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NÁRODNÉ FÓRUM ÚDRŽBY 2004 

V dňoch 24. 5. – 25. 5. 2004 
sa vo Vysokých Tatrách kona-

la medzinárodná odborná konfe-
ren cia Národné fórum údržby 
2004, pod záštitou ministra hos-
podárstva PhDr. Pavla Ruska.

Poslanie, ktoré Slovenskej 
spoločnosti údržby (ďalej len 
SSU) v roku 2000 definova-
lo predstavenstvo a následne 
val né zhromaždenie prijalo „Pô-
so biť všestranne na vedomie 
slovenskej údržbárskej obce, 

aby trvalo rozvíjala a násled-
ne uvoľňovala svoj potenciál 
na prospech všetkých ľudí Slo-
ven ska“, bolo námetom pre ši-
rokú obsahovú náplň prednáš-
kového i diskusného procesu.

Prezentované obsa-
hy prednášok často 
okrem uvá dzania kon-
krétnych úspešných 
systémových prvkov 
v manažovaní údržbár-
skych procesov doku-
mentovali záujem 
o postupné napĺňa-
nie vízie predstaven-
stva SSU „Dosiah-
nuť v rozhodujúcich 
odvet viach hospodár-
skej pra xe stav údrž-
by na úrovni svetovej 
triedy“.

Strategické prístu-
py ku vzdelávaniu, informá-
ciám, spoluprá ci o odbornos-
ti boli hlavnými témami nielen 
obsiahleho prednáškového 
programu a od borných disku-
sií, ale i obsiah lych kuloárnych 
odborných debát.

Pre inšpiráciu záujmu na-
šich čitateľov o obsah jednotli-
vých prednášok uvedených 
v zbor níku prednášok uvediem 
niektoré myšlienky:

– Keď sa vás niekto spý-
ta, koľko vaša firma dáva na 
vzdelanie, to sa ešte dá spočí-
tať. Ale na otázku „Čo Vaša fir-
ma získava za peniaze vlože-
né do vzdelania“, často sa od-
povedá – to nikto nevie, je to 
záhada.

– Programové balíky pre 
údrž bu firmy DATASTREAM 
sú nástroje na realizáciu pozi-
tívnych zmien v obchodnej 
čin nosti v oblasti údržby a ria-
denia majetku. Tieto zmeny 
umož ňujú posun funkcií údrž-
by k plánovanému režimu s vý-
sledkom vyššej efektivity.

– Vzhľadom na vznik tvrdé-
ho konkurenčného prostredia 
medzi firmami poskytujúcimi 
do dávky prác a služieb vznikol 
fenomén, že každý pracuje „na 
vlastné triko“. Nedá sa čakať, 
že by sa v budúcnosti zmierni-
lo konkurenčné prostredie, ale 

je nevyhnutné a pre údržbár-
sku obec nanajvýš užitočné 
zmeniť kultúru správania dodá-
vateľov tak, aby išlo o férovú 
súťaž a nie o boj. V takom prí-
pade je možné očakávať spo-
luprácu vždy vtedy, keď je to 
na prospech celku.

– Ľudia z výroby a údržby si 
musia osvojiť úplne nové spô-
soby myslenia a konania a to 
ako inžinieri, tak aj manažéri. 
Čeliac lavíne zmien, manažéri 
hľadajú kde sa dá. A práve veľ-
ký potenciál pozitívnych zmien 
a rozvoja kreativity a inovatív-
nosti pracovníkov je v nových 
prístupoch k údržbe a využití 
pracovníkov údržby.

Záverom vyslovujeme poďa-
kovanie aktérom konferencie i 
za našu spoločnosť, ktorá ako 
člen SSU úspešnou činnosťou 
určite prispeje k naplneniu ví-
zie SSU a tiež k zaujímavému 
priebehu následného, jubilejné-
ho a už aj regionálneho fóra 
údrž by 2005, spolu s českou 
spoločnosťou pre údržbu.

Ing. Jozef Žbirka

Ing. Jozef Žbirka

Slovenská spoločnosť údržby napĺňa svoje poslanie

Z marcovej konferencie SÚZ

Prvé tohtoročné stretnutie sa 
konalo v dňoch 12. a 13. mar-

ca 2004 na Zemplínskej Šírave. 
Organizátorom bola akciová spo-
ločnosť CHEMSTRO Strážske. 
Sú časne s konferenciou sa usku-
točnilo i riadne Valné zhromažde-
nie SÚZ za rok 2003.

Rokovanie konferencie otvo-
ril prezident SÚZ Ing. Vendelín 
Íro. Za usporiadajúcu spoloč-
nosť privítala prítomných ge-
nerálna riaditeľka a.s. CHEM-

KO Strážske Ing. Marta Tom-
číková. Informovala prítom-
ných o zme nách v spoločnosti 
Chemko a zámermi do budúc-
nosti.

Odborné firmy sa prezento-
vali v nasledovnom poradí:
– firmu INVENSYS prezentoval 

Ing. Jaroslav Karovič, spo-
ločnosť poskytuje komplex-
né služby v oblasti meracej 
a regulačnej techniky;

HODNOTILI SME ROK 2003

Fotografia z konferencie SÚZ.Pokračovanie na 2. str.



2 Jún 2004

Informačný spravodajca SÚZ
Vydáva: Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu.
Registračné číslo MK SR: 3182 / 2004

Kontaktná adresa: SÚZ, Pionierska 15, 831 02 Bratislava, telefón: 0905 234 433, http://www.suz.sk
Šéfredaktor: PhDr. Milan Aľakša. Redakčná rada: Ing. Jozef Žbirka, Ing. Ján Hrabovský – SVUM, a.s. Šaľa, Ing. Peter Petráš 
– VÚSAPL, a.s. Nitra, Ing. Ján Gál – MCE Industrietechnik Slovensko, s. r. o. Štúrovo.
Grafická úprava: Mgr. Ivan Aľakša – Fantázia, Tlač: Reklama plus, Šaľa.

Valné zhromaždenie Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR

Dňa 22. apríla 2004 v Šopor-
ni konalo rokovanie Valného 

zhromaždenia Zväzu chemického 
a farmaceutického priemyslu SR. 
Za SUZ, ktorý je riadnym členom 
ZCHaFP sa rokovania zúčastnil 
Ing. Iro. Predmetom rokovania bo-
lo zhodnotenie čin nosti ZCHaFP 
za uplynulé obdobie, zhodnote-
nie hospodá renia, návrh rozpoč-
tu a do pl ňu júce voľby do orgánov 
ZCHaFP.

