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Správa predkladaná členskými štátmi v súlade s článkom 9 rozhodnutia o 
službách všeobecného hospodárskeho záujmu za obdobie od 31. januára 

2012 do 31. decembra 2013 

 
1. OPIS UPLATŇOVANIA ROZHODNUTIA O SLUŽBÁCH VŠEOBECNÉHO HOSPODÁRSKEHO 

ZÁUJMU 
 
 
Poskytovateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR  

- pomoc spolufinancovaná z fondov EÚ 

 
1) Nemocnice [článok 2 ods. 1 písm. b)] 

Jasný a úplný opis spôsobu organizácie 
príslušných služieb vo Vašom členskom 
štáte 

 

Objasnite, aký druh služieb bol vo Vašom 
členskom štáte vymedzený v príslušnom 
odvetví ako služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu. Uveďte čo možno 
najpresnejší opis náplne služieb 
považovaných za služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu. 

Zdravotná starostlivosť. 

Zadefinovanie zdravotnej starostlivosti ako 
služby vo všeobecnom hospodárskom záujme 
je dané zákonom č. 576/2004 Z. z. o 
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. V § 4 
ods. 1 je uvedené: „Poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti v zdravotníckom zariadení 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v 
zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej 
starostlivosti je služba vo všeobecnom 
hospodárskom záujme.“ 

Objasnite (zvyčajné) formy poverenia. V 
prípade, že sa v určitom odvetví používajú 
na tento účel štandardné formuláre, 
pripojte ich k správe. 

V súlade s článkom 4 rozhodnutia je 
poskytovanie služieb vo všeobecnom 
hospodárskom záujme zverené 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na 
základe rozhodnutia o povolení na 
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia 
podľa §§ 11 – 26 zákona č. 578/2004 Z. z 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

Objasnite (zvyčajnú) dobu trvania 
poverenia, ako aj rozsah doby trvania 
poverenia. Zároveň uveďte pomer 
poverení na dobu dlhšiu ako 10 rokov. 

Trvanie záväzku začína plynúť od termínu 
platnosti a účinnosti rozhodnutia o povolení na 
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia 
a s výnimkou prevádzkovania ambulancií 
záchrannej zdravotnej služby je vydané na 
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 dobu neurčitú (§ 15 zákona). Trvanie záväzku 
služby vo verejnom záujme končí 
pozastavením povolenia, jeho zrušením alebo 
zánikom platnosti (§§ 18, 19 a 20 zákona). 
 

Objasnite, či sú podnikom (zvyčajne) 
udeľované výhradné alebo osobitné 
práva. 

V rozhodnutí o povolení na prevádzkovanie 
zdravotníckeho zariadenia je špecifikované 
konkrétne zdravotnícke zariadenie, pre ktoré je 
povolenie vydané a je špecifikované 
miesto/miesta prevádzkovania zdravotníckeho 
zariadenia. 
Všetky práva podľa typu zdravotníckeho 
zariadenia sú stanovené v rozhodnutí o 
povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho 
zariadenia formou stanovenia konkrétnych 
odborov, ktoré môže zdravotnícke zariadenia 
v rámci povolenia prevádzkovať. 
 

Objasnite (zvyčajný) mechanizmus 
náhrad za poskytovanie príslušných 
služieb a uveďte pritom používaný nástroj 
pomoci (priame dotácie, záruka atď.), ako 
aj skutočnosť, či sa uplatňuje metodika 
založená na alokácii nákladov alebo 
metodika výpočtu čistých nákladov. 

Keďže sa pri aplikácii rozhodnutia v rámci 
poskytovania pomoci z prostriedkov 
štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu 
z Operačného programu Zdravotníctvo 
poskytuje štátna pomoc na modernizáciu 
infraštruktúry potrebnej na poskytovanie 
služieb vo verejnom záujme, ustanovenia 
písmena d) a e) článku 4 rozhodnutia nie sú 
súčasťou rozhodnutí o povolení na 
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ale 
sú stanovené pravidlami poskytovania pomoci 
z prostriedkov štrukturálnych fondov, ktoré sú 
zadefinované v príslušnej výzve na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok. Pravidlá sú následne premietnuté 
do zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku. 

