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Milé čitateľky a milí čitatelia, 
 

v tomto vydaní Súťažného spravodajcu sme pre Vás zhrnuli 

významné výsledky práce Protimonopolného úradu SR počas 

prvých troch mesiacov roka 2022. Prinášame Vám aj niekoľko 

ďalších aktualít z oblasti ochrany a podpory hospodárskej 

súťaže, ako aj koordinácie pomoci a tentokrát tiež informácie 

súvisiace s vojenským konfliktom na Ukrajine. 
 

Aktuálne informácie o našej práci sme verejnosti prinášali 

priebežne počas prvého štvrťroka 2022 najmä 

prostredníctvom webového sídla www.antimon.gov.sk. Napr. 

v súvislosti s našou rozhodovacou činnosťou sme informovali 

ohľadom vydaných súhlasných rozhodnutí vo veci kontroly 

koncentrácií a dvoch rozhodnutí vo veci zneužívania 

dominantného postavenia - týmito dvoma rozhodnutiami sme 

sankcionovali celkovo dvoch podnikateľov pokutami 

v súhrnnej výške vyše 355 tis. eur. Vydali sme aj ďalšie tri 

rozhodnutia vo veci porušenia povinností stanovených 

zákonom o štátnej pomoci - týmito rozhodnutiami sme uložili 

pokuty v súhrnnej výške vyše 4 tis. eur.  
 

Našu pozornosť sme sústredili aj na aktivity súťažnej 

advokácie. Uplatnili sme pripomienky k návrhom právnych 

dokumentov a materiálov predložených do medzirezortného 

pripomienkového konania. Pre zlepšovanie súťažného 

povedomia verejnosti sme na národnej i medzinárodnej 

úrovni prezentovali naše skúsenosti, postoje a znalosti počas 

rôznych podujatí či vzdelávacích aktivít, zverejnili sme 

prehľad významných súťažných problémov riešených počas 

uplynulého roka a upozornili sme aj na možnosť podania 

žaloby o náhradu škody spôsobenej porušením práva 

hospodárskej súťaže. Mnoho súčasných výziev v oblasti 

hospodárskej súťaže bolo predmetom konzultácie našich 

predstaviteľov s predstaviteľmi partnerského úradu na 

ochranu hospodárskej súťaže Českej republiky počas ich 

pracovnej návštevy. Zároveň sme v tomto období zintenzívnili 

spoluprácu aj s Právnickou fakultou Univerzity Komenského 

v Bratislave v rámci prípravy konferencie o aktuálnych 

trendoch v práve hospodárskej súťaže, na ktorú by sme Vás 

radi touto cestou pozvali. 
 

Prehľad ďalších našich aktivít sme zhrnuli na nasledujúcich 

stranách. A rovnako aj v tomto vydaní Súťažného 

spravodajcu nájdete na posledných stranách ďalšie 

zaujímavosti, ktoré sme vybrali z oblasti ochrany 

hospodárskej súťaže a koordinácie pomoci v zahraničí. 
 

 

 

   

 

 

 
stranách.  
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EK prijala dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej 

pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku invázie 

Ruska na Ukrajinu 

 

Európska komisia (ďalej aj ako „EK“) dňa 23. 3. 2022 

zverejnila oznámenie o dočasnom krízovom rámci pre 

opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva 

v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu (ďalej aj ako 

„rámec“). Cieľom rámca je umožniť členským štátom využívať 

flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli 

podporiť hospodárstvo v kontexte invázie Ruska na Ukrajinu. 

  

Nový rámec umožní členským štátom 

  

- Poskytnúť obmedzené sumy pomoci spoločnostiam 

zasiahnutým súčasnou krízou alebo súvisiacimi 

sankciami a odvetnými sankciami: 

 

Členské štáty budú môcť zaviesť schémy pomoci, aby 

mohli udeliť až 35 000 eur spoločnostiam zasiahnutým 

krízou, ktoré pôsobia v odvetviach poľnohospodárstva, 

rybárstva a akvakultúry a až 400 000 eur spoločnostiam 

zasiahnutým krízou, ktoré pôsobia vo všetkých ostatných 

odvetviach. Táto pomoc nemusí byť prepojená s rastom 

cien energie, keďže kríza a reštriktívne opatrenia voči 

Rusku ovplyvňujú hospodárstvo viacerými spôsobmi 

vrátane fyzického narušenia dodávateľského reťazca. 

Túto podporu možno poskytovať v akejkoľvek forme 

vrátane priamych grantov. 

  

- Zabezpečiť, aby podniky mali naďalej k dispozícii 

dostatočnú likviditu:  

Členské štáty budú môcť poskytnúť podnikateľom 

dotované štátne záruky s cieľom zabezpečiť, aby banky 

naďalej poskytovali úvery všetkým spoločnostiam 

zasiahnutým súčasnou krízou a tiež poskytnúť pomoc vo 

forme úrokového zníženia pri úveroch zo súkromných aj  

 

 

 
 

verejných zdrojov. V prípade oboch 

druhov podpory existujú obmedzenia 

týkajúce sa maximálnej výšky úveru, ktoré 

sú založené na prevádzkových potrebách 

spoločností, pričom sa zohľadňuje ich obrat, náklady na 

energiu alebo špecifické potreby likvidity. Tieto úvery 

môžu pokrývať potreby investícií, ako aj prevádzkového 

kapitálu. 

  

- Kompenzáciu spoločnostiam za dodatočné náklady, 

ktoré vznikli v dôsledku mimoriadne vysokých cien 

plynu a elektrickej energie: 

Účelom pomoci je znížiť dopady zvýšených cien 

zemného plynu a elektriny, nie je však limitovaná na 

energeticky náročný priemysel. Môže ísť o rôznu formu 

podpory, napr. priame platby, daňové zvýhodnenia, 

pôžičky, úvery, záruky a pod. Uznané budú dodatočné 

náklady na nákup zemného plynu a elektriny v období od 

1. 2. 2022 a 31. 12. 2022 v porovnaní s dvojnásobkom 

nákladov v referenčnom období, ktorým je rok 2021. 

Ustanovuje sa strop vo výške 30 % uznateľných nákladov 

a maximálne 2 mil. eur na individuálny podnik. Pomoc je 

možné kumulovať so všeobecnou pomocou, ale strop sa 

nesmie prekročiť. V prípade podnikov energeticky 

náročného priemyslu sa ustanovuje osobitný režim so 

špeciálnymi podmienkami (napr. odlišné % uznateľných 

nákladov). Výška pomoci nesmie presiahnuť 25 mil. eur. 

V prípade, ak ide o podnik z oblasti, ktoré definuje príloha 

oznámenia (napr. výroba hliníka, textilných vlákien, 

plastov, papiera, železa, vodíka a pod.), strop sa zvyšuje 

na 50 mil. eur.  

  

Dočasný rámec je platný od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2022. EK 

sa zaväzuje prehodnotiť opodstatnenosť dočasného rámca 

pred 31. 12. 2022 vo svetle hospodárskeho vývoja v EÚ, ako 

aj dôležitých medzinárodných udalostí. Viac informácií je 

možné nájsť v tlačovej správe EK.  

  

Znenie dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci v 

súvislosti s krízou v dôsledku vojenského konfliktu na 

Ukrajine je dostupné na webovom sídle koordinátora pomoci 

v časti Štátna pomoc: Legislatíva - Legislatíva EK v súvislosti 

s krízou v dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine. 

 

 

 

 

NAŠE AKTIVITY 
 

NAŠE 
AKTIVITYNAŠE 
AKTIVITY 

AKTUALITY SÚVISIACE S VOJENSKÝM 
KONFLIKTOM NA UKRAJINE 

 

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 
 

KARTELOVÉ DOHODYKONTROLA 
KONCENTRÁCIÍ 

 

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 

Dočasný krízový rámec na podporu 
hospodárstva v dôsledku invázie Ruska na 

Ukrajinu 
 

ĎALŠIE AKTUALITY  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/statement_22_1949
https://www.antimon.gov.sk/legislativa-ek-v-suvislosti-s-krizou-v-dosledku-vojenskeho-konfliktu-na-ukrajine/?csrt=5437797032915532941
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PMÚ SR podporil rozhodnutie predsedu ICN o 

pozastavení účasti Ruskej federácie na medzinárodnej 

spolupráci v oblasti ochrany hospodárskej súťaže 

 

Medzinárodná sieť úradov pre ochranu hospodárskej 

súťaže „International Competition Network“ (ICN) 

predstavuje celosvetovú platformu pre efektívnu 

medzinárodnú spoluprácu v oblasti presadzovania pravidiel 

hospodárskej súťaže v prospech spotrebiteľov na celom 

svete. 

ICN bola založená v roku 2001 a v súčasnosti ju tvorí 140 

inštitúcií na ochranu hospodárskej súťaže v krajinách na 

celom svete vrátane krajín Ruskej federácie 

(prostredníctvom Federálnej protimonopolnej služby Ruska) 

a Ukrajiny (prostredníctvom Protimonopolného výboru 

Ukrajiny). 

Členstvo Slovenskej republiky v ICN je zastúpené 

Protimonopolným úradom Slovenskej republiky (ďalej aj 

ako „PMÚ SR“, „úrad“). PMÚ SR spolupracuje s ďalšími 

členskými úradmi ICN najmä v rámci pracovných skupín ICN 

a zároveň sa aktívne zapája do rôznych ďalších aktivít ICN na 

celosvetovej úrovni, akými sú konferencie a ďalšie podujatia, 

tvorba dokumentov či správ. 

Z hľadiska zlepšovania politiky hospodárskej súťaže na celom 

svete je nevyhnutný neustály kontakt medzi členmi ICN a 

rovnako dôležitá je aj vzájomná spolupráca členov ICN počas 

pravidelných stretnutí, pri vypracovávaní spoločných noriem 

a výmene názorov. 

Súčasný konflikt na Ukrajine však sťažuje takúto 

intenzívnu spoluprácu medzi členmi ICN. Z tohto dôvodu 

predseda ICN na základe požiadaviek členov Riadiacej  

skupiny ICN a niekoľkých ďalších jej členov spoločne s nimi 

posúdil a prerokoval účasť ruskej inštitúcie na ochranu 

hospodárskej súťaže na aktivitách ICN v súčasných 

podmienkach. 

Následne predseda ICN dňa 2. 3. 2022 vyhlásil, že 

rozhodol o pozastavení členstva ruskej inštitúcie na 

ochranu hospodárskej súťaže v ICN. Ak sa okolnosti 

zmenia, predseda ICN svoj postoj po prerokovaní s členmi 

Riadiacej skupiny ICN prehodnotí. 

 

PMÚ SR podporuje rozhodnutie predsedu ICN. 

 

Celé znenie stanoviska predsedu ICN k udalostiam na 

Ukrajine je dostupné na webovom sídle ICN. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PMÚ SR sa pripojil k spoločnému vyhláseniu 

európskych úradov na ochranu hospodárskej súťaže 

spolupracujúcich v rámci ECN o uplatňovaní pravidiel 

hospodárskej súťaže v kontexte vojny na Ukrajine 
 

Protimonopolný úrad SR sa s ďalšími súťažnými 

autoritami spolupracujúcimi v rámci Európskej siete pre 

hospodársku súťaž ECN pripojil k spoločnému vyhláseniu o 

uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže v kontexte 

prebiehajúcej vojny na Ukrajine, publikovanom dňa 

21. 3. 2022 na webovom sídle EK. 

 

Členské autority na ochranu hospodárskej súťaže ECN, s 

odkazom na predchádzajúce vyhlásenie Európskej rady zo 

dňa 24. 2. 2022, odsúdili bezprecedentnú vojenskú agresiu 

proti Ukrajine a vyjadrili podporu a solidaritu Ukrajine a jej 

ľudu, ktorý v súčasnosti čelí vojne. Zároveň si plne uvedomujú 

sociálne a ekonomické dôsledky vojny tak na Ukrajinu, ako aj 

na EÚ/EHP. 

 

Autority ECN zdôraznili, že aj počas krízových situácií je 

ich cieľom zabezpečovať dodržiavanie pravidiel 

hospodárskej súťaže, ako aj presadzovanie rovnakých 

podmienok pre hospodársku súťaž medzi podnikateľmi. 

 

Autority ECN uznali, že podnikatelia následkom vojny a/alebo 

sankcií na vnútornom trhu môžu riešiť aj otázky spolupráce 

pri zabezpečovaní nákupu, dodávky a spravodlivej distribúcie 

vzácnych produktov a ďalších vstupov alebo pri zmierňovaní 

vážnych ekonomických dôsledkov sankcií uloženými EÚ. 

 

Autority ECN objasnili, že opatrenia prijímané za 

súčasných okolností na zmiernenie dosahu vážnych 

narušení vnútorného trhu by pravdepodobne 

nepredstavovali obmedzenie hospodárskej súťaže podľa 

článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie/čl. 53 Dohody 

o Európskom hospodárskom priestore, resp. mohli by 

prinášať výhody, ktoré by s najväčšou 

pravdepodobnosťou mohli prevážiť nad obmedzením  

Pozastavenie účasti Ruskej federácie na 
medzinárodnej spolupráci v oblasti ochrany 

hospodárskej súťaže v rámci ICN 

Spoločné vyhlásenie európskych úradov na 
ochranu hospodárskej súťaže o uplatňovaní 

pravidiel hospodárskej súťaže v kontexte 
vojny na Ukrajine 

https://www.internationalcompetitionnetwork.org/news/chair-statement-2022march/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_1934
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/24/joint-statement-by-the-members-of-the-european-council-24-02-2022/#:%7E:text=We%20condemn%20in%20the%20strongest,and%20global%20security%20and%20stability.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/24/joint-statement-by-the-members-of-the-european-council-24-02-2022/#:%7E:text=We%20condemn%20in%20the%20strongest,and%20global%20security%20and%20stability.
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hospodárskej súťaže. V každom prípade a za súčasných  

okolností autority ECN potvrdili, že ECN nebude aktívne 

zasahovať proti nevyhnutným a dočasným opatreniam 

prijímaným na predchádzanie vážnym narušeniam 

následkom vojny a/alebo sankcií na vnútornom trhu. 