V predloženej správe  bola 
zhod notená činnosť zväzu vo 
všet kých aktivitách. Zväz v súčas-
nosti združuje 41  subjektov. 
Zvlášť sa diskutovalo o ne  ga tív-
nej aktivite Slovnaftu, ktorý pí-
somne požiadal zväz o vystúpe-
nie zo zväzu (02/2004).

V predstavenstve zväzu, kto-
rý pracoval v zložení RNDr. Kol-
lár, Ing. Rosina, Ing. Gattnár 
PhD, RNDr. Beňo, Ing. Hatina, 
Prof. Hronec DrSc, PhDr. Jelen-
čík, Ing. Kavala CSc, Ing. Lach, 
Ing. Maťaš, Ing. Saraz ukončili 
činnosť: Ing. Hatina, Ing. Gattnár 
PhD a Ing. Maťaš, Ing. Saraz.

Ako noví členovia presta-
venstva boli zvolení: MUDr. Čer-
nák CSc (ZENTÍVA), Ing. Welnitz 
(VUSAPL), Ing. Čema (SH–Se-
nica), Ing. Gregor (PETROCHE-
MA).

V dozornej rade miesto odstu-
pu júceho Ing. Podmanického 
bol zvolený Ing. Macko (ISTRO-
CHEM).

V nastávajúcom období dozor-

ná rada bude pracovať v zlože-
ní: RNDr. Budzák (VUCHV), Ing. 
Hordoš (CHEMKO), Ing. Macko 
(ISTROCHEM).

V ďalšom sa hodnotil prog ram 
v rámci CEFIC – meno vi te pro-
jekty CHEMFED, CHEM LEG a 
REACH, ďalej spolupráca s mi-
nisterstvami, obchodnou komo-
rou, asociáciou zamestnávate-
ľov atď.

V diskusii sa vystupujúci zame-
rali na nasledovné:
– vstup do EU – pozitíva a ne-

bezpečie
– problém odpadov (PE....)
– asociácia zamestnávateľov
– klub 500 – a čo ďalej
– výstup Slovnaft (zvlášť, kedy 

bol Zväz dobrý pre Slovnaft)

– problém garancií (2 roky)
– INCHEBA – ako ďalej
– daňové reformy – zvlášť hod-

notenie vplyvov
– rozšírenie zahraničnej spolu-

práce
– SUZ – genéza posledného ob-

dobia, spolupráca so ZCHaFP 
– tu zvlášť pozitívne vystú pili 
Ing. Rosina a RNDr. Kollár

– súčasný stav chemického prie-
myslu

– veda a výskum (financovanie)
Ako červená čiara sa nies-

la požiadavka „Posilniť poslanie 
ZCHaFP vo väzbe na existujúce 
štruktúry SR.

Ing. Vendelín IRO 

Diskusia o negatívnej aktivite SLOVNAFTU

– firmu GEOSYSTEMS prezen-
tovala Zuzana Voskárová, 
spo ločnosť poskytuje špeciál-
ne geodetické práce;

– firmu HERMETIC PUMPEN 
prezentoval Ing. Erich König, 
predstavil sortiment dodáva-
ných čerpadiel;

– firmu KOHIT, s.r.o. Košice 
pre  zentoval Ing. Jaroslav 
Teg la ši, veľkoobchodný pre-
daj spojovacieho a hutného 
ma  teriálu;

– firmu TECHNICOAT prezento-

val Ing. Martin Kortus, povla-
kovanie technickými fluorplas-
tami. 
Odborná tematika bola zame-

raná na podporu investičných ak-
tivít v rámci štátnych podpor ných 
programov. Informáciu po  dal Ing. 
Kolenka z RPIC Pre šov. Prednáš-
ku „Trestoprávna zodpovednosť 
štatutárnych or gánov spoločnos-
ti“ prednie sol JUDr. Štefan Sekel-
ský, pod predseda krajského sú-
du. Pred nášku „Základy pravde-
podobnostného hodnotenia rizika 
v ob lasti prevádzky konštrukcií“ 

– predniesol RNDr. Miroslav Při-
báň.

Valné zhromaždenie sa usku-
točnilo v rámci konania konfe-
rencie SÚZ a zhodnotilo uply-
nulý rok 2003.

Správu o činnosti za rok 2003 
predniesol prezident SÚZ Ing. 
Vendelín Íro, ktorý predložil návrh 
rozpočtu na rok 2004 a hlavné 
úlohy SÚZ na rok 2004.

Správu o hospodárení prednie-
sol Ing. Vladimír Kopáček, po kto-
rej nasledovala Správa o činnosti 
Dozornej rady v podaní predsedu 

Ing. Vladimíra Jančicha.
Valné zhromaždenie schvá-

lilo predložené materiály väčši-
nou hlasov všetkých prítom-
ných členov SÚZ.

Za nového člena predstaven-
stva SÚZ bol po odstúpení Ing. 
Jaroslava Horňáka schválený 
Ing. Alexander Grgula, zástup-
ca akciovej spoločnosti Vegum 
Dolné Vestenice. 

Na záver konferencie prezi-
dent SÚZ Ing. Íro  poďakoval 
organizátorom za úspešný prie-
beh rokovania, prítomným za 
účasť a konferenciu ukončil. 

Ing. Peter Petráš

HODNOTILI SME ROK 2003
Dokončenie z 1. str.

Fotografie z kultúrneho programu konferencie SÚZ.
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Správa o činnosti SÚZ za rok 2003

Zásadné rozhodnutie, ktoré ov-
plyvnilo postavenie SÚZ vznik-
lo na zasadnutí predstavenstva 
ZCHaFP v 04/2003, ktoré uloži lo 
„pripraviť alternatívny návrh na 
postavenie SÚZ“ do 31. 5. 2003. 
Predstavenstvo SÚZ na niekoľ-
kých rokovaniach reagovalo na 
tú to skutočnosť a navrhlo „vytvo-
riť právny subjekt SÚZ podľa 
ob  čianskeho zakonníka“ a byť 
sú časne plnoprávnym členom 
ZCHaFP, vytvoril sa prípravný vý-
bor a boli zahájené práce na prí-
prave dokumentov k založeniu 
spoločnosti.

Návrh na registráciu bol poda-
ný 26. 5. 2003. Ministerstvo vnút-
ra stanovy schválilo dňom 3. 6. 
2003. Všetky vyplývajúce doku-
menty i povinnosti voči štátnym 
orgánom boli následne vybavené.