MZ SR vypracovalo Metodiku pre stanovenie 
výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ 
a štátneho rozpočtu SR,  podľa ktorej 
postupuje. MZ SR overuje výšku náhrady 
stanovenú žiadateľom. 

Parametre na výpočet a posúdenie náhrady 
súvisiacej s investíciami do infraštruktúry 
zdravotníckych zariadení sú zahrnuté 
v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok. 

Metodika pre stanovenie výšky náhrady 
poskytovanej zo zdrojov EÚ a štátneho 
rozpočtu SR je súčasťou každej výzvy. URL: 

http://opz.health-sf.sk/vyzvy 

Uplatňuje sa metodika  založená na článku 5 

http://opz.health-sf.sk/vyzvy
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Rozhodnutia komisie 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, odsek 1 a 
2 - čisté náklady sú vypočítané ako rozdiel 
medzi nákladmi, ako ich vymedzuje odsek 3, a 
príjmami, ako ich vymedzuje odsek 4. 

Objasnite (zvyčajné) opatrenia zamerané 
na predchádzanie vzniku nadmernej 
náhrady a na vrátenie takejto 
nadmernej náhrady. 

Proces kontroly výšky náhrady v súlade 
s rozhodnutím je súčasťou procesu 
schvaľovania a výberu projektov, pričom sa 
postupuje podľa Metodiky pre stanovenie 
výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ 
a štátneho rozpočtu SR.  Overením výpočtu 
výšky náhrady stanovenej na základe 
metodiky žiadateľom (overenie sa uvádza vo 
formulári, ktorý tvorí prílohu metodiky) sa ex-
ante predchádza vzniku nadmernej náhrady. 
V prípade zistenia nadmernej náhrady MZ SR 
pristúpi k zníženiu výšky nenávratného 
finančného príspevku ešte pred podpisom 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku. V prípadne zistenia nadmernej 
náhrady po podpise zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (duplicita 
financovania, resp. klamlivo poskytnuté údaje 
zo strany žiadateľa počas overovania výšky 
náhrady v hodnotiacom a výberovom procese) 
je v zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku zadefinovaný 
mechanizmus vrátenia finančných 
prostriedkov. Mechanizmus vrátenia 
finančných prostriedkov v súvislosti 
s poskytnutou nadmernou náhradou nebol 
v sledovanom období aplikovaný, nakoľko 
taký prípad nenastal. 

Za účelom zabránenia nadmernej náhrade 
a krížovým dotáciám z iných zdrojov na 
realizáciu investičných projektov modernizácie 
infraštruktúry zdravotníckych zariadení 
v rámci implementácie Operačného programu 
Zdravotníctvo boli vydané nasledovné pravidlá 
a usmernenia: 

• Metodika pre stanovanie výšky 
náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ 
a štátneho rozpočtu SR,  platná 
a účinná od 24.3.2009. Postup pre 
stanovenie nadmernej náhrady je pre 
žiadateľov záväzný. MZ SR overuje 
výšku náhrady stanovenú žiadateľom.  

• Povinnosť zdravotníckych zariadení 
postupovať podľa pravidiel 
rozhodnutia  a usmernenie týkajúce sa 
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neprekrývania výdavkov  je uvedená 
v zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku. 

 

Počas realizácie projektu je predmetom 
administratívnych kontrol a kontrol na mieste 
overenie oprávnenosti výdavkov a ich súlad so 
schváleným investičným projektom podľa 
pravidiel zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku. Pri kontrolách po 
ukončení projektov v rámci následného 
monitoringu sa zameriava pozornosť aj 
na kontrolu  udržateľnosti projektu, či projekt 
nevykazuje neoprávnené príjmy a či sú 
dodržané všetky podmienky poskytnutia 
pomoci. Predmetné je zabezpečené 
administratívnou kontrolou – kontrolou 
výstupov z účtovníctva ako aj kontrolou na 
mieste.  

Ak sa zistí, že prijímateľ vykazuje 
neoprávnené príjmy, bude ich prijímateľ 
povinný vrátiť poskytovateľovi. 