 

Zároveň konštatovali, že je dôležité zabezpečiť, aby 

základné produkty (napríklad energia, potraviny, 

suroviny) boli dostupné za konkurencieschopné ceny a 

aby súčasná kríza nebola zneužívaná na narúšanie 

podmienok hospodárskej súťaže medzi podnikateľmi. Ak 

podnikatelia zneužívajú súčasnú situáciu napr. 

uzatváraním kartelových dohôd alebo zneužívaním 

dominantného postavenia, ich protizákonným konaním 

sa budú zaoberať autority ECN. 

 

Podnikateľom, ktorí majú prípadné pochybnosti o zlučiteľnosti 

súčasných koordinovaných iniciatív s právom hospodárskej 

súťaže EÚ/EHP odporúčajú kontaktovať EK, Dozorný orgán 

EZVO alebo príslušný vnútroštátny orgán pre hospodársku 

súťaž na účely neformálneho usmernenia. 

 

Celé znenie spoločného vyhlásenia ECN k vojne na Ukrajine 

je dostupné na nasledujúcom odkaze: Spoločné vyhlásenie 

ECN o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže v 

kontexte vojny na Ukrajine. 

 
 

 

Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu Slovenskej 

republiky počas prvého štvrťroka 2022 začal niekoľko 

správnych konaní vo veci posúdenia koncentrácie.  

 

Počas uvedeného obdobia tiež informoval o vydaní 

súhlasných rozhodnutí vo vzťahu k nasledujúcim 

transakciám: 

 

- koncentrácia spočívajúca vo viacerých vzájomne 

prepojených a podmienených transakciách, ktorých 

výsledkom podľa oznámenia koncentrácie je 

nadobudnutie spoločnej kontroly nad podnikateľom MHP 

East Europe, s.r.o., Bratislava podnikateľom EU 

Poultry, s.r.o., Bratislava a časťou aktív, na základe 

ktorých je možné dosahovať obrat, patriacich do majetku 

spoločnosti WE Trade, s.r.o., Bratislava, čím dôjde k 

vytvoreniu plnofunkčného spoločného podniku  

podnikateľov Dmytro Borodavka a MHP SE, Limassol, 

Cyprus, 

 

 
- koncentrácia spočívajúca v nadobudnutí výlučnej 

kontroly podnikateľa Legrand France S.A., Limoges, 

Francúzska republika nad podnikateľom EMOS CZ 

group, a.s., Přerov, Česká republika a skupinou 

spoločností, ktoré sú jeho dcérskymi spoločnosťami: 

EMOS SK, s.r.o., Bytča, EMOS, spol. s r.o., Přerov, 

Česká republika, EMOS Depo CZ, s.r.o., Přerov, Česká 

republika, EMOS PL SP. Z O.O., Bielsko-Biała, Poľsko, 

EMOS HU Kft., Budaörs, Maďarsko a EMOS SI 

Mednardna trgovina in proizvodnja, D.O.O., Šempeter 

v Savinjski dolini, Slovinsko, 

 

- koncentrácia spočívajúca v nadobudnutí priamej výlučnej 

kontroly podnikateľa ESCO Slovensko, a.s., Bratislava 

nad podnikateľom ELIMER, a.s., Nové Mesto nad 

Váhom, 

 

- koncentrácia spočívajúca v získaní výlučnej kontroly 

podnikateľa CPI PROPERTY GROUP société 

anonyme, Luxemburské veľkovojvodstvo nad 

podnikateľom IMMOFINANZ AG, Rakúsko, 

 
- koncentrácia spočívajúca v nadobudnutí nepriamej 

výlučnej kontroly nad podnikateľom MEDICAL GROUP  

SK, a.s., Slovenská republika podnikateľom PENTA 

INVESTMENTS LIMITED, Cyprus, 

 

- koncentrácia spočívajúca v nadobudnutí výlučnej 

kontroly nad podnikateľom SLOVMAG a.s. Lubeník, 

Slovenská republika podnikateľom INTOCAST Slovakia 

a.s., Slovenská republika. 

 

Počas prvého štvrťroka 2022 úrad vo vzťahu k nasledujúcej 

transakcii informoval o vydaní súhlasného rozhodnutia, 

v ktorom uplatnil inštitút vydania rozhodnutia bez 

odôvodnenia:  

 

Rozhodnutie sa vzťahovalo na koncentráciu spočívajúcu vo 

vytvorení plnofunkčného spoločného podniku tým, že podľa 

oznámenia koncentrácie ňou dochádza ku zmene výlučnej 

kontroly podnikateľa BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s., 

Bratislava na spoločnú kontrolu tohto podnikateľa a 

podnikateľa AZC, a.s., Bratislava nad podnikateľom 

ColosseoEAS, a.s., Bratislava.  

 

V danom prípade išlo o bezproblémovú koncentráciu, kde 

nedochádzalo k horizontálnym prekrytiam ani k 

relevantným ne-horizontálnym vzťahom. Vydať 

v jednoduchých prípadoch koncentrácií rozhodnutie bez 

odôvodnenia úrad môže na základe ustanovenia zákona 

o ochrane hospodárskej súťaže (zákon č. 187/2021 Z. z.,  

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 
 

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 
 

KARTELOVÉ 
DOHODYKONTROLA 

KONCENTRÁCIÍ 
 

KONTROLA KONCENTRÁCIÍ 

https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2022-03/202203_joint-statement_ecn_ukraine-war.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2022-03/202203_joint-statement_ecn_ukraine-war.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2022-03/202203_joint-statement_ecn_ukraine-war.pdf
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ďalej aj ako „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť dňa  

1. 6. 2021. 

 

Vydaním súhlasných rozhodnutí o koncentrácii bez 

odôvodnenia úrad vyjadruje snahu o efektívnejšie a 

rýchlejšie posúdenie transakcií, ktoré sú z hľadiska 

hospodárskej súťaže neproblémovými transakciami 

a zároveň šetrenie zdrojov a kapacít na strane úradu, ako 

aj dotknutých podnikateľov. 

 

Z prípadov odboru koncentrácií sme vybrali nasledujúci: 

 

 

PMÚ SR schválil koncentráciu podnikateľov 

SLOVMAG a.s. Lubeník a INTOCAST Slovakia a.s. 

 

Odbor koncentrácií Protimonopolného úradu SR dňa 

3. 3. 2022 schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí 

výlučnej kontroly nad podnikateľom SLOVMAG a.s. 

Lubeník, SR (ďalej len „SLOVMAG”) podnikateľom 

INTOCAST Slovakia a.s., SR (ďalej len „INTOCAST“). 

  

Skupina INTOCAST sa primárne zaoberá výrobou a 

predajom žiaruvzdorných materiálov pre priemysel železa a 

ocele, kovospracujúci priemysel, druhovýrobu, priemysel 

skla, cementu a keramiky. Najväčšiu časť výroby spoločnosti 

INTOCAST v čase posudzovania koncentrácie úradom tvorila 

výroba netvarovaných žiaruvzdorných výrobkov, a to tzv. 

suchých nástrekových hmôt na báze magnezitu. V čase 

posudzovania koncentrácie vyrábala aj tvarované 

žiaruvzdorné výrobky a zaoberala sa výrobou aj tzv. 

kaustického magnezitu. 

  

SLOVMAG sa zameriava na výrobu tvarovaných 

žiaruvzdorných výrobkov, najmä tehál. V čase posudzovania 

koncentrácie úradom sa zaoberala aj ťažbou magnezitu, 

výrobou netvarovaných žiaruvzdorných výrobkov a výrobou 

tzv. kaustického magnezitu. 

 

Úrad identifikoval horizontálne prekrytia aktivít 

účastníkov koncentrácie v oblasti výroby a predaja 

tvarovaných a netvarovaných žiaruvzdorných výrobkov, 

tzv. kaustického magnezitu, ako aj vertikálny vzťah v 

oblasti surového magnezitu používaného ako vstup pre 

výrobu žiaruvzdorných výrobkov. Pokiaľ išlo o horizontálne 

prekrytie v oblasti výroby žiaruvzdorných tvarovaných 

materiálov, ich výroba v čase posudzovania koncentrácie 

úradom tvorila primárnu podnikateľskú činnosť spoločnosti 

SLOVMAG. Táto spoločnosť v uvedenom čase bola 

zameraná na výrobu tehál vyrábaných špecifickým výrobným 

procesom, ich lisovaním a následným vypaľovaním. Výroba  

 

tvarovaných žiaruvzdorných materiálov u spoločnosti 

INTOCAST v čase posudzovania koncentrácie úradom tvorila 

len zanedbateľnú časť jej produkcie, pričom v rámci 

uvedeného vyrábala aj tehly, avšak odlišným výrobným 

procesom. Úrad vzal do úvahy najmä nízky odhadovaný 

podiel účastníkov koncentrácie v rámci vymedzenej 

alternatívy priestorového trhu (stredná Európa, pričom úrad 

definíciu trhu neuzavrel), prítomnosť významných 

uvádzaných konkurentov v tomto segmente, ako aj uvádzanú 

rozdielnosť výrobných procesov. Na základe uvedených 

skutočností úrad vyhodnotil, že z hľadiska unilaterálnych 

horizontálnych účinkov v oblasti výroby tvarovaných 

žiaruvzdorných výrobkov predmetná koncentrácia 

nevzbudzuje súťažné obavy. 

 

Ďalej sa úrad zameral na aktivity účastníkov koncentrácie 

v oblasti výroby netvarovaných žiaruvzdorných 

výrobkov. Spoločnosť INTOCAST v čase posudzovania 

koncentrácie úradom zameriavala primárne svoju činnosť a 

výrobnú aktivitu na výrobu netvarovaných žiaruvzdorných 

výrobkov, najmä tzv. suchých nástrekových hmôt vyrábaných 

na báze magnezitu. Spoločnosť SLOVMAG sa v čase 

posudzovania koncentrácie výrobou netvarovaných 

žiaruvzdorných materiálov primárne nezaoberala, pričom 

takáto výroba tvorila len neporovnateľne menšiu časť jej 

produkcie. Zároveň sa výrobky účastníkov koncentrácie 

vzájomne odlišujú, najmä zložením. Úrad vzal do úvahy 

najmä nízky odhadovaný podiel účastníkov koncentrácie v 

rámci vymedzenej alternatívy priestorového trhu (stredná 

Európa, avšak úrad definíciu trhu neuzavrel), prítomnosť 

významných uvádzaných konkurentov v tomto segmente, ako 

aj uvádzanú rozdielnosť vlastností výrobkov, čo má vplyv na 

rozdielnosť dopytu po nich, a teda, vychádzajúc z oznámenia 

koncentrácie, v čase posudzovania koncentrácie úradom 

nepredstavovali účastníci koncentrácie v tejto oblasti blízkych 

konkurentov. Na základe uvedených skutočností úrad 

vyhodnotil, že z hľadiska unilaterálnych horizontálnych 

účinkov v oblasti výroby netvarovaných žiaruvzdorných 

výrobkov predmetná koncentrácia nevzbudzuje súťažné 

obavy. 

 

Následne sa úrad zameral na aktivity účastníkov 

koncentrácie v oblasti výroby tzv. kaustického 

magnezitu, ktorý sa používa najmä ako prísada do krmív 

hospodárskych zvierat alebo ako prísada hnojív v chemickom 

priemysle. Podľa oznámenia koncentrácie v čase 

posudzovania koncentrácie na území Slovenskej republiky 

neexistoval odbyt pre daný typ produktov a účastníci 

koncentrácie sa zameriavali na zahraničný trh. V tomto 

kontexte bola v oznámení koncentrácie, okrem ďalších 

zahraničných konkurentov, uvedená ako konkurenčný  
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podnikateľ predovšetkým slovenská spoločnosť SMZ, a.s., 

Jelšava s niekoľkonásobne vyšším objemom výroby oproti 

účastníkom koncentrácie. Vzhľadom najmä na uvedenú 

skutočnosť úrad dospel k záveru, že koncentrácia 

nepovedie k obmedzeniu súťaže v tomto segmente z 

hľadiska unilaterálnych horizontálnych účinkov. 

 

Úrad skúmal aj vertikálny vzťah medzi účastníkmi 

koncentrácie. Spoločnosť SLOVMAG sa v čase 

posudzovania koncentrácie úradom zaoberala aj ťažbou 

surového magnezitu, ktorý je základným komponentom 

všetkých výrobkov vyrábaných spoločnosťou INTOCAST. 

Najväčším dodávateľom surového magnezitu pre spoločnosť 

INTOCAST bola v čase posudzovania koncentrácie 

slovenská spoločnosť SMZ, a.s., Jelšava. Podľa oznámenia 

spoločnosť INTOCAST v uvedenom čase neodoberala 

magnezit od spoločnosti SLOVMAG. Ďalej úrad zobral do 

úvahy, že spoločnosť SLOVMAG sa primárne nezaoberala 

predajom surového magnezitu, takmer celé vyťažené 

množstvo magnezitu spotrebovala na výrobu vlastných 

výrobkov. Prihliadajúc najmä na prítomnosť významného 

konkurenta v oblasti ťažby magnezitu, ako aj zanedbateľnú 

prítomnosť zo strany spoločnosti SLOVMAG v oblasti predaja 

magnezitu, úrad konštatoval, že koncentrácia nevzbudzuje 

súťažné obavy z vertikálneho hľadiska. 

 

Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel 

úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade s 

§ 11 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, keďže 

značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, 

najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného 

postavenia. 

  

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 7. 3. 2022. 