Na mimoriadnom valnom zhro-
maždení v dňoch 25. a 26. 6. 
2003 vo Chvojnici členovia SÚZ 
jednomyseľne schválili tento po-
stup a uzneseniami schválili:

– stanovy spoločnosti,
– nové orgány spoločnosti 
a potvrdili platnosť dokumentov 

schválených na VZ 12. a 13. 3. 
2003 v Rajeckých Tepliciach

– hlavné úlohy SÚZ na rok 
2003,

– rozpočet na rok 2003
V súlade s tým je pripravená i 

táto správa o činnosti SÚZ.
V súlade so stanovami a schvá-

leným programom sa  vykonali 
dve valné zhromaždenia a dve 
kon ferencie SÚZ.
 12. a 13. 3. 2003 

miesto: Rajecké Teplice
organizátor: SVOM Žilina
nosný program: právny 
vzťah v oblasti VTZ, normotvor-
ná činnosť, stav legislatívy a 
nor malizácie SR, skúsenosti zo 
zavádzania TPM, súčasne sa 
uskutočnilo valné zhromažde-
nie SÚZ.

 25. a 26. 6. 2003
miesto: Chvojnica
organizátor: NCHZ Nováky
nosný program: využitie 
mo derných metód v oblasti 
ria de nia a plánovania údržby, 
akti vity ZCHaFP, systém pre 
spo ľahlivosť strojných zariade-

ní, súčasne bolo vykonané mi-
moriadne valné zhromaždenie 
SÚZ.

 8. a 9. 10. 2003 
miesto: Jankov vŕšok
organizátor: VEGUM, a.s. 
Dolné Vestenice
nosný program: štatutárne 
orgány a bezpečnosť práce a 
preven cie závažných priemy-
selných havárií,

 3. a 4. 12. 2003 
miesto: Poľný Kesov
organizátor: SVUM Šaľa, 
MENERT Šaľa, ELDUS Šaľa
nosný program:  výkonné 
spoločnosti v podmienkach 
EU, perso nálny audit manaž-
mentu, tribológia a renovácia.

Obsah konferencií (VZ) 
SÚZ v súlade so schvále-
ným programom bol zabez-
pečený: 
1) odbornými prednáškami zame-

ranými na nosnú tému,
2) prezentácia dodávateľských fi-

riem,
3) výmenou skúseností členov 

SÚZ,
4) návštevou spoločností,
5) informáciami z technických 

podujatí z činnosti Slovenskej 
spoločnosti údržby (ktorej je 
SÚZ členom),

6) pravidelným vydávaním Spra-
vodajcu SÚZ,

1) Odborné prednášky
V priebehu roku 2003 bola 

prednášková časť zameraná:
– VTZ – právny vzťah v rámci 

schvaľovania,
– normotvorná činnosť, stav legis-

latívy a normalizácie v SR,
– skúsenosti zo zavádzania TPM 

v slovenských podmienkach,
– aktivity ZCHaFP v oblasti che-

mickej legislatívy a príprava 
vstu pu podnikov do EU, – ak-
tuálny stav vo vzdelávaní údrž-
bárov na Slovensku,

– vzťah štatutárnych orgánov 
k do držiavaniu bezpečnos-
ti práce,

– údržba – nástroj prevencie zá-
važných priemyselných havárií,

– integrovaná údržba v a.s. Slov-
naft,

– existencie výkonných spoloč-
ností v podmienkach EU,

– riadiace systémy,
– skúsenosti z personálneho au-

ditu manažmentu,
– tribológia a renovácia – nové 

poznatky,
– využitie moderných technológií 

v oblasti riadenia a plánovania 
údržby,

2) Prezentácia dodávateľ-
ských firiem
Prezentácia firiem bola volená 

podľa aktuálneho záujmu a bola 
vopred odsúhla sená. V priebehu 
roka 2003 sa celkovo prezentova-
lo 21 domácich a zahraničných fi-
riem so zameraním:
– nové poznatky vo využití pro-

duktov Belzona v technickom 
priemysle,

– zariadenia a technológie do vý-
bušného prostredia,

– odvádzanie kondenzátov no-
vých konštrukcií,

– výrobky fy. Dunop a ich apliká-
cie,

– chemické čistenie chemických 
zariadení,

– proces manažmentu v riadia-
cich systémoch,

– mechanické upchávky a tesne-
nia pre priemyselné účely,

– armatúry a čerpadlá v procese 
chémie,

– frikčné a nitridačné materiály,
– zváracia a brúsiaca technika,
– čistenie potrubných systémov,
– piestové kompresory,
– zavalcovacie zariadenia,
– riadiace systémy,
3) Výmena skúsenosti čle-

nov SÚZ
Aj v priebehu roka 2003 pokra-

čovala vzájomná informovanosť a 
výmena skúseností o materiá loch 
a spôsobe zabezpečovania sta-
rost livosti o HIM a rôznych spô-
soboch riešenia organizačného 
členenia údržby v spoločnostiach.

K uvedenej problematike pri-
spe li i prezentácie firiem ponúka-
júce informačné systémy v riade-
ní údržby.
4) Návštevy spoločností

Stretnutia SÚZ sa využili i na 
následné organizované návštevy 
spoločností, v ktorých miestach 
sa konferencie konali. Cieľ bol 
oboznamiť sa v reále s dosaho-
vanými výsledkami danej spoloč-
nosti.
5) Ďalšia činnosť SÚZ
– aktívna spolupráca so Sloven-

skou spoločnosťou údržby 

(SSU), vrátane účasti na kon-
ferencii o údržbe,

– pravidelné stretávanie so zá-
stupcami vedenia údržby Čes-
kej republiky,

– snaha o lepšie využívanie infor-
mačného systému SÚZ. Tu nie 
sme s výsledkom spokojní a 
chceme výrazne zlepšiť stav 
v roku 2004,

– kontakty s útvarmi Bezpečnos-
ti práce, Technickej inšpekcie, 
asociáciou diagnosti kov, kalib-
račné združenie a tiež vysoké 
školy.

6) Informačný Spravodaj-
ca SÚZ
V súlade s plánom sa  vydali 

štyri čísla časopisu. V druhom 
polroku sme znížili  počet výtlač-
kov na polovicu s tým, že čísla 
3 a 4 sa už objavili na webovej 
stránke SÚZ.