Výška poskytnutej pomoci  

Celková výška poskytnutej pomoci. Ide 
o všetku pomoc vyplatenú na území Vášho 
štátu vrátane pomoci vyplatenej miestnymi 
alebo regionálnymi orgánmi.  

 

2012 – [...] € (EÚ zdroj + ŠR zdroj) 

2013 – [...] € (EÚ zdroj + ŠR zdroj) 

Spolu za 2012 a 2013 

[...] € (EÚ zdroj + ŠR zdroj) 

Iné informácie kvantitatívnej povahy Za sledované obdobie sa poskytla finančná 
pomoc v službách všeobecného 
hospodárskeho záujmu 11 prijímateľom 
(11 nemocníc) s celkovou zazmluvnenou 
sumou projektov [...] mil. €, čo v priemere 
predstavuje [...] mil. € na jedného 
prijímateľa. Ide o zazmluvnenú sumu 
projektu, ktorá je poskytovaná počas celej 
realizácie projektu. 
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Poskytovateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR  

- pomoc spolufinancovaná z fondov EÚ 

 

2) Sociálne služby [článok 2 ods. 1 písm. c)] 

a) Zdravotná a dlhodobá starostlivosť 

Jasný a úplný opis spôsobu organizácie 
príslušných služieb vo Vašom členskom 
štáte 

 

Objasnite, aký druh služieb bol vo Vašom 
členskom štáte vymedzený v príslušnom 
odvetví ako služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu. Uveďte čo možno 
najpresnejší opis náplne služieb 
považovaných za služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu. 

Zdravotná starostlivosť. 

Zadefinovanie zdravotnej starostlivosti ako 
služby vo všeobecnom hospodárskom záujme 
je dané zákonom č. 576/2004 Z. z. o 
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.V § 4 
ods. 1 je uvedené: „Poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti v zdravotníckom zariadení 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v 
zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej 
starostlivosti je služba vo všeobecnom 
hospodárskom záujme. 

Objasnite (zvyčajné) formy poverenia. V 
prípade, že sa v určitom odvetví používajú 
na tento účel štandardné formuláre, 
pripojte ich k správe. 

V súlade s článkom 4 rozhodnutia je 
poskytovanie služieb vo všeobecnom 
hospodárskom záujme zverené 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na 
základe rozhodnutia o povolení na 
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia 
podľa §§ 11 – 26 zákona č. 578/2004 Z. z 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

Objasnite (zvyčajnú) dobu trvania 
poverenia, ako aj rozsah doby trvania 
poverenia. Zároveň uveďte pomer 
poverení na dobu dlhšiu ako 10 rokov. 

 

Trvanie záväzku začína plynúť od termínu 
platnosti a účinnosti rozhodnutia o povolení na 
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia 
a s výnimkou prevádzkovania ambulancií 
záchrannej zdravotnej služby je vydané na 
dobu neurčitú (§ 15 zákona). Trvanie záväzku 
služby vo verejnom záujme končí 
pozastavením povolenia, jeho zrušením alebo 
zánikom platnosti (§§ 18, 19 a 20 zákona). 
 

Objasnite, či sú podnikom (zvyčajne) 
udeľované výhradné alebo osobitné 
práva. 

V rozhodnutí o povolení na prevádzkovanie 
zdravotníckeho zariadenia je špecifikované 
konkrétne zdravotnícke zariadenie, pre ktoré je 
povolenie vydané a je špecifikované 
miesto/miesta prevádzkovania zdravotníckeho 
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zariadenia. 
Všetky práva podľa typu zdravotníckeho 
zariadenia sú stanovené v rozhodnutí o 
povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho 
zariadenia formou stanovenia konkrétnych 
odborov, ktoré môže zdravotnícke zariadenia 
v rámci povolenia prevádzkovať. 
 

Objasnite (zvyčajný) mechanizmus 
náhrad za poskytovanie príslušných 
služieb a uveďte pritom používaný nástroj 
pomoci (priame dotácie, záruka atď.), ako 
aj skutočnosť, či sa uplatňuje metodika 
založená na alokácii nákladov alebo 
metodika výpočtu čistých nákladov. 