 

 

 

PMÚ SR uložil pokutu vo výške takmer 298 tisíc eur za 

zneužívanie dominantného postavenia v oblasti 

odpadového hospodárstva 

 

Odbor zneužívania dominantného postavenia a 

vertikálnych dohôd Protimonopolného úradu SR dňa 

31. 1. 2022 vydal rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi 

pôsobiacemu v oblasti odpadového hospodárstva pokutu vo 

výške 297 533 eur za zneužívanie dominantného postavenia. 

 

Zo zistení úradu vyplynulo, že podnikateľ v dominantnom 

postavení od roku 2019 uplatňuje voči niektorým obciam  

 

bez objektívneho odôvodnenia nezanedbateľne vyššie 

ceny za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu v 

porovnaní s ostatnými obcami. Predmetné správanie bolo 

posúdené úradom ako praktika uplatňovania 

neprimeraných obchodných podmienok v zmysle § 5 ods. 

3 písm. a) zákona o ochrane hospodárskej súťaže.  

 

Rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť, účastník 

konania podal voči rozhodnutiu v zákonnej lehote rozklad. 

 

 

PMÚ SR uložil pokutu vo výške takmer 58 tisíc eur za 

zneužívanie dominantného postavenia v oblasti 

kolektívnej správy práv 

 

Odbor zneužívania dominantného postavenia a 

vertikálnych dohôd Protimonopolného úradu SR dňa 

23. 2. 2022 vydal rozhodnutie, ktorým uložil podnikateľovi 

pôsobiacemu v oblasti poskytovania služieb kolektívnej 

správy práv na území SR pokutu vo výške 57 939 eur za 

zneužívanie dominantného postavenia. 

  

Zo zistení úradu vyplynulo, že podnikateľ v dominantnom 

postavení v období od roku 2015 do roku 2019 uplatňoval 

pri poskytovaní služieb používateľom určitých druhov 

autorských diel v odbore verejného prenosu 

prostredníctvom technických prostriedkov (TV a/alebo 

rádia) v izbách ubytovacích zariadení neprimerané ceny.  

 

Predmetné správanie podnikateľa bolo posúdené úradom 

ako protisúťažné v zmysle § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 

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

102 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.  

  

Rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť, účastník 

konania podal voči rozhodnutiu v zákonnej lehote rozklad. 
 

 

PMÚ SR začal správne konanie vo veci možného 

zneužívania dominantného postavenia pri 

poskytovaní služieb na online portáloch inzercie 

nehnuteľností v SR 

 

Odbor zneužívania dominantného postavenia a 

vertikálnych dohôd Protimonopolného úradu SR dňa 

1. 2. 2022 začal z vlastného podnetu správne konanie vo 

veci možného zneužívania dominantného postavenia 

podľa § 5 ods. 3 zákona o ochrane hospodárskej súťaže a 

čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v oblasti 

poskytovania služieb na online portáloch inzercie 

nehnuteľností na území SR. 

ZNEUŽÍVANIE DOMINANTNÉHO POSTAVENIA 
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Správne konanie začal úrad v nadväznosti na vykonané 

prešetrovanie, v rámci ktorého úrad získal informácie a 

podklady vyvolávajúce podozrenie, že podnikateľ pôsobiaci v 

oblasti poskytovania služieb na online portáloch inzercie 

nehnuteľností na území SR by mohol od začiatku roka 2016 

vo vzťahu ku svojim obchodným partnerom 

poskytujúcim sprostredkovateľské služby v oblasti 

predaja a/alebo prenájmu nehnuteľností 

- uplatňovať neprimerané ceny za online inzerciu, 

- uplatňovať podmienky znevýhodňujúce niektoré 

podnikateľské subjekty v oblasti online inzercie, 

- obmedzovať možnosť výberu konkrétnych online 

portálov na účely online inzercie, 

- viazať poskytovanie služieb online inzercie na 

využívanie ďalších produktov a 

- obmedzovať možnosti vkladania inzerátov a 

využívania ďalších doplnkových služieb a 

funkcionalít na online portáloch v oblasti inzercie 

nehnuteľností. 

 

Podľa § 42 ods. 1 zákona úrad za porušenie zákazu zneužitia 

dominantného postavenia uloží podnikateľovi pokutu do 

10 % z celosvetového obratu podľa § 3 ods. 10 zákona za 

predchádzajúce účtovné obdobie. 

 

Začatie správneho konania neznamená, že účastník 

konania porušil súťažné pravidlá a ani neprejudikuje 

závery, ku ktorým môže úrad dospieť v rozhodnutí vo 

veci samej. 

 
 

 

 

 
 

ESĽP zamietol sťažnosť spoločnosti Vaša Slovensko, 

s. r. o., v prospech SR 

 

Rozhodnutie ESĽP 

 

Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vyhlásil 

rozhodnutie, ktoré prijal dňa 22. 2. 2022 a ktorým zamietol 

sťažnosť spoločnosti Vaša Slovensko, s. r. o. proti 

Slovenskej republike, a to z dôvodu zneužitia práva na 

podanie sťažnosti. ESĽP teda rozhodol v prospech štátu. 

 

Spoločnosť sťažujúca sa ESĽP v roku 2017 namietala 

porušenie práva na spravodlivé konanie, práva na 

rešpektovanie obydlia a práva na účinný prostriedok nápravy. 

K porušeniu týchto práv malo dôjsť vykonaním inšpekcie 

Protimonopolným úradom SR v priestoroch sťažujúcej sa  

 

spoločnosti a z dôvodu neúčinnosti následnej súdnej 

kontroly. Prípad PMÚ SR sa týkal kartelových dohôd 

podnikateľov na trhu emitovania, distribúcie a predaja 

stravovacích poukážok a benefitných poukážok vrátane 

poskytovania služieb s tým súvisiacich. 

 

ESĽP vo svojom rozhodnutí uviedol, že sťažujúca sa 

spoločnosť približne sedem mesiacov po podaní 

sťažnosti na ESĽP zanikla a jej právna nástupkyňa 

neoznámila želanie v konaní o sťažnosti pokračovať. 

Napriek tomu, že sťažujúca sa spoločnosť bola na začiatku 

konania výslovne upozornená na povinnosť informovať 

ESĽP o všetkých relevantných nových skutočnostiach, 

neurobila tak. Neposkytnuté informácie sa týkali samotnej 

podstaty sťažnosti. Podľa ESĽP je takéto konanie v rozpore s 

účelom práva na individuálnu sťažnosť. 

 

ESĽP vo svojom rozhodnutí dospel k záveru, že sťažnosť 

sťažujúcej sa spoločnosti predstavuje zneužitie práva na 

individuálnu sťažnosť, a preto ju zamietol. 

 

Rozhodnutie ESĽP v anglickom jazyku je dostupné na 

webovej stránke ESĽP prostredníctvom nasledujúceho 

odkazu: Rozhodnutie ESĽP. 

 

Bližšie informácie sú dostupné aj v tlačovej správe 

Ministerstva spravodlivosti SR na nasledujúcom odkaze: 

ESĽP rozhodol v prípade Vaša Slovensko, s. r. o., proti 

SR v prospech štátu. 

 

Pozadie prípadu riešeného PMÚ SR 
 

V nadväznosti na vykonané inšpekcie a prešetrovanie začal 

PMÚ SR správne konanie a následne dňa 11. 2. 2016 vydal 

v správnom konaní rozhodnutie, ktorým uložil piatim 

podnikateľom, vrátane spoločnosti Vaša Slovensko, 

s.r.o., pôsobiacim na trhu emitovania, distribúcie 

stravovacích a benefitných poukážok pokutu vo výške 

2,96 milióna eur, a to za dve kartelové dohody.  

 

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 

(ďalej len „Rada úradu“) rozhodnutím č. 31/2017/ODK-

2017/KH/R/2/025 zo dňa 11. 8. 2017 potvrdila 

prvostupňové rozhodnutie PMÚ SR. Účastníci konania sa 

následne domáhali preskúmania rozhodnutia Rady úradu 

súdom. Krajský súd v Bratislave správne žaloby 

účastníkov konania rozsudkom sp. zn. 2S/273/2017 zo dňa 

21. 11. 2018 zamietol. Vec je v súčasnosti otvorená na 

Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky. 

Sťažnosť podaná na ESĽP sa týkala vykonanej inšpekcie, 

nie vydaných rozhodnutí.  

SÚDNY PRIESKUM ROZHODNUTÍ PMÚ SR 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216545
https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3691
https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3691
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- Vybrané štatistické údaje z oblasti štátnej pomoci 

za obdobie január – marec 2022 

 

 

 

 

 

Bližšie informácie o platných a účinných schémach štátnej 

pomoci a minimálnej pomoci sú dostupné na webovom 

sídle PMÚ SR www.antimon.gov.sk – v sekcii Štátna pomoc: 

Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci. 

 
 

 

- Aktuálna diskontná a referenčná sadzba 

 

Od 1. 1. 2022 platí základná sadzba pre stanovenie 

referenčnej a diskontnej sadzby vo výške -0,49 %. 

  

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 PMÚ SR v sekcii Štátna pomoc: Legislatíva – 

Diskontné a referenčné sadzby. 

 

 

- Nové webové sídlo koordinátora pomoci 

Prostredníctvom nového webového sídla PMÚ SR 

www.antimon.gov.sk bude koordinátor pomoci naďalej pre 

Vás zverejňovať informácie o svojej činnosti a 

významných aktivitách v oblasti koordinácie štátnej 

pomoci.  

 

Koordinátor pomoci zverejňuje od 1. 1. 2022 všetky 

informácie ohľadom koordinácie štátnej pomoci už len na 

novom webovom sídle PMÚ SR www.antimon.gov.sk 

a samostatnej sekcie Štátna pomoc. Pôvodná stránka 

www.statnapomoc.sk dňom 1. 1. 2022 zanikla.  

 

Nové webové sídlo koordinátora pomoci prešlo hlavne 

vizuálnou zmenou. Na novom webovom sídle sú zverejnené 

všetky informácie, ktoré koordinátor pomoci dosiaľ 

zverejňoval a bude ich aj pravidelne aktualizovať. Návštevníci 

pôvodného webového sídla www.statnapomoc.sk budú 

automaticky presmerovaní na nové webové sídlo 

koordinátora pomoci. 

 

 

 

 

 

Vybrané štatistické údaje z oblasti štátnej 
pomoci za obdobie január – marec 2022 

Počet 

Schémy pomoci: 

Záväzné stanoviská k schémam štátnej 

pomoci 
3 

Záväzné stanoviská k dodatkom k 

schémam štátnej pomoci  
4 

Pripomienky k schémam štátnej pomoci 

(vrátane dodatkovaných) 
20 

Záväzné stanoviská k schémam 

minimálnej pomoci 
4 

Záväzné stanoviská k dodatkom k 

schémam minimálnej pomoci 
2 

Pripomienky k schémam minimálnej 

pomoci (vrátane dodatkovaných) 
25 

Ad hoc opatrenia pomoci: 

Záväzné stanoviská k ad hoc minimálnej 

pomoci  
2 

Pripomienky k ad hoc štátnej pomoci 3 

Pripomienky k ad hoc minimálnej pomoci 2 

Správne konania na základe zákona č. 

358/2015 Z. z.: 
 

Vydané rozhodnutia 3 

Stretnutia s poskytovateľmi pomoci 35 

Školenia 4 

Notifikácie EK (vrátane doplňujúcich 

informácií) 
23 

Metodické usmernenia: 

Zaslané prostredníctvom adresy 

statnapomoc@antimon.gov.sk 
17 

Vybavené inou formou (napr. elektronickou 

schránkou) 
30 

Informácie zverejnené na webovom sídle 

www.antimon.gov.sk:   

Schémy štátnej a minimálnej pomoci 

(vrátane dodatkovaných)  
30 

Legislatíva a metodické usmernenia 2 

Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej 

pomoci 
7 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 
 

ŠTÁTNA POMOC 

http://www.antimon.gov.sk/
https://www.antimon.gov.sk/schemy-statnej-pomoci-a-minimalnej-pomoci/?csrt=8707638451338718883
https://www.antimon.gov.sk/schemy-statnej-pomoci-a-minimalnej-pomoci/?csrt=8707638451338718883
https://www.antimon.gov.sk/diskontne-a-referencne-sadzby/?csrt=14033394942183893602
https://www.antimon.gov.sk/diskontne-a-referencne-sadzby/?csrt=14033394942183893602
http://www.antimon.gov.skk/
http://www.antimon.gov.sk/
https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/
http://www.statnapomoc.sk/
mailto:statnapomoc@antimon.gov.sk
http://www.antimon.gov.sk/
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- Informačná povinnosť o výške štátnej pomoci za 

rok 2021 

 

Podľa § 16 ods. 4 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 aj ako „zákon o štátnej pomoci) sú 

poskytovatelia štátnej pomoci povinní každoročne do 

konca februára poskytnúť údaje o štátnej pomoci za 

predchádzajúci kalendárny rok.  

 

Predmetná informačná povinnosť sa netýka opatrení 

poskytnutých v režime minimálnej pomoci a ani štátnej 

pomoci vo forme náhrad za služby všeobecného 

hospodárskeho záujmu. 

 

PMÚ SR je povinný, po spracovaní údajov, každoročne do 

konca mája predložiť vláde SR na prerokovanie správu o 

poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci 

kalendárny rok. Predmetnú správu následne predkladá 

Európskej komisii.  

 

Formu a obsah ročných správ o poskytnutej štátnej pomoci 

upravuje nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 

2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 

stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. ES L 140 30. 4. 

2004, s. 1). 

 

V nadväznosti na uvedené PMÚ SR začiatkom januára 2022 

oslovil všetkých poskytovateľov štátnej pomoci so 

žiadosťou o poskytnutie vyššie uvedených informácií. 

Zároveň im zaslal podrobné pokyny uľahčujúce vypracovanie 

správy, pričom v tejto veci tiež zorganizoval špecializované 

školenie. 