Predstavenstvo SÚZ ako i do-
zorná rada v 1. i v 2. polroku 
2003, to znamená, že i po mimo-
riadnom valnom zhromaždení pra-
covalo v nezmenenom zložení. 
V priebehu roka zasadalo 8 krát. 
V čase príprav na vznik spoloč-
nosti bola rada mimoriadnych za-
sadaní – zabezpečoval to však 
prípravný výbor.

Na prelome rokov 2002 – 2003 
za členov SÚZ boli prijaté nasle-
dovné spoločnosti:
– DAK Nováky,
– EKONATÚRA, s.r.o. – v priebe-

hu roka pretransformovaná na 
EKOSYSTEM‘S,

– MICROWELL Šaľa,
– STU – Strojnícka fakulta Bra-

tislava,
– E.T.K.M. Bratislava,
– SLOVCEM Malacky,
– TRANSPETROL Bratislava,

Účasť členov na konferen ciách 
SÚZ je prijateľná. Je  dobrovoľná, 
nie vždy každému z  pracovných 
dôvodov vyhovuje v danom ča-
se zúčastniť sa. Z dôvodu ra cio-
nalizá cie času sme v 2. pol roku 
2003 prikročili (a zdá sa, že to 
vy hovuje) zvládnuť celý náročný 
prog ram v priebehu jedného dňa.

Predstavenstvo považuje za po-
trebné v priebehu roka 2004 do-
riešiť aktívnu účasť SCP Ru žom-
berok, zapojiť do činnosti CHEM-
LON Humenné a tiež SLOV NAFT 
Bratislava. Tiež sa to dotýka ešte 
ďalších spoločností z farmaceutic-
kého a papieren ské ho priemyslu.

Šírava – CHEMSTRO, a.s.
Dňa 17. 3. 2004

Činnost‘ sekcie (do 3. 6. 2003), spoločnosti (od 3. 6. 2003) údrž-
by, výroby a montáží technologických zariadení podnikov che-

mického, farmaceutického a celulózo–papierenského priemyslu bola 
v roku zameraná na plnenie hlavných úloh, ktoré boli schválené val-
ným zhromaždením SÚZ 12. a 13. 3. 2003 v Rajeckých Tepliciach.
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Trestno–právna zodpovednosť štatutárnych orgánov

História nášho trestného práva sia-
ha do obdobia vzniku Českoslo-

venskej republiky, kedy tzv. recepč-
nou normou, t.j. Zák. čís. 11/1918 
Sb. bol v záujme zachovania právnej 
kontinuity prevzatý právny poriadok 
platný v rakúsko-uhorskej monarchii. 
Dôsledkom toho v českej časti novo-
vzniknutej Československej republiky 
platili rakúske právne predpisy a na 
území Slovenska a Podkarpatskej 
Rusi platili právne predpisy uhorské. 
Tento právny stav s väčšími, či men-
šími obmenami platil až do roku 1950, 
kedy Zákonom číslo 86/1950 Sb. bol 
prijatý prvý unifikovaný Trestný zá-
kon platný pre celé územie Česko-
slovenska.

Šesťdesiate roky minulého storo-
čia sú charakteristické prijatím Ústa-
vy Československej socialistickej 
republiky, ktorá zakotvila víťazstvo 
socializmu a prechod k budovaniu 
„vyspelej socialistickej spoločnosti“. 
Je logické, že zákonodarca reago-
val na zmenené spoločenské pod-
mienky i v oblasti trestného práva. 
Bol prijatý Trestný zákon čís. 140/
1961 Zb. a zákon čís. 141/1961 Zb. 
o Trestnom poriadku, ktoré možno 
povedať, v základných princípoch 
platia dodnes.

Po revolučných udalostiach v no-
vembri 1989 bolo nevyhnutné pristú-
piť k demokratizácii československé-
ho právneho poriadku a k navráte-
niu funkcií, ktoré trestnému právu 
prináležia. Započalo sa s rekodifiká-
ciou trestného práva. Proces rekodifi-
kácie je však proces dlhodobý. Tvor-
ba nových kódexov totiž vyžaduje 
systematickú tímovú prácu, pri ktorej 
si treba najprv ujasniť ciele a úlohy, 
ktoré stoja pred novým trestným prá-
vom a vyjasniť si podmienky nových 
spoločenských vzťahov a zásady, na 
ktorých sa má budovať tak trestné 
právo hmotné, ako aj trestný proces 
a tak vlastne reagovať na vznik, roz-
sah a kvalitu nových foriem objavujú-
cej sa kriminality.

V súčasnom období rekodifiká-
cia trestného práva je už ukon-
čená a v rámci legislatívneho plánu 
Ministerstva spravodlivosti SR pripra-
vené znenie zákonov stáva sa už 
pred metom rokovania Národnej rady 
SR s tým, že účinnosť nových záko-
nov by mala nastať 1. júla 2005. Po-
važujem pritom za potrebné zdôrazniť 
, že to, čo je obsahom rekodifikované-
ho trestného práva, fakticky postup-
ne sa už teraz zavádza do súčasné-
ho života formou častých novelizácií 
teraz platných a účinných Trestných 
zákonov.

Veľmi skrátenou formou dovolím si 
priblížiť čitateľom len tie najzákladnej-
šie zmeny, ktoré pre oblasť trestného 
práva rekodifikácia prináša.

Nový Trestný zákon rešpektuje mo-

del kontinentálneho právneho systé-
mu, kultúrne a právne tradície Slo-
venskej republiky, pričom akceptu-
je progresívne a aj dnes použiteľné 
trestnoprávne inštitúty z celého obdo-
bia prvej ČSR aj rokov po 1948 až 
dodnes. Naviac nový Trestný zákon 
prísne rešpektuje rámec daný platnou 
Ústavou Slovenskej republiky.

V rámci Trestného zákona je 
pripravené delenie trestných činov na 
prečiny a zločiny. Prečinmi budú 
všetky trestné činy, za ktoré možno 
uložiť trest so sadzbou neprevyšujú-
cou päť rokov, ale aj vyššou, ak ide 
o skutok spáchaný z  nedbanlivosti. 

Za zločin sa bude považovať taký 
trest ný čin, za ktorý možno uložiť trest 
prevyšujúci päť rokov.

Zásadná zmena sa má týkať veku 
páchateľa trestného činu. Vek trest-
nej zodpovednosti sa z doterajších 
pät nástich rokov má znížiť na štr-
násť rokov.