Keďže sa pri aplikácii rozhodnutia v rámci 
poskytovania pomoci z prostriedkov 
štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu 
z Operačného programu Zdravotníctvo 
poskytuje štátna pomoc na modernizáciu 
infraštruktúry potrebnej na poskytovanie 
služieb vo verejnom záujme, ustanovenia 
písmena d) a e) článku 4 rozhodnutia nie sú 
súčasťou rozhodnutí o povolení na 
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ale 
sú stanovené pravidlami poskytovania pomoci 
z prostriedkov štrukturálnych fondov, ktoré sú 
zadefinované v príslušnej výzve na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok. Pravidlá sú následne premietnuté 
do zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku. 

MZ SR vypracovalo Metodiku pre stanovenie 
výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ 
a štátneho rozpočtu SR,  podľa ktorej 
postupuje. MZ SR overuje výšku náhrady 
stanovenú žiadateľom. 

Parametre na výpočet a posúdenie náhrady 
súvisiacej s investíciami do infraštruktúry 
zdravotníckych zariadení sú zahrnuté 
v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok. 

Metodika pre stanovenie výšky náhrady 
poskytovanej zo zdrojov EÚ a štátneho 
rozpočtu SR je súčasťou každej výzvy. URL: 

http://opz.health-sf.sk/vyzvy 

Uplatňuje sa metodika  založená na článku 5 
Rozhodnutia komisie 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, odsek 1 a 
2 - čisté náklady sú vypočítané ako rozdiel 
medzi nákladmi, ako ich vymedzuje odsek 3, a 
príjmami, ako ich vymedzuje odsek 4. 

Objasnite (zvyčajné) opatrenia zamerané Proces kontroly výšky náhrady v súlade 

http://opz.health-sf.sk/vyzvy
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na predchádzanie vzniku nadmernej 
náhrady a na vrátenie takejto 
nadmernej náhrady. 

s rozhodnutím je súčasťou procesu 
schvaľovania a výberu projektov, pričom sa 
postupuje podľa Metodiky pre stanovenie 
výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ 
a štátneho rozpočtu SR.  Overením výpočtu 
výšky náhrady stanovenej na základe 
metodiky žiadateľom (overenie sa uvádza vo 
formulári, ktorý tvorí prílohu metodiky) sa ex-
ante predchádza vzniku nadmernej náhrady. 
V prípade zistenia nadmernej náhrady MZ SR 
pristúpi k zníženiu výšky nenávratného 
finančného príspevku ešte pred podpisom 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku. V prípadne zistenia nadmernej 
náhrady po podpise zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (duplicita 
financovania, resp. klamlivo poskytnuté údaje 
zo strany žiadateľa počas overovania výšky 
náhrady v hodnotiacom a výberovom procese) 
je v zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku zadefinovaný 
mechanizmus vrátenia finančných 
prostriedkov. Mechanizmus vrátenia 
finančných prostriedkov v súvislosti 
s poskytnutou nadmernou náhradou nebol 
v sledovanom období aplikovaný, nakoľko 
taký prípad nenastal. 

Za účelom zabránenia nadmernej náhrade 
a krížovým dotáciám z iných zdrojov na 
realizáciu investičných projektov modernizácie 
infraštruktúry zdravotníckych zariadení 
v rámci implementácie Operačného programu 
Zdravotníctvo boli vydané nasledovné pravidlá 
a usmernenia: 

• Metodika pre stanovanie výšky 
náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ 
a štátneho rozpočtu SR,  platná 
a účinná od 24.3.2009. Postup pre 
stanovenie nadmernej náhrady je pre 
žiadateľov záväzný. MZ SR overuje 
výšku náhrady stanovenú žiadateľom.  

• Povinnosť zdravotníckych zariadení 
postupovať podľa pravidiel 
rozhodnutia  a usmernenie týkajúce sa 
neprekrývania výdavkov  je uvedená 
v zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku. 