 

 

- Informačná povinnosť o výške náhrad za služby vo 

všeobecnom hospodárskom záujme za roky 2020 

a 2021 

 

Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 

o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu 

vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom 

povereným poskytovaním služieb všeobecného 

hospodárskeho záujmu (ďalej len „rozhodnutie Komisie 

2012/21/EÚ“) stanovuje v článku 9 povinnosť všetkým 

členským štátom predkladať EK každé dva roky 

pravidelnú správu o vykonávaní tohto rozhodnutia.  

 

 

PMÚ SR vo februári 2022 kontaktoval poskytovateľov 

štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného 

hospodárskeho záujmu so žiadosťou o poskytnutie 

informácií požadovaných zo strany EK.  

 

Poskytovatelia sú povinní zaslať údaje k vypracovaniu 

predmetnej správy za SR Protimonopolnému úradu SR do 

1. 6. 2022. Na základe poskytnutých údajov úrad vypracuje  

finálnu správu pre EK, ktorá bude následne zverejnená na 

webovom sídle EK. 

 

 

- Stanoviská PMÚ SR k schémam pomoci 

 

PMÚ SR ako koordinátor pomoci v zmysle zákona o štátnej 

pomoci (zákon č. 358/2015 Z. z.), okrem plnenia ďalších úloh, 

vypracováva stanoviská k schémam pomoci vrátane ich 

dodatkov z hľadiska dodržiavania pravidiel Európskej 

únie pre pomoc.  

 

Na tento účel poskytovateľ pomoci v zmysle § 7 ods. 4 

zákona o štátnej pomoci je povinný zaslať návrh schémy 

pomoci vrátane každého návrhu dodatku k schéme pomoci 

koordinátorovi pomoci. Stanovisko k takýmto návrhom 

zasiela koordinátor pomoci poskytovateľovi do 30 dní po 

doručení návrhu. Stanovisko koordinátora pomoci týkajúce sa 

dodržania pravidiel Európskej únie pre pomoc je pre 

poskytovateľa záväzné. 

  

Počas prvého štvrťroka 2022 PMÚ SR prostredníctvom 

svojich tlačových správ informoval o vydaní stanovísk 

k nasledujúcim schémam pomoci: 

 
 

 Stanovisko PMÚ SR k Schéme štátnej pomoci 

na podporu posilnenia dlhodobej zdravotnej 

starostlivosti a paliatívnej zdravotnej 

starostlivosti 

 

PMÚ SR ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 

zákona o štátnej pomoci dňa 24. 2. 2022 vydal stanovisko 

týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre 

pomoc k „Schéme štátnej pomoci na podporu posilnenia 

dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej 

zdravotnej starostlivosti (schéma štátnej pomoci vo 

forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho 

záujmu)“ (ďalej len „schéma“) a pridelil jej číslo ŠP SVHZ – 

1/2022. 

  

V zmysle pravidiel EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci 

je právnym základom schémy rozhodnutie Komisie  

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid_en#reports
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2012/21/EÚ. Schéma sa uplatňuje na štátnu pomoc vo 

forme náhrady udelenej v súvislosti so službami 

všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorá patrí do 

kategórie podľa článku 2 ods. 1 písm. c) rozhodnutia Komisie 

2012/21/EÚ. 

 

Účelom schémy je poskytovanie štátnej pomoci vo forme  

náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu 

pre subjekty poskytujúce dlhodobú zdravotnú 

starostlivosť a paliatívnu zdravotnú 

starostlivosť regulovanú ustanovením § 4 ods. 1, 

definovanú v § 7 ods. 1 písm. a) a d) a § 8 zákona č. 576/2004 

Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

prevádzkovanú v zariadeniach ambulantnej zdravotnej 

starostlivosti v zmysle § 7 ods. 3 písm. e) a g) zákona č. 

578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 

zdravotníctve v znení neskorších predpisov. 

  

Podnik, ktorý je prijímateľom pomoci podľa schémy, musí byť 

písomne poverený poskytovaním konkrétnej služby 

všeobecného hospodárskeho záujmu, na ktorú sa poskytuje 

pomoc podľa schémy. 

  

Schéma upravuje postup pri poskytovaní štátnej pomoci 

formou nenávratného finančného 

príspevku financovaného z Európskeho sociálneho 

fondu a v súvislosti s realizáciou programového 

dokumentu Operačný program Ľudské zdroje. 

  

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

  

Vykonávateľom schémy je Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky. 
 

 

 Stanovisko PMÚ SR k Schéme podpory 

implementácie a vylepšovania opatrení na 

riadenie bezpečnostných rizík 

 

PMÚ SR ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 

zákona o štátnej pomoci dňa 3. 2. 2022 vydal stanovisko 

týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre 

pomoc k „Schéme podpory implementácie a 

vylepšovania opatrení na riadenie bezpečnostných rizík“ 

(ďalej len „schéma“) a pridelil jej číslo DM-1/2022. 

 

 

 

Predmetom schémy je poskytovanie minimálnej pomoci na 

podporu implementácie a vylepšovania opatrení na 

riadenie bezpečnostných rizík, predovšetkým pre systémy 

verejnej správy patriace do kritickej infraštruktúry. 

 

Jej cieľom je nasadenie nástrojov na skoré rozpoznania 

útokov a incidentov pre informačné systémy podnikov, v 

zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.  

 

V rámci ochrany informačného prostredia je potrebné vytvoriť 

presné procesy na zvládnutie situácie prelomenia 

bezpečnosti, aby bola do najvyššej možnej miery 

zabezpečená biznis kontinuita informačných systémov a aby 

bol minimalizovaný dopad bezpečnostného incidentu. Ďalej je 

potrebné podporiť na úrovni jednotlivých podnikov prijatie 

postupov riadenia rizík a podávať správy o významných 

bezpečnostných incidentoch na ich hlavných službách s 

cieľom vytvorenia jednotného systému na monitorovanie 

kritickej infraštruktúry. 

 
Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky. 
 
Schéma je spolufinancovaná z operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra. 
 

 

 Stanovisko PMÚ SR k Schéme podpory na 

rozvoj digitálnych zručností znevýhodnených 

skupín 

 

PMÚ SR ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 

zákona o štátnej pomoci dňa 17. 2. 2022 vydal stanovisko 

týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre 

pomoc k „Schéme podpory na rozvoj digitálnych 

zručností znevýhodnených skupín“ (ďalej len „schéma“) a 

pridelil jej číslo DM-2/2022. 

  

Predmetom schémy je poskytovanie minimálnej pomoci na 

podporu rozvoja digitálnych zručností, zjednodušeného 

prístupu k internetu vrátane zvýšenia participácie na 

digitálnom trhu znevýhodnených skupín na území Slovenskej 

republiky. 

 

Jej cieľom je prostredníctvom vzdelávacích činností 

(vrátane on-line podpory), asistovanej podpory pre 

znevýhodnené osoby podporiť využívanie internetových 

služieb (vrátane elektronických služieb) zo strany 

znevýhodnených osôb a zvýšiť ich participáciu na digitálnom 

trhu na území Slovenskej republiky.  



www.antimon.gov.sk 

SÚŤAŽNÝ  SPRAVODAJCA   
 

   1/2022                                
  
 

    
11 

    

 

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky. 

 

Schéma je spolufinancovaná z operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra. 

 

 

 Stanovisko PMÚ SR k Schéme minimálnej 

pomoci na podporu sektora akvakultúry 

 

PMÚ SR ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 

zákona o štátnej pomoci dňa 9. 3. 2022 vydal stanovisko 

týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre 

pomoc k „Schéme minimálnej pomoci na podporu 

sektora akvakultúry“ a pridelil jej číslo DM-3/2022. 

 

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci podniku 

pôsobiacemu v sektore akvakultúry. 

 

Akvakultúra je chov alebo pestovanie vodných organizmov 

technikami určenými na zvýšenie produkcie daných 

organizmov nad rámec prirodzenej kapacity prostredia, ak 

organizmy zostávajú počas fázy chovu a pestovania 

majetkom fyzickej alebo právnickej osoby, a to až do okamihu 

ich výlovu vrátane tohto okamihu. 

 

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky. 

 

Vykonávateľom schémy je Pôdohospodárska platobná 

agentúra. 

  

 

 Stanovisko PMÚ SR k Dodatku č. 10 k Schéme 

minimálnej pomoci na podporu 

zamestnanosti 

 

PMÚ SR ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 

zákona o štátnej pomoci dňa 25. 3. 2022 vydal stanovisko 

týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre 

pomoc k „Dodatku č. 10 k Schéme minimálnej pomoci na 

podporu zamestnanosti“ s prideleným číslom DM-16/2014. 

 

Pomoc podľa tejto schémy v aktuálnom znení sa poskytuje v 

súvislosti s realizáciou aktívnych opatrení na trhu práce v 

zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

 

 

predpisov a v nadväznosti na realizáciu programového 

dokumentu Operačný program Ľudské zdroje. 

 

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a/alebo 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Vykonávateľom schémy je Ústredie práce, sociálnych 

vecí a rodiny. 

 

 

 Stanovisko PMÚ SR k Schéme minimálnej 

pomoci na podporu podnikov 

prevádzkujúcich športovú infraštruktúru 

v súvislosti s vypuknutím ochorenia 

COVID-19 

 

PMÚ SR ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 

zákona o štátnej pomoci dňa 31. 3. 2022 vydal stanovisko 

týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre 

pomoc k „Schéme minimálnej pomoci na podporu 

podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v 

súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19“ a pridelil jej 

číslo DM-4/2022. 

 

Cieľom pomoci je podpora podnikov prevádzkujúcich 

športovú infraštruktúru prostredníctvom pokrytia časti 

fixných nákladov, ktoré podniky museli vynaložiť v čase ich 

núteného čiastočného alebo úplného uzatvorenia z dôvodu 

opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa 

prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 

na fungovanie prevádzok športovej infraštruktúry. 

 

Pomoc je určená na kompenzáciu škôd vzniknutých 

príjemcom pomoci, ktorí sú definovaní  v článku E tejto 

schémy, ktoré im vznikli ako priame následky opatrení 

prijatých na zmiernenie negatívnych následkov 

pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 v 

rozsahu podľa podmienok tejto schémy. 

 

Poskytovateľom pomoci a zároveň vykonávateľom 

schémy je Fond na podporu športu. 
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- Zvyšovanie povedomia v oblasti štátnej pomoci 
 

 Stretnutia s poskytovateľmi pomoci 

 

Počas sledovaného obdobia sa uskutočnilo 35 pracovných 

stretnutí. Tieto pracovné stretnutia sa uskutočnili v online 

priestore prostredníctvom online komunikačných platforiem.  

 

Predmetom stretnutí boli návrhy pripravovaných opatrení 

pomoci (najmä schém pomoci), ako aj konzultácie 

k opatreniam, ktoré pravidlám v oblasti štátnej pomoci 

nepodliehajú (napr. z dôvodu podpory nehospodárskej 

činnosti alebo nesplnenia niektorého z kritérií testu štátnej 

pomoci). Zvýšil sa počet pracovných stretnutí súvisiacich 

s Plánom obnovy a odolnosti SR – predmetom týchto 

stretnutí boli návrhy pripravovaných výziev v rámci 

jednotlivých komponentov, ale aj konkrétne schémy  

pomoci, prostredníctvom ktorých majú byť prostriedky Plánu 

obnovy a odolnosti poskytované. 

 

Účastníkmi na stretnutiach boli najmä zástupcovia Úradu 

vlády SR a rezortných ministerstiev. PMÚ SR ako koordinátor 

pomoci však komunikoval aj so zástupcami vybraných miest 

a samosprávnych krajov vo veci nimi navrhovaných opatrení 

pomoci. 

 

 
 

 Školenia 

 

Počas sledovaného obdobia PMÚ SR zorganizoval celkovo 4 

školenia, cieľom ktorých bolo prispieť k zvyšovaniu 

povedomia o pravidlách v oblasti štátnej pomoci, a to 

nielen na národnej úrovni. 

 

Začiatkom februára 2022 sa uskutočnilo školenie týkajúce 

sa správy o poskytnutej štátnej pomoci. Školenie bolo 

zamerané na poskytovateľov štátnej pomoci, ktorí sú podľa § 

16 ods. 4 zákona o štátnej pomoci povinní každoročne do 

konca februára poskytnúť údaje o štátnej pomoci za 

predchádzajúci kalendárny rok. Obsah školenia bol zameraný 

na správne vyplnenie údajov a vyhodnotenie textovej časti 

správy zo strany poskytovateľov štátnej pomoci. Počas 

školenia bol priestor na diskusiu o konkrétnych otázkach 

súvisiacich s reportovaním štátnej pomoci. Na školení sa 

zúčastnilo 60 zástupcov poskytovateľov pomoci. 

 

V rámci projektu spolupráce s partnerským úradom 

v Čiernej Hore sa v tomto období uskutočnili 3 školenia 

týkajúce sa oblasti štátnej pomoci. Tematické zamerania 

týchto školení boli nasledujúce: 

 

 

 Systém štátnej pomoci na území SR (skúsenosti 

pred vstupom a po vstupe), twinningový projekt 

a vzdelávacie aktivity, existujúca pomoc 

 

Zástupcovia odboru štátnej pomoci PMÚ SR 

prezentovali svoje skúsenosti z predvstupového 

obdobia, kedy oblasť štátnej pomoci zastrešoval 

Úrad pre štátnu pomoc. Uvedený úrad sa, aj vďaka 

úspešnému twinningovému projektu s Rakúskom, 

aktívne podieľal na uzatváraní kapitoly Hospodárska 

súťaž v prístupovom procese do EÚ, viedol tiež 

zoznam existujúcich opatrení pomoci. Zástupcovia 

PMÚ SR tiež priblížili situáciu v oblasti štátnej pomoci 

po vstupe SR do EÚ, keď bola hlavná kompetencia 

Úradu pre štátnu pomoc prevzatá zo strany EK 

a koordinátorom pomoci sa stalo najprv Ministerstvo 

financií SR a od 1. 1. 2016 sa ním stal PMÚ SR. 