Veľká pozornosť v pripravovanom 
Trestnom zákone sa venuje okolnos-
tiam vylučujúcim protiprávnosť naj-
mä u nutnej obrany. Platné ustanove-
nie totiž v praxi robí značné problé-
my. Občania sú často proti agresivite 
útočníka aj vo vlastnom dome bez-
mocní, a ak náhodou majú možnosti 
a použijú aktívnejšiu obranu, sú braní 
na trestnoprávnu zodpovednosť. Na-
vrhovaná úprava pripúšťa, aby obra-
na bola v istom zmysle agresívnejšia 
a aktívnejšia ako bezprostredný útok 
a aby mu dokonca v istých prípadoch 
predchádzala. Navrhovaná úprava 
prináša pre obete trestných činov väč-
šiu ochranu. Rozširuje hranice potreb-
nej obrany a umožňuje použiť zbraň 
v obydlí, ak páchateľ ohrozuje obeť 
na zdraví, či živote. 

Úplnou novinkou je zavedenie 
trest nej zodpovednosti právnic-
kých osôb. Vychádza sa pritom z fi-
lozofie, že ak spoločnosti, či podniky 
môžu konať v zmysle občianskeho 
a obchodného práva, môžu konať aj 

v zmysle trestného práva. Typickými 
sú najmä prípady poškodzovania ži-
votného prostredia so závažnými ná-
sledkami. Doposiaľ sa trestná zodpo-
vednosť vyvodzovala len proti fyzic-
kým osobám, v prípade, že škodlivý 
následok zavinili. Život ukazuje, že 
je treba postihnúť aj organizáciu a to 
buď uložením peňažného trestu vo 
výške 50 miliónov Sk, alebo trvalým, 
či dočasným zákazom vymedzenej 
činnosti, alebo trvalým, či prechod-
ným zrušením právnickej osoby ale-
bo jej časti.

Pokiaľ sa týka trestného postihu 
navrhovaná úprava prináša vo vše-

obecnosti zvýšenie trestných 
sadzieb a to dokonca aj u mladis-
tvých páchateľov. Reaguje tak na 
skutočnosť, že narastá kriminalita 
a aj brutalita trestných činov. Priná-
ša aj nové druhy trestov ako naprí-
klad trest domáceho väzenia, trest 
povinnej práce a peňažný trest ukla-
daný formou denných pokút. Veľké 
nádeje sa vkladajú do trestu po-
vinnej práce, obsahom ktorého je 
povinnosť odsúdeného odpracovať 
40 až 300 hodín na verejnoprospeš-
ných prácach, ako napríklad pri udr-
žiavaní čistoty v obciach, čistení 
komunikácii a podobne. Pribudne 
trest domáceho väzenia, ktorý bu-
de možné uložiť páchateľovi prečinu 
na dobu až jedného roka. Odsúde-
ný sa po určenú dobu bude musieť 
zdržiavať vo svojom obydlí vráta-

ne prináležiacich vonkajších priesto-
rov, bude musieť viesť riadny život 
a podrobiť sa kontrole technickými 
prostriedkami. 

Výrazom novej filozofie trestného 
práva je aj zmena systematiky oso-
bitnej časti Trestného zákona, v rám-
ci ktorej dominantné postavenie pri 
ochrane majú trestné činy proti živo-
tu a zdraviu a proti slobode a ľudskej 
dôstojnosti.

Opäť veľmi stručne poukážem na 
niektoré inštitúty, zavedenie ktorých 
predpokladá rekodifikácia záko-
na o Trestnom poriadku, ktorý 
upravuje proces pred orgánmi činný-
mi v trestnom konaní.

Predovšetkým je to pripustenie prin-
cípu oportunity, v rámci ktorého pro-
kurátor, po splnení zákonom stanove-
ných podmienok nebude musieť na 
páchateľa podať obžalobu.

Medzi významné navrhované zme-
ny patrí vyriešenie otázky vecnej prí-
slušnosti súdov. Všetky trestné veci 
v zmysle tohto návrhu by mal v prvom 
stupni rozhodovať okresný súd. I na-
ďalej súdne konanie má byť dvojstup-
ňové a o opravných prostriedkoch 
okresných súdov by mal rozhodovať 
s konečnou platnosťou krajský súd. 
Najvyšší súd by rozhodoval len o mi-
moriadnych opravných prostriedkoch 
a venoval by sa zovšeobecňovaniu 

súdneho rozhodovania.
Najzávažnejšie zmeny prináša ná-

vrh nového Trestného poriadku v sú-
vislosti s priebehom trestného kona-
nia, konkrétne s konaním pred sú-
dom. Zavádzajú sa do vedenia proce-
su kontradiktórne prvky zmys-
lom ktorých je odbremenenie predse-
du senátu od celého vykonávania dô-
kazov. Predseda senátu by mal zistiť 
osobné údaje obžalovaného (svedka, 
znalca), poučiť ho, ale vlastný výsluch 
by mali realizovať strany a to prokurá-
tor a obhajca.

Zavádza sa prísaha svedka 
a zavádza sa ustanovenie v zmysle 
ktorého svedka, ktorý bol riadne pred-
volaný a bez dostatočného ospravedl-
nenia sa na pojednávanie nedostavil, 
možno predviesť a za tým účelom za-
držať až na päť dní. Súčasná prax 
totiž ukazuje, že mnohí svedkovia sú 
nedisciplinovaní, a k mnohým odro-
čeniam pojednávaní dochádza naj-
mä preto, že nereagujú na predvola-
nie súdu.

Cieľom rekodifikácie pripravova-
ného Trestného poriadku je zaviesť 
rýchlejší, pružnejší a efektívnejší pro-
ces odhaľovania a postihu páchate-
ľov protispoločenských činov ročného 
stupňa závažnosti a tomu sa prispô-
sobujú aj formy dokazovania a spô-
soby rozhodovania. Úplne novú for-
mu rozhodovania predstavuje kona-
nie o dohode. Toto konanie nastupuje 
v prípade, že obvinený výslovne 
prizná vinu v celom rozsahu 
a okolností prípadu nasvedču-
jú tomu, že priznanie je pravdi-
vé. Iniciátorom takéhoto kona-
nia môže byť prokurátor ale-
bo obvinený. Výsledkom konania má 
byť dohoda prokurátora a obvineného 
o znení skutku, o treste, ako aj o ná-
hrade škody, ak táto činom bola spô-
sobená. Dohoda podlieha schváleniu 
súdom.