 

Počas realizácie projektu je predmetom 
administratívnych kontrol a kontrol na mieste 
overenie oprávnenosti výdavkov a ich súlad so 
schváleným investičným projektom podľa 
pravidiel zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku. Pri kontrolách po 
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ukončení projektov v rámci následného 
monitoringu sa zameriava pozornosť aj 
na kontrolu  udržateľnosti projektu, či projekt 
nevykazuje neoprávnené príjmy a či sú 
dodržané všetky podmienky poskytnutia 
pomoci. Predmetné je zabezpečené 
administratívnou kontrolou – kontrolou 
výstupov z účtovníctva ako aj kontrolou na 
mieste.  

Ak sa zistí, že prijímateľ vykazuje 
neoprávnené príjmy, bude ich prijímateľ 
povinný vrátiť poskytovateľovi. 

Výška poskytnutej pomoci  

Celková výška poskytnutej pomoci. Ide 
o všetku pomoc vyplatenú na území Vášho 
štátu vrátane pomoci vyplatenej miestnymi 
alebo regionálnymi orgánmi.  

 

2012 - [...] € (EÚ zdroj + ŠR zdroj) 

2013 - [...] € (EÚ zdroj + ŠR zdroj) 

Spolu za 2012 a 2013 

[...] € (EÚ zdroj + ŠR zdroj) 

Iné informácie kvantitatívnej povahy Za sledované obdobie sa poskytla finančná 
pomoc v službách všeobecného 
hospodárskeho záujmu 28 prijímateľom 
(zariadenia ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti) s celkovou zazmluvnenou 
sumou projektov [...] mil. €, čo v priemere 
predstavuje [...] mil. € na jedného 
prijímateľa. Ide o zazmluvnenú sumu 
projektu, ktorá je poskytovaná počas celej 
realizácie projektu. 
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Poskytovateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR  

- pomoc financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR 

1) Nemocnice [článok 2 ods. 1 písm. b)] 

Jasný a úplný opis spôsobu organizácie 
príslušných služieb vo Vašom členskom 
štáte 

 

Objasnite, aký druh služieb bol vo Vašom 
členskom štáte vymedzený v príslušnom 
odvetví ako služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu. Uveďte čo možno 
najpresnejší opis náplne služieb 
považovaných za služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu. 

Zdravotná starostlivosť. 

Zadefinovanie zdravotnej starostlivosti ako 
služby vo všeobecnom hospodárskom záujme 
je dané zákonom č. 576/2004 Z. z. o 
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.V § 4 
ods. 1 je uvedené: „Poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti v zdravotníckom zariadení 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v 
zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej 
starostlivosti je služba vo všeobecnom 
hospodárskom záujme.“ 

Objasnite (zvyčajné) formy poverenia. V 
prípade, že sa v určitom odvetví používajú 
na tento účel štandardné formuláre, 
pripojte ich k správe.  

 

V súlade s článkom 4 rozhodnutia je 
poskytovanie služieb vo všeobecnom 
hospodárskom záujme zverené 
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na 
základe rozhodnutia o povolení na 
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia 
podľa §§ 11 – 26 zákona č. 578/2004 Z. z 
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

Objasnite (zvyčajnú) dobu trvania 
poverenia, ako aj rozsah doby trvania 
poverenia. Zároveň uveďte pomer 
poverení na dobu dlhšiu ako 10 rokov. 

 

Trvanie záväzku začína plynúť od termínu 
platnosti a účinnosti rozhodnutia o povolení na 
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia 
a s výnimkou prevádzkovania ambulancií 
záchrannej zdravotnej služby je vydané na 
dobu neurčitú (§ 15 zákona). Trvanie záväzku 
služby vo verejnom záujme končí 
pozastavením povolenia, jeho zrušením alebo 
zánikom platnosti (§§ 18, 19 a 20 zákona). 
 

Objasnite, či sú podnikom (zvyčajne) 
udeľované výhradné alebo osobitné 
práva.  