 

 Zákon o štátnej pomoci a koordinátor pomoci 

v SR (pred vstupom a po vstupe), oddelenie 

informovanosti štátnej pomoci 

 

Na tomto školení boli podané bližšie informácie 

o zákone o štátnej pomoci, o zmenách, ktoré 

priniesol a o jeho jednotlivých ustanoveniach. Bola 

tiež prezentovaná činnosť PMÚ SR ako koordinátora 

pomoci (s dôrazom na aktivity súvisiace so 

zvyšovaním povedomia v oblasti štátnej pomoci) 

vrátane oddelenia informovanosti štátnej pomoci, 

ktoré zabezpečuje prezentáciu oblasti štátnej pomoci 

navonok. 

 

 Posudzovanie prípadov (notifikačný proces, 

konzultácie s poskytovateľmi pomoci, pomoc 

podľa nariadení o skupinových výnimkách, 

pomoc de minimis), porovnanie obdobia pred 

vstupom a po vstupe 

 

Zástupcovia odboru štátnej pomoci PMÚ SR 

prostredníctvom prehľadných schematických 

znázornení vysvetlili rozdiel medzi notifikovanými 

opatreniami pomoci, opatreniami pomoci podľa 

nariadení o skupinových výnimkách a opatreniami 

pomoci, ktorých právnym základom sú nariadenia 

o minimálnej pomoci. Tieto procesy boli samostatne 

prezentované za predvstupové obdobie 

a samostatne za obdobie po vstupe SR do EÚ. 
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PMÚ SR tiež nadviazal bližšiu spoluprácu s Ministerstvom 

financií SR týkajúcu sa plánovaných školení pre 

audítorov, ktoré sa uskutočnia v priebehu roka 2022. 

 

 

- Rozhodnutia PMÚ SR vo veci porušenia zákona 

o štátnej pomoci 

 

Počas sledovaného obdobia PMÚ SR zaslal 3 subjektom 

oznámenia o začatí správneho konania vo veci porušenia 

vybraných ustanovení zákona o štátnej pomoci.  

 

PMÚ SR zároveň vydal 3 rozhodnutia v správnom konaní, 

ktoré sa týkali porušenia povinností zaznamenávať do 

centrálneho registra (IS SEMP) štátnu pomoc v  lehote do 

6 mesiacov odo dňa poskytnutia pomoci a minimálnu 

pomoc v lehote do 5 pracovných dní odo dňa poskytnutia 

pomoci, a to v rozsahu a štruktúre podľa zákona o štátnej 

pomoci. Celková suma uložených pokút bola vo výške 

4 118,28 eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

V rámci medzirezortného pripomienkového konania 

Protimonopolný úrad SR počas prvých troch mesiacov roka 

2022 uplatnil pripomienky (zásadné alebo  obyčajné) 

k niekoľkým návrhom materiálov.  

Zásadnú pripomienku úrad predložil k návrhu materiálu 

„Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na 

posudzovanie vybraných vplyvov“. K uvedenému návrhu 

materiálu úrad uplatnil okrem zásadnej pripomienky aj 

niekoľko obyčajných pripomienok. Prostredníctvom vyššie 

uvedeného odkazu sú na portáli Slov-lex dostupné 

podrobnosti o predmetnom návrhu materiálu vrátane znenia 

pripomienok úradu a informácie o stave ich spracovania 

predkladateľom. 

Obyčajné pripomienky, ktoré úrad počas uplynulého 

obdobia predložil k ďalším návrhom materiálov sú 

dostupné na portáli Slov-lex prostredníctvom tohto odkazu. 

 

Zásadnú pripomienku teda úrad zaslal k nasledujúcemu 

návrhu materiálu: 

 

 

 

 

Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na 

posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „návrh“) 

 

Zásadná pripomienka úradu sa týkala všeobecne celého 

návrhu. Úrad poznamenal, že víta vybrané úpravy v jednotnej 

metodike na posudzovanie vybraných vplyvov. Vo vzťahu k 

ex-post hodnoteniu však úrad upozornil, že hodnotenie sa vo 

väčšej miere zameriava na negatívne vplyvy na 

podnikateľské prostredie a nesledujú sa aj iné oprávnené 

verejné záujmy, ktoré hodnotená regulácia svojím zavedením 

sledovala, resp. na tento účel bola prijímaná a ktorej pozitívne 

prínosy v iných oblastiach sa môžu prejaviť až s dlhším 

časovým odstupom. Úrad podotkol, že vyhodnotenie 

vybraných dopadov na najsilnejšie subjekty pôsobiace na 

dotknutom trhu, ktoré obvykle zastupujú združenia alebo 

asociácie podnikateľov pôsobiacich vo vybranom sektore pri 

ex-ante a aj ex-post konzultáciách, rovnako môže poskytnúť 

skreslený obraz o reálnych dopadoch príslušnej regulácie, 

keďže najsilnejšie subjekty dotknuté určitým regulačným 

opatrením - smerujúcim napr. k zníženiu bariér vstupu na trh 

alebo k obmedzeniu významnej trhovej sily a vyjednávacej 

pozície práve týchto subjektov na trhu - nebudú s najväčšou  

pravdepodobnosťou konzultované regulačné opatrenie 

hodnotiť v najlepšom. Vzhľadom na vyššie uvedené úrad 

navrhol predkladateľovi, aby pri ex-post hodnotení okrem 

hodnotenia negatívnych vplyvov regulácie na podnikateľov 

hodnotil aj verejný záujem, ktorý regulácia prináša 

spoločnosti. 

 

Pripomienky k návrhu dosiaľ neboli predkladateľom návrhu 

kompletne vyhodnotené. Na prerokovaní pripomienky sa však 

zástupcovia úradu a ministerstva zhodli na rovnakom cieli. 

 

Obyčajné pripomienky, ktoré úrad zaslal k danému návrhu sú 

dostupné prostredníctvom tohto odkazu na portáli Slov-lex. 

 
 

 

Okrem štandardného pripomienkovania pripravovanej 

legislatívy v rámci medzirezortného pripomienkového 

konania úrad proaktívne upozorňuje štátne orgány a 

samosprávu na prípadné problémy v oblasti už platnej a 

účinnej legislatívy (v širšom slova zmysle, t. j. nielen na 

zákony, ale aj na akékoľvek iné legislatívne texty, resp. 

pravidlá tvorené týmito subjektmi), o ktorých sa v rámci svojej 

činnosti dozvedel. Cieľom týchto aktivít úradu je zmena  

SÚŤAŽNÁ ADVOKÁCIA 
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Prehľad riešenia súťažných problémov 
cestou súťažnej advokácie PMÚ SR 
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https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/33
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/33
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pripomienok?datumPripOd=01.01.2022&datumPripDo=31.03.2022&subjektPrip=Protimonopoln%C3%BD+%C3%BArad+Slovenskej+republiky&subjektPrip_key=a6cddda2-d454-3cb4-8cd4-8e5da8c87176&filter=1
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2022/33/pripomienky/zobraz?_processDetail_WAR_portletsel_verejna=1
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pravidiel v prospech hospodárskej súťaže, a teda v 

konečnom dôsledku aj v prospech spotrebiteľa. 

 

Počas prvého štvrťroka 2022 úrad na svojom webovom 

sídle zverejnil dokument Prehľad riešenia súťažných 

problémov cestou súťažnej advokácie PMÚ SR v roku 

2021. Prostredníctvom dokumentu úrad najmä poukázal na 

súťažné problémy, riešením ktorých sa zaoberal počas 

uplynulého roka. So zámerom odstraňovať súťažné 

problémy či predchádzať ich vzniku v budúcnosti úrad 

v roku 2021 adresoval niekoľko advokačných listov 

orgánom štátnej správy a samosprávy SR. Advokačné 

listy sa týkali nasledujúcich problematík: 

1. obmedzenie činností určitých kategórií 

maloobchodných prevádzok počas pandémie 

ochorenia COVID-19 

 

Úrad v roku 2021 advokačným listom opakovane upozornil 

Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“) na 

nevyhnutnosť zohľadňovať súťažný aspekt a potrebu ochrany 

hospodárskej súťaže aj pri nastavovaní a prijímaní opatrení  

na ochranu verejného zdravia a životov obyvateľov SR v  

podmienkach mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou 

ochorenia COVID-19 na území SR. 

  

Úrad v decembri 2021 upozornil ÚVZ SR, že jeho vyhláškou 

č. 263 z 24. 11. 2021 dochádzalo na maloobchodnom trhu k 

zvýhodneniu niektorých kategórií podnikateľov. V zmysle 

predmetnej vyhlášky menšie a špecializované prevádzky 

zostávali zatvorené. Naopak, veľké obchodné reťazce, ktoré 

predávali rovnaký typ tovaru, aj keď častokrát v obmedzenej 

šírke príslušného sortimentu, a ktoré mohli byť konkurentmi 

týmto menším a špecializovaným prevádzkam, mohli naďalej 

ponúkať a predávať takýto tovar. 

 

Úrad vysvetlil, že v oblasti maloobchodného predaja tým 

dochádzalo k vytvoreniu nerovnakých podmienok na 

podnikanie. Obchodné reťazce v dôsledku obmedzenia 

hospodárskej súťaže čelili nižším súťažným tlakom a to mohlo 

viesť k posilneniu trhovej sily najvýznamnejších subjektov v 

danej oblasti. 

 

Úrad preto žiadal, rešpektujúc dôležitosť a potrebu opatrení 

na ochranu verejného zdravia a životov obyvateľstva SR, aby 

ÚVZ SR pri príprave a vydávaní svojich opatrení voči 

jednotlivým podnikateľom postupoval nediskriminačne, bez 

zvýhodňovania konkrétnych predajcov a veľkých obchodných 

reťazcov a aby podmienky či obmedzenia určil na základe 

kritérií, ktoré sú transparentné, nediskriminačné a rovnako 

aplikovateľné pre všetkých. 

 

2. stanovenie dĺžky otváracích hodín určitých typov 

prevádzok v mestskej časti Bratislava - Staré 

Mesto 

 

Úrad v decembri 2020 oslovil svojím advokačným listom aj 

mestskú časť Bratislava - Staré Mesto. V súvislosti so 

Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava - 

Staré Mesto č. 9/2019 (ďalej len „VZN“) zástupcov mestskej 

časti úrad upozornil, že aplikácia ustanovení VZN v časti 

otváracích hodín a ich vynucovanie zo strany mestskej časti 

mohlo viesť v dôsledku obmedzenia času prevádzky k 

diskriminácii určitých typov prevádzok. Niektorí 

prevádzkovatelia služieb mohli mať určený kratší 

prevádzkový čas ako iné prevádzky, ktoré sú im v určitej 

oblasti podnikania konkurentmi, a teda niektoré druhy 

prevádzok, napriek tomu, že poskytujú obdobné služby, mohli 

mať prevádzkový čas určený rozdielne. V dôsledku 

toho  môže vzniknúť na trhu pre časť podnikateľov súťažná 

výhoda, keďže svoje služby mohli poskytovať po dlhšiu dobu. 

Takýto postup mohol byť v rozpore s pravidlami hospodárskej 

súťaže, ktoré nedovoľujú zvýhodňovať určitého podnikateľa či 

podnikateľov na úkor iných alebo iným spôsobom 

obmedzovať súťaž. 

 

Úradom preskúmané predmetné ustanovenia VZN boli v čase 

vyhlásenej mimoriadnej situácie v praxi úplne či čiastočne 

neaplikovateľné. Aj vzhľadom na túto skutočnosť úrad pri 

riešení problematiky zvolil cestu všeobecného inštruovania 

mestskej časti, aby v budúcnosti voči jednotlivým 

podnikateľom na svojom území postupovala nediskriminačne 

a jednotlivým vzájomne si konkurujúcim podnikateľom 

poskytovala rovnaké podmienky a možnosti na podnikanie. 

 

Pokiaľ títo porušujú iné právne predpisy, musí ich plnenie 

dôsledne vymáhať príslušný orgán štátnej správy. 

 

Porušovanie iných právnych predpisov a nedodržiavanie 

stanovených štandardov, resp. ich slabá vymožiteľnosť 

nemôžu byť dôvodom na určenie rozdielnych podmienok pre 

podnikateľov v konkurenčnom postavení, pretože sa tým 

môžu v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o 

ochrane hospodárskej súťaže poskytnúť vybraným subjektom 

nenáležité výhody. 

 

 

3. regulácia cien v oblasti areálových rozvodov 

 

Keďže sa úrad stretával s podnetmi verejnosti na prešetrenie 

správania spoločností, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú 

areálové rozvody – vodovody alebo kanalizácie 

nachádzajúce sa najmä v priemyselných parkoch a vo  

https://www.antimon.gov.sk/prehlad-riesenia-sutaznych-problemov-cestou-sutaznej-advokacie-pmu-sr-v-roku-2021/?csrt=490480943803048992
https://www.antimon.gov.sk/prehlad-riesenia-sutaznych-problemov-cestou-sutaznej-advokacie-pmu-sr-v-roku-2021/?csrt=490480943803048992
https://www.antimon.gov.sk/prehlad-riesenia-sutaznych-problemov-cestou-sutaznej-advokacie-pmu-sr-v-roku-2021/?csrt=490480943803048992
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firemných areáloch, a pod., oboznámil sa s touto 

problematikou, pričom na základe nadobudnutých skúseností 

sa zameral na areálové rozvody – vodovody a kanalizácie v 

priemyselných parkoch. So zistenými súťažnými obavami 

úrad vo februári 2021 oboznámil Ministerstvo životného 

prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“), Ministerstvo 

hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) a Úrad pre reguláciu 

sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) prostredníctvom 

advokačného listu. 

 

Úrad predovšetkým poukázal na dva zásadné problémy 

vyskytujúce sa v niektorých priemyselných parkoch, ktorými 

boli podmienky pripájania sa k areálovým rozvodom a 

štruktúra a výška poplatkov, ktoré uhrádzajú odberatelia 

vlastníkom/prevádzkovateľom areálových rozvodov. 