Zmeny v oblasti trestného práva, 
na ktoré som vyššie poukázal, pred-
stavujú skutočne len malý fragment 
z toho, čo je v navrhnutých rekodifiko-
vaných zákonoch obsiahnuté. Pred-
kladaný návrh zákonov totiž obsahuje 
oproti teraz platným viacero koncepč-
ných, systémových i štrukturálnych 
zmien. Tvorcovia rekodifikácie pri-
tom vychádzali z toho, že kvalita de-
mokracie závisí nielen od šírky ochra-
ny práv a slobôd, ktoré Ústava dekla-
ruje, ale aj od kvality zákonodarstva, 
ktoré tieto postuláty vykonáva. A jed-
ným z najdôležitejších zákonov, po-
kiaľ ide o záruky práv a slobôd obča-
nov, ale aj záruk ústavného zriadenia 
je nepochybne kvalitný Trestný zákon 
a zákon o trestnom konaní súdnom 
Trestný poriadok.

JUDr. Štefan SEKELSKÝ
podpredseda 

Krajského súdu v Košiciach 

Zmeny trestného práva

JUDr. Štefan SEKELSKÝ, pod pred-
se da Krajského súdu v Košiciach.
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Opatrenie 1.2: Podpora 
budovania a rekonštruk-
cie infraštruktúry

Špecifický cieľ:
Cieľom opatrenia je umožniť 

verejnému sektoru zabezpe-
čiť rozvoj podnikania v oblasti 
prie myslu a služieb, zvýšenia 
zamestnanosti a kvality života 
v regiónoch podľa cieľa 1. Sna-
hou je tiež obnoviť pomocou 
ve rejného sektora podnikateľ-
skú činnosť a tak zabrániť de-
vastovaniu územia.

Ďalej na aktivity smerujúce 
k využívaniu a k prepojeniu in-
formácií medzi vedeckými, aka-
demickými a špecializovanými 
knižnicami. Ide o internetové 
prepojenia vedecko–technic-
kých databáz vrátane ich infor-
ma tizácie. Cieľom je vytvoriť 
pod mienky pre jeho  urýchlené 
uplatnenie v praxi. Vytvore ním, 
naplnením, aktualizáciou a sprí-
stupnením databáz na interne-
te a ich previazanosť zabezpe-
čí dostupnosť a koncentráciu 
informácií potrebných pre pod-
nikateľov.

Ďalším cieľom navrhované-
ho opatrenia je vybudovanie 
živ nostenského inštitútu vráta-
ne vytvorenia regionálnych sie-
tí s využitím súčasných stred-
ných odborných učilíšť, stred-
ných odborných škôl a vyso-
kých škôl.

Oprávnené aktivity
 podpora projektov budovania 

inkubátorov pre začínajúcich 
podnikateľov a živnostníkov 
(rekonštrukcie prevádzko-
vých a administratívnych bu-
dov a ich vybavenia) a inku-
bá torov pre aplikovaný vý-
skum. Touto podporou môže 
príjemca pomoci ponúknuť 
začínajúcemu podnikateľo-
vi alebo živnostníkovi vhod-
né priestory, kancelársku 
in fraštruktúru a komplexné 
služby;

 podpora projektov budovania 
priemyselných parkov vo for-
me hnedých a prípadne ze-
lených parkov a výrobných 
hál, t.j. území, na ktorom sa 
sústredí priemyselná činnosť 

alebo služby aspoň jedného 
podnikateľského subjektu;

 podpora budovania 
tech nologických par-
kov, zameraných na 
podporu podnikania 
pre rôzne odvet-
via priemyslu 
s tým, že tieto 
technologické 
parky budú 
poskytovať 
podnikate-
ľom služby 
vo výrob-
nom proce-
se (technologický postup vý-
roby);

 modernizácia a prepojenie 
vedeckých, akademických 
a technických knižníc s pod-
nikateľskou praxou. Vrátane 
vedeckých, akademických 
a technických knižníc v Bra-
tislave.

 podpora založenia inštitútu 
pre rozvoj živnostenského 
podnikania, vrátane vybave-
nia typových dielní pre jed-
notlivé druhy priemyselnej 
výroby a služieb.

 podpora a úhrada nákladov 
na poradenské služby, štú-
die a projekty, v zmysle opat-
renia;
Príjemcovia pomoci
Samosprávne kraje,  mestá 

a obce, ich združenia, rozpoč-
tové a príspevkové organizá-
cie zabezpečujúce rozvoj 
priemyslu a služieb zriadené 
VÚC, mestami a obcami, ne-
vy tvá ra júce podstatný čistý  prí-
jem (Podstatný čistý príjem 
– v zmys le všeobecného na-
riadenia – je príjem vyšší ako 
25% celkových nákladov pro-
jektu.) Vedecké, akademické 
a technické knižnice.

Opatrenie 1.3:  Podpora 
podnikania, inovácií a ap-
li kovaného výskumu 

Špecifický cieľ:
Cieľom opatrenia je zvýše-

nie  konkurencieschopnosti 
priemys lu prostredníctvom pod-
pory výskumu a vývoja realizo-
vaného slovenskými spoločnos-

ťami, podporovaním získava-
nia nových inovatívnych tech-
nológií, procesov, produktov 

a rozvojom silnejších vä-
zieb medzi univerzitami 
a výskumnými inštitútmi. 
Podpora a rozvoj inovač-

ného prostredia bude 
predovšetkým v oblasti 
priemyselného vývo-

ja a výskumu, trans-
feru technoló-

gií, know–
how, 
inova-

tívnych 
výrob-

kov a postupov. Ide o zapoje-
nie predovšetkým malých a 
stredných podnikov do inovač-
ného podnikania na regionál-
nej úrovni, podporou existujú-
cich inovačných centier na za-
bezpečenie technického zavá-
dzania výskumu do praxe.

Ďalším cieľom je podpora 
implementácie najlepších po-
stupov a výrobných metód sve-
tovej úrovne do nových a jest-
vujúcich spoločností (zavádza-
nie systémov kvality). Cie ľom 
je umožniť podnikate ľom vy-
bu dovať akreditačný a cer tifi-
kačný systém smerovaný na 
zvyšovanie kvality pro duk cie 
a možnosti zapojenia sa do 
medzinárodnej spoluprá ce.

