej činnosti),
prípadne návrhy legislatívy.



Úrad v roku 2018 zorganizoval 24 školení pre poskytovateľov pomoci. Predmetom školení boli
základné pojmy a procedurálne pravidlá v oblasti štátnej pomoci, 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) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“), práca s centrálnym registrom
(Informačný systém pre evidenciu a monitorovanie pomoci – IS SEMP), ako aj konkrétne oblasti
poskytovania pomoci v závislosti od záujmu jednotlivých poskytovateľov.
Okrem vyššie uvedených školení pre mestá, obce a samosprávne kraje sa pre ostatných poskytovateľov
pomoci (daňové úrady, ministerstvá, agentúry) uskutočnilo 8 školení podľa konkrétnych požiadaviek a
potrieb jednotlivých poskytovateľov. Úrad tiež z vlastnej iniciatívy zorganizoval 3 praktické workshopy
na tému, ako správne pripraviť žiadosť o stanovisko k štátnej pomoci ad hoc/minimálnej pomoci ad hoc.
Spolupráca úradu s Úradom vlády SR v roku 2018 sa uskutočňovala v rámci povinného vzdelávania
administratívnych kapacít v oblasti štátnej pomoci – celkovo sa uskutočnili 4 školenia. Predmetom
školení boli okrem všeobecných tém v oblasti štátnej pomoci aj konkrétne otázky od poskytovateľov
pomoci. Zároveň úrad spolupracoval s Ministerstvom financií SR pri vzdelávaní audítorov (3 školenia).

V rámci vlastnej iniciatívy má úrad v pláne zamerať aktivity úradu na legislatívne/nelegislatívne akty, v
rámci ktorých by mohla byť poskytovaná pomoc, prípadne na potenciálnych poskytovateľov pomoci.
Uvedené zahŕňa



pokračovanie v aktivitách úradu v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú nové povinnosti podľa zákona
o štátnej pomoci (napr. dodatky k zmluvám vo verejnom záujme v cestnej osobnej doprave),
pokračovanie v aktivitách úradu týkajúcich sa činnosti miest, obcí a samosprávnych krajov,
prostredníctvom ktorých môže byť poskytovaná štátna alebo minimálna pomoc (napr. nakladanie s
majetkom z titulu hodného osobitného zreteľa).

V súvislosti s iniciatívou úradu zamerať svoje aktivity na vyššie uvedené legislatívne/nelegislatívne akty úrad
v roku 2018 zrealizoval nasledujúce:


Úrad intenzívne spolupracoval so samosprávnym krajom, ktorý mal záujem predĺžiť platnosť zmlúv vo
verejnom záujme v cestnej osobnej doprave s vybraným dopravcom formou dodatku tak, aby ich
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ustanovenia boli v súlade s príslušnou legislatívou v tejto oblasti, a zároveň plánuje začať s procesom
obstarávania nového dopravcu.


Úrad svoju činnosť zameral aj na mestá, obce a samosprávne kraje ako poskytovateľov pomoci a na ich
špecifické postavenie, či už v rámci metodických usmernení, konzultácií alebo školení priamo v
regiónoch. Úrad tiež posudzoval návrhy konkrétnych opatrení zo strany samosprávnych krajov (schémy
minimálnej pomoci vrátane dodatkov, ad hoc opatrenia pomoci). Osobitnú pozornosť venoval úrad aj
návrhom opatrení zo strany miest a obcí v rámci posudzovania žiadostí o regionálne príspevky na
podporu najmenej rozvinutých okresov.

V neposlednom rade úrad plánuje rozvíjať spoluprácu úradu v oblasti štátnej pomoci s partnerskými
inštitúciami v iných členských krajinách EÚ. Vyvinie snahu o pokračovanie spolupráce s Úradom pre
ochranu hospodárskej súťaže v Brne v oblasti štátnej pomoci (najmä so zameraním na pomoc športovým
klubom a na správne konania týkajúce sa ukladania pokút za nedodržanie povinností poskytovateľov pomoci).
Už v pláne hlavných úloh na rok 2018 si úrad stanovil nadviazanie užšej spolupráce s Úradom pre ochranu
hospodárskej súťaže v Brne v oblasti štátnej pomoci. Komunikácia s Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže
prebiehala priebežne na pracovnej úrovni. V máji 2018 sa vybraní zamestnanci Protimonopolného úradu SR
zúčastnili na konferencii Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže v Brne a riaditeľka odboru štátnej pomoci
na nej vystúpila s prezentáciou zameranou na vybrané rozhodnutie Európskej komisie v prospech Slovenskej
republiky. V auguste 2018 sa v Brne uskutočnilo pracovné rokovanie zamerané na správne konania týkajúce
sa ukladania pokút za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona o štátnej pomoci. V novembri 2018 sa
v Brne uskutočnilo pracovné stretnutie medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
ako Centrálnym koordinačným orgánom, Ministerstvom pre miestny rozvoj ČR ako Národným orgánom
koordinácie, Úradom pre ochranu hospodárskej súťaže, Ministerstvom poľnohospodárstva ČR, Ministerstvom
hospodárstva SR a Protimonopolným úradom SR. Predmetom pracovného stretnutia bola výmena skúseností,
ako aj príprava na stanovovanie podmienok oprávnenosti pre účinné uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v
novom programovom období 2021 – 2027.
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