 

Zo zistení úradu vyplynulo, že odberatelia napojení na 

niektoré areálové rozvody platia poplatky za dodávku vody a 

odvádzanie odpadových vôd, ktoré sú významne vyššie ako 

regulované ceny vodného a stočného. 

Vlastník/prevádzkovateľ areálového rozvodu nemá  

regulované ceny a taktiež ide o oblasť bez podrobnejšie 

nastavených legislatívnych pravidiel, a preto okrem úhrady 

ceny za dodanú/odvedenú vodu môže vyžadovať od 

odberateľov úhradu ďalších poplatkov, ktoré majú pokrývať 

náklady spojené s výstavbou, údržbou a prevádzkou 

areálových rozvodov. Vlastník/prevádzkovateľ areálového 

rozvodu môže do cien zahŕňať rôzne neodôvodnené položky, 

keďže žiadna z uvedených cien nie je regulovaná, a pritom 

nie je motivovaný zvyšovať efektivitu. Navyše môže 

dochádzať k podmieňovaniu pripojenia k areálovým 

rozvodom úhradou rôznych netransparentných poplatkov. 

Úrad podotkol, že v dôsledku absencie legislatívnej úpravy a 

regulácie v danej oblasti vznikajú medzi 

vlastníkmi/prevádzkovateľmi areálových rozvodov a 

odberateľmi rôzne obchodno-právne spory. Zároveň môže 

nastať situácia, keď vznikne tzv. „uzamknutie“ dotknutých 

odberateľov, ktorí častokrát po vybudovaní svojej prevádzky 

v priemyselnom parku a zistení problémov s pripojením sa na 

areálové rozvody nemajú reálnu možnosť odchodu z daného 

areálu. Túto problematiku úrad vníma tiež ako jednu z 

možných prekážok rozvoja priemyselných parkov a 

podnikania v priemyselných parkoch. Navyše preukazovanie 

možného zneužitia dominantného postavenia v prípadoch 

súvisiacich s problematikou cien a pripojenia je náročné a 

vyžaduje si významné kapacity, pričom ako systémové 

riešenie sa javí úprava legislatívnych pravidiel pre danú 

oblasť. 

 

Úrad konštatoval, že legislatívna definícia verejného 

vodovodu/verejnej kanalizácie pokrývajúca aj areálové  

 

rozvody, by mala pozitívny vplyv na práva odberateľov 

napojených na areálový rozvod, zvýšila by sa právna istota a 

zlepšilo by sa postavenie dotknutých subjektov. Taktiež 

vlastníci/prevádzkovatelia súčasných areálových rozvodov by 

boli v takom prípade viac motivovaní smerom k efektivite a na 

ich činnosť by prirodzene boli kladené vyššie nároky. 

 

Advokačným listom si preto úrad dovolil požiadať MŽP SR, 

MH SR a ÚRSO o prehodnotenie existujúcej právnej úpravy, 

predovšetkým ustanovení zákona č. 442/2002 Z. z. o 

verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 

a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach, prípadne tiež o iniciovanie takých legislatívnych 

zmien, ktoré by pokrývali vyššie uvedenú problematiku a 

prispeli by k zvýšeniu právnej istoty a k zlepšeniu 

podnikateľského prostredia. MŽP SR a ÚRSO vyjadrili určitú 

vôľu prispieť k zlepšeniu tohto stavu, napriek skutočnosti, že 

ide o pomerne náročnú a komplikovanú problematiku. 

 

 

4. špecifikácia gabionov pre zákazky verejného 

sektora 

 

Úrad v auguste 2021 oslovil Ministerstvo dopravy a výstavby 

SR (ďalej len „MDV SR“) v súvislosti s problematikou výroby 

a dodávok gabionov v rámci zákaziek vypisovaných verejným 

sektorom na území SR. Súčasťou určitých infraštruktúrnych 

zákaziek verejného sektora býva aj dodávka gabionových 

konštrukcii, pričom z hľadiska ich odbytu ide o 

nezanedbateľný predajný kanál. Úrad sa touto problematikou 

zaoberal v rámci vlastného prešetrovania na základe 

prijatého podnetu. Pre oblasť dodávky gabionov verejnému 

sektoru je, okrem iného, relevantný dokument „Technicko-

kvalitatívne podmienky MDVRR SR, TKP časť 31 Zvláštne 

zemné konštrukcie“ (ďalej len „TKP 31“). Dokument TKP 31 v 

kapitole 6 s názvom Gabionové (drôtokamenné) konštrukcie 

podrobne špecifikuje vlastnosti drôtov na výrobu gabionov, 

ktoré sa majú stať súčasťou infraštruktúrnych stavieb 

obstarávaných verejným sektorom. 

 

Z prešetrovania úradu vyplynulo, že vo všeobecnosti je 

možné považovať daný trh za otvorený a konkurenčný, s 

pomerne rozsiahlou ponukou vstupného materiálu 

(oceľových drôtov) rôznych vlastností a rôznych povrchových 

úprav od širokého spektra výrobcov pôsobiacich na 

nadnárodnej úrovni. V dôsledku podmienok nastavených TKP 

31 však verejný sektor nemôže benefitovať z intenzívnej 

hospodárskej súťaže a jeho možnosti sú obmedzené. 

Uvedená situácia zároveň neprispieva k efektívnemu 

využívaniu verejných zdrojov. 



www.antimon.gov.sk 

SÚŤAŽNÝ  SPRAVODAJCA   
 

   1/2022                                
  
 

    
16 

    

 

Na základe identifikovaných súťažných obáv úrad v auguste 

2021 listom požiadal MDV SR o prehodnotenie kritérií 

obsiahnutých v TKP 31, ktorých prípadná zmena by pri 

rešpektovaní požiadaviek na kvalitu spolu s prihliadnutím na 

aktuálny technický vývoj a poznatky z praxe v danej oblasti 

mohli prispieť k zvýšeniu úrovne hospodárskej súťaže v danej 

oblasti, a teda k účelnejšiemu vynakladaniu verejných 

financií. Minister dopravy a výstavby SR súhlasil s potrebou 

aktualizácie TKP 31 a prisľúbil zaradenie revízie TKP 31 do 

Plánu úloh rozvoja, vedy a techniky na rok 2022. 

 

 

5. avizované návrhy na zmeny európskej legislatívy 

v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky 

Vzhľadom na zistené súťažné obavy súvisiace s avizovanými 

návrhmi na zmeny európskej legislatívy v oblasti spoločnej 

poľnohospodárskej politiky zo strany Európskeho parlamentu 

úrad v marci 2021 oslovil Ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“). 

 

Zástupcovia Európskej komisie upozornili zástupcov orgánov 

na ochranu hospodárskej súťaže v krajinách EÚ na iniciatívu 

Európskeho parlamentu týkajúcu sa návrhov na určité zmeny 

a doplnenia ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná 

organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami. 

 

Mnohé z navrhovaných zmien sa týkali opätovného 

uvoľňovania opatrení vo vzťahu k aplikácii článku 101 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie v oblasti ochrany hospodárskej 

súťaže, a teda návrhu na prijatie ďalších výnimiek pri 

uplatňovaní tohto článku v prípade združovania a 

vykonávania určitých spoločných aktivít zo strany 

podnikateľských subjektov pôsobiacich na rôznych úrovniach 

distribučného reťazca v oblasti poľnohospodárskej a 

potravinárskej výroby.    

 

Úrad upozornil, že prijatie niektorých avizovaných 

legislatívnych zmien a uvedené uvoľnenie pravidiel 

hospodárskej súťaže môžu v budúcnosti spôsobiť deformácie 

na príslušných trhoch v jednotlivých členských štátoch EÚ, 

ale aj v rámci spoločného európskeho trhu a zároveň viesť k 

zvýšeniu cien vybraných produktov pre konečných 

spotrebiteľov. 

                                                 

 
1 Napr. rozhodnutia, o ktorých úrad informoval prostredníctvom 
nasledujúcich odkazov: PMÚ SR rozhodol o uložení pokút vo výške 
takmer 33 000 eur za kartel pri verejnom obstarávaní v oblasti 
stavebných prác v sektore energetiky alebo PMÚ SR rozhodol o 

 

O daných skutočnostiach a avizovaných legislatívnych 

zmenách úrad informoval MPRV SR aj z dôvodu, aby v 

prípade pripomienok k daným návrhom zástupcovia MPRV 

SR mohli tieto pripomienky v rámci ďalších rokovaní na 

európskej pôde za SR predniesť a prerokovať. 

 

 

Keďže sa spolupráca úradu s orgánmi štátnej správy a 

samosprávy v SR javí ako efektívna a prospešná aj pri riešení 

problémov či obáv z hľadiska hospodárskej súťaže, úrad má 

záujem v nej pokračovať v prípade identifikovania ďalších 

problematických oblastí. 

 

 

 
 

Počas prvého štvrťroka 2022 Protimonopolný úrad SR s 

odkazom na svoje vydané rozhodnutia1 dal subjektom, ktoré 

boli zjavne poškodené zo strany porušiteľov práva 

hospodárskej súťaže, a to buď porušením zákazu 

uzatvárania dohody obmedzujúcej súťaž, alebo zneužitím 

dominantného postavenia, do pozornosti existenciu 

zákona č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách 

uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej 

porušením práva hospodárskej súťaže (ďalej len „zákon o 

náhrade škody“)2 a možnosť podania žaloby o náhradu 

škody spôsobenej porušením práva hospodárskej 

súťaže podľa tohto právneho predpisu. 

 

Pokuty ukladané úradom predstavujú verejno-právny rozmer 

postihovania protisúťažného správania sa podnikateľov. 

Rozhodnutia úradu, ale aj významné indície, resp. dôkazy o 

protisúťažnom správaní podnikateľov v prípadoch, v ktorých 

nerozhodol úrad však môžu predstavovať aj podklad pre 

podanie vyššie spomínanej žaloby a domáhanie sa náhrady 

spôsobených škôd. Poškodenými môžu byť koneční 

spotrebitelia, ale aj podnikatelia či verejní obstarávatelia. 

Práve súkromno-právny rozmer v podobe náhrady škody 

spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže dopĺňa 

celkový rámec vynucovania dodržiavania pravidiel 

hospodárskej súťaže. Vyčíslenie spôsobenej škody kladie  

 

uložení pokút vo výške takmer 9 mil. eur za kartel pri verejnom 
obstarávaní v oblasti energetiky 
2 https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2016/350/20161227.html  

Možnosť podania žaloby o náhradu škody 
spôsobenej porušením práva hospodárskej 

súťaže 

https://www.antimon.gov.sk/kartely-pmu-sr-rozhodol-o-ulozeni-pokut-vo-vyske-takmer-33-000-eur-za-kartel-pri-verejnom-obstaravani-v-oblasti-stavebnych-prac-v-sektore-energetiky/?csrt=1761474862979148303
https://www.antimon.gov.sk/kartely-pmu-sr-rozhodol-o-ulozeni-pokut-vo-vyske-takmer-33-000-eur-za-kartel-pri-verejnom-obstaravani-v-oblasti-stavebnych-prac-v-sektore-energetiky/?csrt=1761474862979148303
https://www.antimon.gov.sk/kartely-pmu-sr-rozhodol-o-ulozeni-pokut-vo-vyske-takmer-33-000-eur-za-kartel-pri-verejnom-obstaravani-v-oblasti-stavebnych-prac-v-sektore-energetiky/?csrt=1761474862979148303
https://www.antimon.gov.sk/kartely-pmu-sr-rozhodol-o-ulozeni-pokut-vo-vyske-takmer-9-mil-eur-za-kartel-pri-verejnom-obstaravani-v-oblasti-energetiky/?csrt=1761474862979148303
https://www.antimon.gov.sk/kartely-pmu-sr-rozhodol-o-ulozeni-pokut-vo-vyske-takmer-9-mil-eur-za-kartel-pri-verejnom-obstaravani-v-oblasti-energetiky/?csrt=1761474862979148303
https://www.antimon.gov.sk/kartely-pmu-sr-rozhodol-o-ulozeni-pokut-vo-vyske-takmer-9-mil-eur-za-kartel-pri-verejnom-obstaravani-v-oblasti-energetiky/?csrt=1761474862979148303
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/350/20161227.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/350/20161227.html
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vysoké nároky na žalujúcu stranu, avšak samotný zákon o 

náhrade škody upravuje osobitné inštitúty a nástroje na 

zefektívnenie uplatnenia nároku na náhradu škody, napr. aj 

špecifické situácie vo vzťahu k sprístupňovaniu dôkazov v 

konaniach o nárokoch na náhradu škody. 

 

Úrad je presvedčený, že aj verejní obstarávatelia by mali 

zvážiť postup podľa zákona o náhrade škody v prípade, že 

bude právoplatne rozhodnuté o tom, že došlo ku kartelu vo 

verejnom obstarávaní (pozrite napr. aj aktualizovaný 

Metodický pokyn CKO č. 35 zo dňa 30. apríla 20203). 

Spôsobená škoda v prípadoch kartelových dohôd môže byť  

vyčíslená ako rozdiel medzi víťaznou kartelovou cenou a 

cenou, ktorá by sa dosiahla vo férovej súťaži, pričom je na 

obstarávateľoch, resp. na poškodených, aby identifikovali 

škodu, ktorá im bola spôsobená v príčinnej súvislosti s 

protiprávnym konaním. Pri projektoch financovaných z 

prostriedkov EÚ je vhodné zvážiť aj možnosť uplatnenia 

náhrady škody, ktorá vznikla ako následok korekcie zo strany 

EÚ. 