Oprávnené aktivity:
 podpora priemyselného vý-

skumu zameraná na syste-
matické získavanie nových 
poznatkov a ich praktické vy-
užitie pri vývoji nových výrob-
kov, procesov, technologic-
kých postupov a zariadení 
alebo služieb alebo pri pod-
statnom zdokonalení existu-
júcich výrobkov, procesov, 
technologických postupov 
a zariadení alebo služieb 
(vrátane špecializovaného 
poradenstva pri vypracová-
vaní dokumentácie kvality 
v procese riadenia kvality, pri 
implementácii systémov ria-
denia kvality);

 podpora predsúťažného vý-
voja – usmernenie výsled-
kov výrobného výskumu do 
plánu, projektu, úpravy alebo 

návrh nového, zmeneného 
ale bo vylepšeného výrobku, 
postupu alebo služby urče-
ných na predaj alebo použí-
vanie a ich systematické 
vy užívanie pri výrobe mate-
riá lov, zariadení, systémov, 
me tód a procesov. Výstu-
pom tohto procesu môže byť 
aj zhotovenie prvého neko-
merčného prototypu a jeho 
overenie. 

 technické štúdie realizovateľ-
nosti – štúdie, ktoré slúžia 
ako príprava priemyselného 
výskumu alebo predsúťažné-
ho vývoja.

 prípravu a budovanie systé-
mov manažérstva kvality a 
externého predcertifikačné-
ho a certifikačného proce-
su súvisiaceho so zavádza-
ním systému manažérstva 
kvality. Oprávnenými pro-
jektmi sú projekty zamera-
né na zavádzanie systémov 
manažérstva kvality v súla-
de s medzi  národnými norma-
mi ISO 9000, ISO 14000, 
EMAS, VDA, BS, QS, Správ-
nej výrobnej praxe, Správnej 
laboratórnej praxe, HACCP 
a ISO/TS 16 949, prípadne 
ďalších systémov, ktoré zvy-
šujú konkurencieschopnosť 
MSP v podporovaných ob-
lastiach.

 predcertifikačný audit je ove-
renie stavu, v akom sa pod-
nik nachádza po príprave, t.j. 
po absolvovaní školení, od-
borného poradenstva a kon-
zultáciách. Na základe vý-
sled kov externého predcerti-
fikačného auditu sa operatív-
ne odstraňujú prípadné ne-
dostatky, ktoré audit odkryl. 
Po ich odstránení môže byť 
vykonaný audit, ktorý ove-
rí, či podnik definitívne napĺ-
ňa kritériá normy, na zákla-
de ktorej sa systém riadenia 
kvality v podniku zavádza. 

 podpora projektov spojených 
s ochranou patentov, dizaj-
nu, ochranných známok, úžit-
kových vzorov na Slovensku 
a v zahraničí podporujúcich 
využívanie patentovaných rie-

Pre rozvoj priemyslu a služieb v SR
(POKRAČOVANIE Z MINULÉHO ČÍSLA)

(Ing. Rudolf Matejovič, CSc., Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)

Pokračovanie na 6. str.

 podpora budovania 
tech nologických par-
kov, zameraných na 
podporu podnikania 
pre rôzne odvet-

s tým, že tieto 

nológií, procesov, produktov 
a rozvojom silnejších vä-
zieb medzi univerzitami 
a výskumnými inštitútmi. 
Podpora a rozvoj inovač-

ného prostredia bude 
predovšetkým v oblasti 
priemyselného vývo-

ja a výskumu, trans-
feru technoló-

gií, know–
Ing. Rudolf 
Matejovič, 
CSc.



6 Jún 2004

šení nových respektíve ino-
vovaných výrobkov

 podpora projektov spojených 
so získaním akreditácie a 
cer tifikácie na Slovensku a 
v zahraničí

 podpora projektov na tvorbu 
nových a implementáciu tech-
nic kých noriem do praxe
Príjemcovia pomoci
Podnikateľské subjekty, ich 

združenia, výskumné a vývojo-
vé organizácie, 

Opatrenie 1.4: Podpora 
úspor energie a využi-
tia obnoviteľných zdro-
jov energie

Špecifický cieľ:
Cieľom opatrenia v oblasti 

energetiky je priblíženie ener-
getickej náročnosti výrobných 
procesov úrovni porovnateľnej 
s EÚ, dosiahnutie významných 
úspor energie, zvyšovanie 
účinností využitia primárnych 
energetických zdrojov za úče-
lom zníženia nákladov za ener-
giu, ako aj zvýšenie podielu 
výroby z obnoviteľných zdrojov. 
Podporované budú programy, 
ktoré vedú k zvýšeniu podielu 
výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov na celkovej výrobe, 
ako aj programy zamerané na 
úspory a efektívne využívanie 
energie v priemysle a službách 
na to nadväzujúcich. Tým sa 
napomôže zvýšeniu konkuren-
cieschopnosti a vytvoreniu no-
vých pracovných miest.

Oprávnené aktivity
 úspory energie vo všetkých 

oblastiach priemyslu a slu-
žieb vrátane rekonštrukcie 
sta vebných objektov za úče-
lom zlepšenia ich tepelno–
tech nických vlastností,
– kombinovanú výrobu elek-

triny a tepla v priemysle, 
vrátane využívania fosíl-
nych palív 

– využívanie obnoviteľných 
energetických zdrojov, t.j. 
výstavba, modernizácia 
alebo rekonštrukcia: 
= malých vodných elek-

trární,
= zariadení na energetické 

využitie biomasy
= tepelných čerpadiel, kto-

rých chladiaci systém 
nesmie obsahovať tzv. 
„tvrdé“ freóny, 

= zariadení na využitie sl-
nečnej energie,

= zariadení na využitie ge-
otermálnej energie,

= zariadení na využitie ve-
ternej energie.

 rekonštrukcia a modernizácia 
existujúcich zdrojov na bá-
ze fosílnych palív (napr. zvy-
šovanie účinnosti zariadení, 
zvyšovanie ročného stupňa 
využitia, znižovanie vlastnej 
spotreby energie a energe-
tických médií a pod.);

 rekonštrukcia existujúcich 
systémov rozvodov ener-
gie a energetických médií 
 (napr. zlepšenie izolácie po-
trubných rozvodov, výmena 
dopravných zariadení ener-
getických médií, zavádzanie 
systémov na sledovanie úni-
ku energetických médií, re-
konštrukcia odovzdávacích 
staníc tepla a iné);
Príjemcovia pomoci
Podnikateľské subjekty, ich 

združenia 

Opatrenie 1.5: Rozvoj 
zahraničnej spolupráce 
a image SR

Špecifický cieľ:
Cieľom opatrenia je napomôcť 

predovšetkým malým a stred-
ným podnikom prezentovať sa 
na domácom a zahraničnom tr-
hu, budovanie image výrobným 
podnikom a podnikom pracujú-
cim v službách a ich prostred-
níctvom aj budovanie image Slo-
venska. Tým napomôcť podni-
kateľom lepšie sa zapojiť do me-
dzinárodnej deľby práce a me-
dzinárodnej kooperácie.