 

V rozhodnutí o povolení na prevádzkovanie 
zdravotníckeho zariadenia je špecifikované 
konkrétne zdravotnícke zariadenie, pre ktoré je 
povolenie vydané a je špecifikované 
miesto/miesta prevádzkovania zdravotníckeho 
zariadenia. 
Všetky práva podľa typu zdravotníckeho 
zariadenia sú stanovené v rozhodnutí o 
povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho 
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zariadenia formou stanovenia konkrétnych 
odborov, ktoré môže zdravotnícke zariadenia 
v rámci povolenia prevádzkovať. 
 

Objasnite (zvyčajný) mechanizmus 
náhrad za poskytovanie príslušných 
služieb a uveďte pritom používaný nástroj 
pomoci (priame dotácie, záruka atď.), ako 
aj skutočnosť, či sa uplatňuje metodika 
založená na alokácii nákladov alebo 
metodika výpočtu čistých nákladov.  

 

Pri aplikácii rozhodnutia v rámci poskytovania 
pomoci z prostriedkov zo  štátneho rozpočtu sa 
poskytuje štátna pomoc na modernizáciu 
infraštruktúry potrebnej na poskytovanie 
služieb vo verejnom záujme. 
 
Mechanizmus náhrad je formou dotácií 
a príspevku v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a zákona č. 525/2010 Z.z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti rezortu zdravotníctva. 
 
MZ SR vypracovalo Metodiku pre stanovenie 
výšky náhrady poskytovanej zo  štátneho 
rozpočtu SR,  podľa ktorej postupuje. MZ SR 
overuje výšku náhrady stanovenú žiadateľom. 

Uplatňuje sa metodika  založená na článku 5 
Rozhodnutia komisie 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, odsek 1 a 
2 - čisté náklady sú vypočítané ako rozdiel 
medzi nákladmi, ako ich vymedzuje odsek 3, a 
príjmami, ako ich vymedzuje odsek 4. 

Objasnite (zvyčajné) opatrenia zamerané 
na predchádzanie vzniku nadmernej 
náhrady a na vrátenie takejto 
nadmernej náhrady. 

 

MZ SR overuje výšku náhrady poskytnutú 
žiadateľovi.  
Parametre na výpočet a posúdenie náhrady 
súvisiacej s poskytnutím finančných 
prostriedkov štátneho rozpočtu sú zo strany 
MZ SR predkladané  jednotlivým 
zdravotníckym zariadeniam  začiatkom 
rozpočtového roka. 
V procesoch poskytovania pomoci 
z prostriedkov štátneho rozpočtu sa postupuje 
v zmysle Metodiky pre stanovenie výšky 
náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ a 
štátneho rozpočtu a overuje sa výška náhrady 
poskytnutá žiadateľovi.V rámci poskytnutých 
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 
nebolo identifikované žiadne poskytnutie 
nadmernej náhrady. 
 

Výška poskytnutej pomoci  

Celková výška poskytnutej pomoci. Ide 
o všetku pomoc vyplatenú na území Vášho 
štátu vrátane pomoci vyplatenej miestnymi 

V roku 2012. [...]ml. eur 

V roku 2013: [...] ml. eur 
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alebo regionálnymi orgánmi. Jedná sa o celkovú výšku poskytnutej pomoci.  

Iné informácie kvantitatívnej povahy počet príjemcov : 
• v roku 2012 : 15 
• v roku 2013 : 11 

priemerná suma náhrady : 
• v roku 2012:  [...]€ 
• v roku 2013:  [...]€ 

maximálna ročná suma náhrady za služby vo 
všeobecnom hospodárskom záujme: 

• v roku 2012 : [...]€ 
• v roku 2013 : [...]€ 
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Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR 

5) Iná náhrada za poskytovanie služieb všeobecného hospodárskeho záujmu vo výške 
menej ako 15 mil. EUR [článok 2 ods. 1 písm. a)] 

a) oblasť energetiky 

Jasný a úplný opis spôsobu organizácie príslušných služieb vo Vašom členskom štáte 

Objasnite, aký druh služieb bol vo Vašom 
členskom štáte vymedzený v príslušnom 
odvetví ako služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu. Uveďte čo možno 
najpresnejší opis náplne služieb 
považovaných za služby všeobecného 
hospodárskeho záujmu. 