 

Úrad v tejto súvislosti vyslovil presvedčenie, že dôsledné 

uplatňovanie všetkých zákonných možností v rámci 

verejného, ako aj súkromného práva môže v konečnom 

dôsledku prispieť k zvyšovaniu odstrašujúceho efektu, 

resp. pôsobiť preventívne na tých podnikateľov, ktorí sa 

protisúťažného správania dopúšťajú alebo sa ho zamýšľajú 

dopustiť. Aplikácia zákona o náhrade škody by okrem toho 

mala byť dôležitým krokom najmä zo strany verejných 

obstarávateľov s cieľom zabezpečiť dôslednú ochranu a 

hospodárne spravovanie zverených verejných financií a 

zdrojov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 

 
3 https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-
uv-sr/ (Metodický pokyn CKO č. 35 k spolupráci s Protimonopolným 
úradom SR v oblasti kontroly verejného obstarávania a k postupu 

 

  

PMÚ SR v spolupráci s PF UK pripravuje konferenciu 

Aktuálne trendy v práve hospodárskej súťaže 

 

Protimonopolný úrad SR v spolupráci s Právnickou 

fakultou Univerzity Komenského v 

Bratislave organizuje konferenciu o aktuálnych trendoch 

v práve hospodárskej súťaže. 

 

Konferenciu plánuje úrad zorganizovať dňa 26. 5. 2022 v 

priestoroch Auly Univerzity Komenského v Bratislave. 

Konferencia bude zameraná na  nasledujúce aktuálne témy 

v oblasti práva hospodárskej súťaže: 
 

- Hospodárska súťaž v tieni mimoriadnych situácií 

vyvolaných pandémiou COVID-19 a vojenským 

konfliktom na Ukrajine – dôsledky opatrení 

prijímaných v súvislosti s pandémiou ochorenia 

COVID-19 a významné narušenia výrobno-

distribučných reťazcov v dôsledku vojnového stavu 

na Ukrajine, 
 

- "Due process" – krehká rovnováha medzi 

oprávneným verejným záujmom a právami 

účastníka konania. 

 

Registrácia hostí na konferenciu bude spustená v najbližšom 

období. 

 

Úrad Vás na toto podujatie pozýva. 

RO pri zistení možného porušenia pravidiel ochrany hospodárskej 
súťaže alebo jej narušenia v rámci kontroly verejného obstarávania) 

Podujatia a vzdelávacie aktivity 
 

ĎALŠIE AKTUALITY  

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
https://www.antimon.gov.sk/data/files/1692_save-the-date-konferencia-aktualne-trendy-v-prave-hospodarskej-sutaze-26-maja-2022.pdf?csrt=1847899260583889814
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Riaditeľka odboru legislatívno-právneho 

a zahraničných vzťahov reprezentovala PMÚ SR na 

celosvetovom podujatí „ICN Advocacy Workshop 

2022“ 
 

Riaditeľka odboru legislatívno-právneho a zahraničných 

vzťahov Protimonopolného úradu SR Michaela Nosa 

vystúpila ako panelistka na celosvetovom podujatí s názvom 

„ICN Advocacy Workshop 2022“ Medzinárodnej siete 

úradov na ochranu hospodárskej súťaže ICN pripravenom 

a organizovanom národnou súťažnou autoritou 

Španielska (CNMC).  

 

Na podujatí sa v dňoch 9. – 10. februára 2022 online formou 

odborníci v oblasti hospodárskej súťaže z rôznych krajín 

sveta, najmä predstavitelia a zástupcovia členov ICN 

a mimovládnych organizácií, podelili o vlastné skúsenosti 

s riešením aktuálnych otázok. Diskutovali napr. o úlohách 

súťažnej advokácie pri oživení ekonomiky, výzvach 

spojených s digitalizáciou, vplyve politík hospodárskej súťaže 

na trhy práce, hodnote súťaže presahujúcej efektívnosť trhu.  

 

Michaela Nosa dňa 10. 2. 2022 prezentovala skúsenosti 

a postoje Protimonopolného úradu SR v diskusnom paneli 

zameranom na politiku hospodárskej súťaže a neutralitu 

v hospodárskej súťaži. V diskusnom paneli sa 

predstaviteľka Protimonopolného úradu SR spolu s expertkou 

z OECD a predstaviteľmi orgánov na ochranu hospodárskej 

súťaže v Litve, Rakúsku, Mexiku podrobnejšie zaoberala 

možnosťami posilnenia neutrality v hospodárskej súťaži 

a presadzovania rovnakých podmienok hospodárskej súťaže  

pre podnikateľov, ako aj otázkami predchádzania politikám  

a nariadeniam narúšajúcim hospodársku súťaž a ich 

zamedzovaniam. 

 

Vzhľadom na pandemickú situáciu mohli hostia podujatia, 

predovšetkým zástupcovia členov ICN a mimovládnych 

organizácií, sledovať online priamy prenos z podujatia. 

 

Ďalšie podrobnosti o podujatí sú dostupné na webovom sídle 

ICN. 

 

 

Zástupcovia odboru kartelov viedli prvý tohtoročný 

webinár na tému Úvod k pravidlám ochrany 

hospodárskej súťaže – protisúťažné praktiky vo 

verejnom obstarávaní 

 

Zástupcovia odboru kartelov Protimonopolného úradu 

SR v spolupráci so zástupcom Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR dňa 23. 2. 2022  

 

viedli webinár s názvom „Úvod k pravidlám ochrany 

hospodárskej súťaže - protisúťažné praktiky vo VO“.  
 

Išlo o prvý webinár, ktorý v tomto roku zrealizovali v zmysle 

Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF. Pozornosť približne 

27 účastníkov vzdelávacej aktivity najprv upriamili na 

právomoci úradu a na oblasti jeho pôsobnosti, následne 

vysvetlili, čo sú dohody obmedzujúce súťaž a aké sankcie 

hrozia za porušenia ustanovení zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže. Počas svojej prezentácie upriamili 

pozornosť aj na indície dohôd obmedzujúcich súťaž 

v procese verejného obstarávania a objasnili, ako ich úrad 

posudzuje. Prezentovali aj konkrétne prípady úradu, v rámci 

ktorých úrad posudzoval protizákonné praktiky podnikateľov 

vo verejnom obstarávaní. 

 

 

Zástupcovia PMÚ SR prostredníctvom odborných 

webinárov odovzdávali ďalšie skúsenosti zástupcom 

úradu na ochranu hospodárskej súťaže v Čiernej Hore 
 

Protimonopolný úrad SR vníma význam a potrebu 

medzinárodnej spolupráce medzi inštitúciami na ochranu 

hospodárskej súťaže.  

 

Na základe oslovenia zo strany partnerského úradu na 

ochranu hospodárskej súťaže v Čiernej Hore preto 

Protimonopolný úrad SR aj počas prvého štvrťroka 2022 

viedol niekoľko odborne zameraných webinárov. Sériu 

webinárov pre partnerský úrad otvorili ešte v decembri 2021  

podpredseda Protimonopolného úradu SR Boris Gregor  

a riaditeľka odboru legislatívno-právneho a zahraničných 

vzťahov Michaela Nosa, aby zástupcom partnerského úradu  

priblížili svoju činnosť a poskytli im svoje skúsenosti z oblasti 

hospodárskej súťaže.   

 

Počas prvého štvrťroka 2022 sa uskutočnilo celkovo 6 

webinárov. Počas týchto webinárov sa zástupcovia 

Protimonopolného úradu SR zamerali na nasledujúce oblasti: 
 

- odhaľovanie porušení pravidiel hospodárskej súťaže 

pomocou ekonomickej analýzy – príklady dobrej praxe 

PMÚ SR, sektorové štúdie, postupy a metódy analýzy – 

prípadových štúdií, rizikové indikátory – indície 

protizákonného správania podnikateľov vo verejnom 

obstarávaní (webinár sa uskutočnil dňa 28. 1. 2022 a 

viedol ho podpredseda PMÚ SR), 

- usmernenie PMÚ SR k prednotifikačným kontaktom 

v procese posudzovania koncentrácií (webinár sa  

 

https://icn.cnmc.es/
https://icn.cnmc.es/
https://cpv.vlada.gov.sk/
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uskutočnil dňa 18. 2. 2022 a jeho lektormi boli 

zástupcovia odboru koncentrácií PMÚ SR), 

- opravné prostriedky v prípadoch koncentrácií, 

konkrétne príklady prípadovej štúdie PMÚ SR (webinár 

dňa 18. 3. 2022 viedli zástupcovia odboru koncentrácií 

PMÚ SR), 

- systém štátnej pomoci na Slovensku, skúsenosti 

z obdobia pred vstupom SR do EÚ a obdobia po vstupe 

SR do EÚ, twinningový projekt a školiace aktivity, štátna 

pomoc (webinár dňa 21. 1. 2022 viedli zástupcovia 

odboru štátnej pomoci PMÚ SR), 

- slovenský zákon o štátnej pomoci a koordinátor 

pomoci v SR – skúsenosti z predvstupového obdobia 

a obdobia po vstupe SR do EÚ, prezentácia oddelenia 

informovanosti štátnej pomoci – webové sídlo, sieť 

kontaktných osôb, správa o štátnej pomoci a informácie 

o centrálnom registri IS SEMP (webinár dňa 11. 2. 2022 

viedli zástupcovia odboru štátnej pomoci PMÚ SR), 

- posudzovanie prípadov koordinátorom pomoci – 

proces preskúmania a posudzovania notifikácií, 

konzultácie s príslušným poskytovateľom pomoci, 

skupinové výnimky, pomoc de minimis, porovnanie 

skúseností z predvstupového obdobia so skúsenosťami 

s obdobím po vstupe SR do EÚ (lektormi webinára, ktorý 

sa uskutočnil dňa 25. 3. 2022, boli zástupcovia odboru 

štátnej pomoci PMÚ SR).   

Tri vyššie uvedené školenia v oblasti štátnej pomoci, resp.  

koordinácie pomoci sú totožné so školeniami popísanými 

v sekcii Štátna pomoc – Školenia v tomto vydaní Súťažného 

spravodajcu (s. 12). 

 

Cieľom celej série webinárov, ktoré zástupcovia PMÚ SR 

vedú pre zástupcov čiernohorského úradu, je predstaviť im 

špecifické oblasti činnosti PMÚ SR, ako aj podeliť sa s nimi o 

skúsenosti z prístupového procesu do EÚ a tiež poskytnúť 

bilaterálnu technickú podporu vo vybraných oblastiach 

ochrany hospodárskej súťaže a koordinácie pomoci na 

expertnej úrovni. 

 

 

 

 

 
 

Predstavitelia PMÚ SR privítali predstaviteľov ÚOHS 

na pracovnej návšteve 

 

Predstavitelia PMÚ SR dňa 2. 2. 2022 privítali na pracovnej 

návšteve v Bratislave hostí z partnerského úradu na ochranu 

hospodárskej súťaže v Českej republike. 

 

O aktuálnych témach a otázkach v oblasti hospodárskej 

súťaže, ako aj o budúcej intenzívnejšej bilaterálnej 

spolupráci medzi PMÚ SR a Úřadom pro ochranu 

hospodářské soutěže (ďalej len „ÚOHS“) diskutovali 

predstavitelia PMÚ SR - predseda PMÚ SR Tibor Menyhart, 

podpredseda PMÚ SR Boris Gregor, riaditeľka odboru 

legislatívno-právneho a zahraničných vzťahov PMÚ SR 

Michaela Nosa s predstaviteľmi ÚOHS - predseda ÚOHS 

Petr Mlsna, podpredseda zodpovedný za riadenie sekcie 

hospodárskej súťaže ÚOHS Kamil Nejezchleb a vedúci 

oddelenia medzinárodných vzťahov ÚOHS Roman Pliska. 

 

 

Pre obe strany bola pracovná návšteva príležitosťou na 

podrobné prekonzultovanie viacerých aktuálnych výziev, 

ktorým v súčasnosti čelia obe inštitúcie a zároveň na zaujatie 

jednotného a čo najlepšieho postoja k riešeniu 

momentálnych otázok pri ochrane hospodárskej súťaže 

a presadzovaní jej princípov. 

 

Zaoberali sa napr. vhodným prístupom k zohľadňovaniu 

environmentálnych hľadísk v rámci posudzovania 

protizákonných dohôd či ďalším postupom úradov pri 

aplikovaní pripravovanej regulácie digitálnych trhov a 

služieb v oboch krajinách. Rozprávali sa aj o čo 

najefektívnejšom využívaní vyšetrovacích právomocí 

úradov získaných smernicou ECN+, napr. v súvislosti s 

odhaľovaním kartelových dohôd a dotkli sa aj otázok  

ĎALŠIE AKTUALITY 
 

ĎALŠIE AKTUALITY  
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možností a úloh úradov pri riešení sektorových problémov 

vyskytujúcich sa v oboch krajinách. V neposlednom rade 

predmetom pracovnej návštevy bolo okrem plnenia úloh v 

rámci blížiaceho sa predsedníctva Českej republiky v Rade 

Európskej únie aj posilňovanie spolupráce medzi 

stredoeurópskymi partnerskými úradmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

EK prijala nové usmernenia k štátnej pomoci v oblasti 

klímy, ochrany životného prostredia a energetiky 

 

Kolégium komisárov dňa 21. 12. 2021 prijalo 

nové usmernenia k štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany 

životného prostredia a energetiky. Usmernenia boli formálne 

schválené v januári 2022 a uplatňovať sa začali hneď po ich 

schválení.  

Nové pravidlá rátajú so zosúladením dôležitých cieľov a úloh, 

ktoré si EÚ stanovila v Európskej zelenej dohode, ako aj 

ďalších nedávno prijatých regulačných zmien v oblasti 

energetiky a životného prostredia tak, aby sa väčší dôraz 

kládol na ochranu klímy. Novými pravidlami sa vytvára 

vhodný použiteľný rámec, ktorý má pomôcť členským štátom 

s poskytovaním podpory nevyhnutnej na dosiahnutie cieľov 

Európskej zelenej dohody adresným a nákladovo efektívnym 

spôsobom. 

 

V prijatých pravidlách štátnej pomoci sa podporujú 

environmentálne projekty vrátane ochrany klímy a výroby 

zelenej energie. Obsahujú kapitoly podporujúce celoplošnú a 

flexibilnú dekarbonizáciu hospodárstva, ktorá víta všetky 

technológie uľahčujúce naplnenie Európskej zelenej dohody  

vrátane obnoviteľných zdrojov energie, opatrení na zvýšenie 

energetickej efektívnosti, pomoc pri dosahovaní čistej 

mobility, opatrení týkajúcich sa infraštruktúry, obehového 

hospodárstva, znižovania znečistenia, ochrany a obnovy 

biodiverzity, ako aj zaistenia bezpečnosti dodávok energie. 

 

 

 
 

Cieľom pravidiel je pomôcť členským štátom pri plnení  

ambicióznych cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy pri čo 

najnižších nákladoch pre daňovníkov a bez neprimeraných 

narušení hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. Účelom 

usmernení je aj uľahčiť zapojenie komunít vyrábajúcich 

energiu z obnoviteľných zdrojov a MSP ako dôležitých súčastí 

zelenej transformácie. 

Revidované usmernenia obsahujú dôležité úpravy na 

zosúladenie pravidiel so strategickými prioritami Európskej 

komisie, najmä tými v Európskej zelenej dohode, ale aj s 

inými nedávnymi regulačnými zmenami a návrhmi EK v 

oblasti energetiky a životného prostredia vrátane balíka „Fit 

for 55“. 

Zmyslom nových usmernení je najmä 

 Rozšíriť kategórie investícií a technológií, ktoré 

môžu členské štáty podporiť tak, aby sa vzťahovali 

na všetky technológie umožňujúce splnenie cieľov 

Európskej zelenej dohody. Celkovo sa nová 

všeobecná kapitola týka znižovania emisií 

skleníkových plynov či ich zabraňovaniu 

zjednodušením posudzovania opatrení na podporu 

dekarbonizácie v rôznych hospodárskych 

odvetviach, a to aj formou investícií do energií z 

obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti vo 

výrobných procesoch a dekarbonizácie priemyslu v 

súlade s európskym právnym predpisom v oblasti  

NAŠE AKTIVITY 
ĎALŠIE ZAUJÍMAVOSTI Z EK 

A INÝCH ORGÁNOV NA OCHRANU HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE 

https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/energy-and-environment/legislation_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/energy-and-environment/legislation_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_21_3541
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_en
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klímy. Revidované pravidlá vo všeobecnosti 

umožňujú pomoc až do výšky 100 % likvidnej 

medzery, najmä ak je pomoc  

poskytovaná na základe súťažného ponukového 

konania, a zároveň zavádzajú nové nástroje pomoci, 

ako sú tzv. rozdielové zmluvy o uhlíku, ktoré majú 

členským štátom pomôcť zvládnuť rastúce potreby 

ekologizácie priemyslu. 

 

 Pokryť potreby pomoci v mnohých oblastiach 

súvisiacich so Zelenou dohodou. Tomu sa venujú 

nové alebo aktualizované kapitoly o pomoci pri 

prevencii alebo znižovaní iného znečistenia ako 

skleníkovými plynmi, vrátane hluku, pomoci pri 

efektívnom využívaní zdrojov a obehovom 

hospodárstve či pomoci pri zachovávaní biodiverzity 

a náprave environmentálnych škôd. Usmernenia 

okrem toho obsahujú osobitné kapitoly týkajúce sa 

pomoci na stimulovanie investícií v kľúčových 

oblastiach, akými sú energetická hospodárnosť 

budov a čistá mobilita súvisiaca so všetkými 

spôsobmi dopravy. 

 

 Zaviesť zmeny v súčasných pravidlách zníženia 

niektorých poplatkov za elektrinu pre energeticky 

náročných odberateľov. Cieľom pravidiel je 

obmedziť riziko, že sa z dôvodu takýchto poplatkov 

presunú činnosti v určitých odvetviach na miesta, 

ktorým chýba environmentálna disciplína alebo majú 

menej ambiciózne ciele ako EÚ. V záujme podpory 

zvýšeného úsilia o dekarbonizáciu, ktoré EÚ  

potrebuje na dosiahnutie svojich klimatických cieľov,  

sa usmernenia týkajú znižovania všetkých poplatkov 

súvisiacich s financovaním dekarbonizácie a 

sociálnych politík. Navyše v snahe umožniť členským 

štátom zachovať si rovnaké podmienky je na základe 

objektívnych ukazovateľov na úrovni jednotlivých 

odvetví v usmerneniach optimalizovaný počet 

oprávnených odvetví. Pravidlá sa menia aj preto, aby 

bolo možné lepšie udržať postupnú dekarbonizáciu 

podnikov, okrem iného aj viazaním zníženia 

poplatkov na odhodlanie prijímateľov pomoci znížiť 

svoju uhlíkovú stopu. 

 

 Zaviesť záruky, ktorých cieľom je zabezpečiť 

efektívne nasmerovanie pomoci tam, kde ju treba 

na zlepšenie ochrany klímy a životného prostredia a 

zároveň zabezpečiť, aby sa táto pomoc obmedzila na 

potreby súvisiace s dosahovaním stanovených  

 

environmentálnych cieľov bez narušenia 

hospodárskej súťaže alebo integrity vnútorného trhu. 

V tomto ohľade sa napríklad v usmerneniach zvyšuje  

miera zapojenia zainteresovaných strán do 

navrhovania veľkých opatrení pomoci, aby členské 

štáty museli ich hlavné prvky prediskutovať so 

zainteresovanými stranami. 

 

 Zaručiť súlad predpisov s príslušnými právnymi 

predpismi a politikami EÚ v oblastiach životného 

prostredia a energetiky, okrem iného aj zastavením 

dotácií na najmenej ekologické fosílne palivá, v 

prípade ktorých je pozitívny posudok zo strany EK v 

zmysle pravidiel štátnej pomoci nepravdepodobný 

pre ich výrazne negatívne vplyvy na životné 

prostredie. Opatrenia zahŕňajúce nové investície do 

zemného plynu budú schválené iba vtedy, ak sa 

preukáže ich zlučiteľnosť s klimatickými cieľmi Únie 

na roky 2030 a 2050 a ak uľahčia prechod z menej 

ekologických palív bez odkázanosti na určitého 

dodávateľa technológie, ktorá môže brániť vo 

voľnejšom vývoji „čistejších“ riešení. Usmernenia 

obsahujú aj novú kapitolu o pomoci so zatváraním 

elektrární na uhlie, rašelinu a roponosnú bridlicu v 

snahe uľahčiť dekarbonizáciu v odvetví energetiky. 

  

 Zvýšiť flexibilitu a zefektívniť predchádzajúce 

pravidlá napríklad aj odstránením požiadavky na 

oznamovanie každého jedného veľkého 

ekologického projektu v rámci schém pomoci, ktoré 

už EK vopred schválila. 

Následne dňa 27. 1. 2022 EK na svojom webovom sídle 

zverejnila slovenskú verziu Oznámenia Komisie – 

Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany 

životného prostredia a energetiky na rok 2022 spolu s 

prílohami. 

  

Zverejním všetkých jazykových verzií boli usmernenia 

o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia 

a energetiky na rok 2022 formálne schválené a dňom 

formálneho schválenia sa začali aj ihneď uplatňovať. 

  

EK na svojom webovom sídle tiež zverejnila otázky 

a odpovede k novým usmerneniam, ktoré sú dostupné aj 

v slovenskej verzii - v tlačovej správe EK. 

Nové usmernenia k štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany 

životného prostredia a energetiky sú uverejnené na webovom  

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/QANDA_22_566
https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/energy-and-environment/legislation_en
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sídle EK a na webovom sídle koordinátora pomoci v 

časti Štátna pomoc: Legislatíva - Horizontálne pravidlá. 

 
 

V Indii rozhodli o takmer 200-miliónovej pokute za 

kartel v oblasti výroby a predaja pneumatík 

 

Komisia pre hospodársku súťaž v Indii (ďalej len „CCI“) vo 

februári 2022 informovala o svojom rozhodnutí, ktorým uložila 

pokutu v celkovej výške takmer 200 mil. eur piatim 

producentom pneumatík - Apollo Tyres, MRF, CEAT, JK Tyre 

and Industries, Birla Tyres a ich asociácii Automotive Tyre 

Manufacturers Association.  

 

CCI vydala predmetné rozhodnutie po súdnom preskúmaní 

rozhodnutia protimonopolného úradu Indie z roku 2018 

v danej veci. 

 

Spoločnosti sa vrátane ich asociácie dopustili porušenia 

zákona uzatvorením kartelovej dohody, ktorú udržiavali počas 

rokov 2011 a 2012. CCI poznamenala, že spoločnosti si 

prostredníctvom platformy ich asociácie vymieňali citlivé 

informácie týkajúce sa cien a následne prijímali s tým 

súvisiace kolektívne rozhodnutia. Cieľom ich koordinovaného 

správania bolo zvyšovať ceny pneumatík predávaných na 

trhu náhradných dielov pre nákladné vozidlá a autobusy 

a zároveň obmedziť ich výrobu a ponuku na danom trhu.  

 

Dôkazy, ktoré získal protimonopolný úrad Indie jednoznačne 

preukazovali zosúladené konanie spoločností, ktoré bolo 

zamerané na zvýšenie cien pneumatík a udržanie ich cien na 

vyšších úrovniach napriek výraznému poklesu cien 

prírodného kaučuku a ďalších kľúčových surovín.  

 

Okrem uloženia pokút CCI nariadila asociácii dištancovať sa 

od zhromažďovania veľkoobchodných a maloobchodných 

cien prostredníctvom členských spoločností zaoberajúcich sa 

produkciou pneumatík. 

 

Ďalšie podrobnosti o prípade sú dostupné v tlačovej správe 

CCI, ako aj na portáli Global Competition Review alebo na 

spravodajskom portáli Financial Express.  

 

 

V Japonsku sa spoločnosti zaviazali umožňovať 

paralelný dovoz tenisových rakiet Wilson  

 

Komisia pre spravodlivý obchod v Japonsku (ďalej len 

„JFTC“) v marci 2022 oznámila ukončenie prešetrovania 

možného porušovania protimonopolného zákona  

 

spoločnosťou Wilson Sporting Goods a jej dcérskou 

spoločnosťou Armer Sports, ktoré do Japonska dovážajú 

oficiálne tenisové rakety značky Wilson. 

 

JFTC zistila, že spoločnosť Wilson takmer štyri roky  

upozorňovala určitých autorizovaných predajcov tenisových 

rakiet Wilson v zahraničí, aby tieto rakety ďalej nepredávali 

paralelným dovozcom do Japonska. JFTC skonštatovala, že 

ceny tovaru ponúkaného spoločnosťou Armer Sports boli 

vyššie než ceny ponúkané paralelnými dovozcami. Z tohto 

dôvodu spoločnosť Wilson bránila zámorským spoločnostiam 

paralelne dovážať tovar, zasahovala do transakcií 

paralelných dovozcov, čo podľa JFTC mohlo predstavovať 

porušovanie protimonopolného zákona.  

 

Pre ukončenie prešetrovania spoločnosti prisľúbili, že takéto 

konanie v rozpore s protimonopolným zákonom ukončili a už 

nebudú brániť ostatným spoločnostiam paralelne dovážať 

oficiálne rakety Wilson do Japonska. Prijali niekoľko 

záväzkov, ktoré majú zabezpečiť najmä to, že v Japonsku 

nebudú presadzovať politiku, ktorou by obmedzovali predaj 

tenisových rakiet autorizovanými dovozcami z ďalších krajín. 

 

Viac informácií o prípade nájdete na webovom sídle JFTC 

alebo na portáli Global Competition Review. 

 

 

Vo Francúzku odhalili zakázané dohody pri zbere 

a nakladaní s odpadmi 

 

Úrad na ochranu hospodárskej súťaže vo Francúzsku (ďalej 

len „ACF“) v marci 2022 oznámil, že piatim spoločnostiam 

uložil pokuty v celkovej výške 1,5 mil. eur za niekoľko 

zakázaných praktík v súvislosti s procesom predkladania 

cenových ponúk do tendrov na zber a nakladanie s odpadmi. 

Tendre vyhlásili miestne a regionálne verejné orgány 

v departmente Horné Savojsko v priebehu rokov 2010 – 

2018. 

 

Spoločnosti v reakcii na výzvy na predkladanie ponúk do 

tendrov vypracovali celkový plán rozdelenia zákaziek. Pred 

predložením cenových ponúk do tendrov si spoločnosti 

vymieňali dôverné informácie, dohodli sa na cenách, ktoré 

mali uviesť v ich cenových ponukách. Aby sa navzájom 

zvýhodnili, predkladali aj krycie ponuky. V krycích ponukách 

zámerne ponúkali vyššie ceny než bola cena ponúknutá nimi 

vopred dohodnutej konkurujúcej spoločnosti, aby zabezpečili 

jej víťazstvo v danom tendri.  

 

https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/energy-and-environment/legislation_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/sectors/energy-and-environment/legislation_en
https://www.antimon.gov.sk/horizontalne-pravidla/?csrt=1761474862979148303#kotva_6
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/press_release/PR65-2021-22_0.pdf
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/press_release/PR65-2021-22_0.pdf
https://globalcompetitionreview.com/price-fixing/india-fines-tyre-cartel-more-eu200-million
https://www.financialexpress.com/industry/competition-commission-says-sc-dismissed-tyre-companies-appeals-against-its-order/2424443/
https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2022/March/220325.html
https://globalcompetitionreview.com/tennis-racquet-maker-commits-allowing-parallel-imports-in-japan
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Okrem toho spoločnosti vyžadovali, aby verejné orgány 

uhrádzali aj dodatočné náklady. Rôznymi praktikami 

spoločnosti na dotknutom trhu obmedzovali intenzitu 

hospodárskej súťaže a narúšali ju.  

 

 

 

 

 

Viac informácií o predmetnom prípade je možné nájsť na 

webovom sídle ACF alebo na portáli Concurrences.  
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