V Slovenskej republike sa uplatňuje 
všeobecný hospodársky záujem pri výrobe 
elektriny z domáceho uhlia od r. 2005, 
pričom sa dotknutým účastníkom trhu s 
elektrinou ukladajú povinnosti pre 
zabezpečenie výroby a dodávky elektriny z 
domáceho uhlia a prednostný prenos, 
distribúcia a dodávka elektriny vyrobenej z 
domáceho uhlia.  

Objasnite (zvyčajné) formy poverenia. V 
prípade, že sa v určitom odvetví používajú 
na tento účel štandardné formuláre, 
pripojte ich k správe.  
 

MH SR v rámci správneho konania ukladá 
rozhodnutiami dotknutým účastníkom trhu s 
elektrinou povinnosti pre zabezpečenie 
výroby a dodávky elektriny z domáceho uhlia 
ako aj povinnosti prednostného prenosu, 
distribúcie a dodávky elektriny. 

Objasnite (zvyčajnú) dobu trvania 
poverenia, ako aj rozsah doby trvania 
poverenia. Zároveň uveďte pomer 
poverení na dobu dlhšiu ako 10 rokov. 
 

MH SR v rámci správneho konania svojimi 
rozhodnutiami ukladá dotknutým účastníkom 
trhu s elektrinou povinnosti pre zabezpečenie 
výroby a dodávky elektriny z domáceho uhlia 
ako aj povinnosti prednostného prenosu, 
distribúcie a dodávky elektriny na obdobie 
jedného roka. 

Objasnite, či sú podnikom (zvyčajne) 
udeľované výhradné alebo osobitné 
práva. 

MH SR neudeľuje dotknutým účastníkom 
trhu s elektrinou pri ukladaní povinnosti vo 
všeobecnom hospodárskom záujme výhradné 
alebo osobitné práva. 

Objasnite (zvyčajný) mechanizmus 
náhrad za poskytovanie príslušných 
služieb a uveďte pritom používaný nástroj 
pomoci (priame dotácie, záruka atď.), ako 
aj skutočnosť, či sa uplatňuje metodika 
založená na alokácii nákladov alebo 
metodika výpočtu čistých nákladov.  

Slovenské elektrárne, a.s. na základe 
rozhodnutia MH SR každoročne predkladá 
nezávislému regulátorovi (Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví) rozpočet 
nákladov na množstvo elektriny vyrobenej z 
domáceho uhlia pre nasledujúci rok a 
rozpočet výnosov získaných z predaja 
dodanej elektriny v trhových cenách so 
započítaním primeraného zisku.  
Pri mechanizme náhrad sa využíva alokácia 
nákladov prepočítaná na koncovú spotrebu 
elektriny vyjadrená vo forme tarify za 
prevádzkovanie systému. 
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Objasnite (zvyčajné) opatrenia zamerané 
na predchádzanie vzniku nadmernej 
náhrady a na vrátenie takejto 
nadmernej náhrady. 

Národný nezávislý regulátor má kompetencie 
v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii 
v sieťových odvetviach v rámci ktorého 
prebieha schvaľovací proces a kontrolujú sa 
všetky nákladové položky.  

Výška poskytnutej pomoci  
Celková výška poskytnutej pomoci. Ide 
o všetku pomoc vyplatenú na území 
Vášho štátu vrátane pomoci vyplatenej 
miestnymi alebo regionálnymi orgánmi.  

Skutočnosť za rok 2012 – [...]€ 
Plán na rok 2013 – [...]€ 

Iné informácie kvantitatívnej povahy  
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2. ŤAŽKOSTI PRI UPLATŇOVANÍ ROZHODNUTIA O SLUŽBÁCH VŠEOBECNÉHO 
HOSPODÁRSKEHO ZÁUJMU A RÁMCA PRE SLUŽBY VŠEOBECNÉHO HOSPODÁRSKEHO 
ZÁUJMU   
 

Neboli identifikované žiadne ťažkosti. 

 

3. SŤAŽNOSTI TRETÍCH STRÁN 
 

Neboli prijaté žiadne sťažnosti. 

 

4. RÔZNE 
 

A. (nepovinné) 

B. (nepovinné) 

C. (nepovinné) 
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