Oprávnené aktivity: 
Prvá účasť podniku na výsta-

vách a veľtrhoch, na obchod-
ných misiách, odborných semi-
nároch a konferenciách na Slo-
vensku a v zahraničí.

Poradenské a konzultačné 
služby poskytované jednora-
zovo v oblasti podpory marke-
tingových a investičných infor-
mácií ako aj podpory interna-
cionalizácie obchodu zamera-
né na:
 spracovanie rešerší a štúdií 

o vnútornom trhu EÚ ako aj 
trhoch tretích krajín, spraco-
vanie štúdií realizovateľnosti 
o podnikateľskom prostredí 
alebo investičných príležitos-
tiach v Slovenskej republike; 

 informatizáciu MSP formou 
vy užívania elektronického 
pod pisu a elektronického ob-
chodovania;

 zavádzanie progresívnych 
in formačných technológií 
a technológií zameraných 
na vyhľadávanie informá-
cií o zahraničných trhoch, 
ich teritoriálnej a komodit-
nej štruktúre, obchodných 
partneroch, legislatívnom 
prostredí a ďalších aspek-
toch rozvoja medzinárodnej 
spolupráce;

 vývoj a realizáciu systémov 
interaktívnej internetovej ko-
munikácie na báze podnik 
– podnik alebo podnik – ko-
nečný zákazník.

Opatrenie 2.1: Podpo-
ra budovania a rekon-
štrukcie infraštruktúry 
cestovného ruchu 

Špecifický cieľ:
Cieľom opatrenia je umožniť 

verejnému sektoru zabezpe-
čiť rozvoj podnikania v oblas-
ti cestovného ruchu, zvýšenia 
zamestnanosti a kvality života 
v regiónoch podľa cieľa 1. 

Oprávnené aktivity: 
 podpora investičných projek-

tov zameraných na budova-
nie mikroinfraštruktúry sú vi-
siacej so zariadeniami a stre-
diskami cestovného ruchu, 
kultúrnymi a historický mi ob-
jektmi, prírodnými atraktivita-
mi (prístupové cesty a par-
ko viská a inžinierske sie-
te), ktoré nadväzujú už na 
exis tujúce inžinierske siete 
v obci. Nevylučuje to projek-
ty individuálneho zamerania 
s tým, že príslušný úrad ži-
votného prostredia vydá k da-
nému projektu súhlasné sta-
novisko (napr. vybudovanie 
chemickej čistiarne odpado-
vých vôd kapacitne nadväzu-
júcej na daný objekt využíva-
ný v cestovnom ruchu). Do-
kúpenie nehnuteľného ma-
jet ku k pôvodnému majetku 
príjemcu pomoci za účelom 
dosiahnutia cieľa stanovené-
ho v projekte

 podpora zriaďovania a obno-
vy turisticko–informačných 
kance lárií (prezentácia aktivít 
re gió nu) a ich napojenie na in-
formačný systém Sloven skej 
agentúry pre cestovný ruch na 
základe zmluvy so SACR

 podpora výroby a inštalá-
cie medzinárodne akceptova-
ných turistických značení 
(des tinácií a atraktivít cestov-
né ho ruchu, kultúrnych, tech-

nických a historických pamia-
tok, prírodných atraktivít a 
pod.)

 podpora obnovy a ochrany 
nehnuteľného majetku objek-
tov kultúrneho a historického 
dedičstva a prírodného po-
ten ciálu (prírodné zvláštnos-
ti, kultúrne a historické pa-
miatky ako sú hrady, zámky, 
kaštiele, kúrie, atď.) v pria-
mej väzbe na cestovný ruch

 podpora kultúrnych aktivít 
(obnova a rekonštrukcia kul-
túrno–náučných chodníkov a 
podobných aktivít v priamej 
väzbe na cestovný ruch)

 rozvoj kultúrnych aktivít (fes-
tivaly, prezentácia národné-
ho folklóru, zvykov a tradícií, 
trhov, výstav atď.);

 podpora výstavby a rekon-
štrukcie verejných hygienic-
kých zariadení v strediskách 
cestovného ruchu

 podpora investičných projek-
tov výstavby kúpalísk, bazé-
nov a súvisiacich doplnko-
vých zariadení v strediskách 
cestovného ruchu

 podpora investičných projek-
tov výstavby lyžiarskych la-
noviek a vlekov, zasnežova-
cích zariadení v strediskách 
cestovného ruchu

 výstavba zariadení na obslu-
hu vodných plavidiel využí-
vaných prevažne na účely 
cestovného ruchu (vodné mó-
la, prístaviská a pod.)

 výstavba športovo–rekreač-
ných zariadení (detské a 
špor tové ihriská v stredis-
kách a lokalitách cestovné-
ho ruchu)

 budovanie, oprava a znače-
nie turistických trás, cyklo-
trás, lyžiarskych tratí a chod-
níkov, oddychových priesto-
rov, vyhliadok atď.

 obnova a revitalizácia prírod-
ných atraktivít a pamiatok 
bez prostredne súvisiacich 
a nad väzujúcich na cestov-
ný ruch
Príjemcovia pomoci
Samosprávne kraje, mestá 

a ob ce, ich združenia, rozpočtové 
a príspevkové organizácie zabez-
pečujúce rozvoj kultúrneho dedič-
stva a cestovného ruchu nevytvá-
rajúce podstatný čistý príjem.

Ing. Rudolf Matejovič, CSc., 
Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky

Pokračovanie z 5. str.
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Podpora investičných aktivít 
V RÁMCI ŠTÁTNYCH PODPORNÝCH PROGRAMOV PRE PODNIKATEĽOV

Príjemcami štátnej po moci 
môžu byť fy zic ké alebo 

právnické oso by v zmysle § 2 
ods. 2 Ob chodného zákonní-
ka registrované na území Slo-
venskej republiky. Pre čerpanie 
prostriedkov zo štátnych pod-
porných programov je tiež dô-
ležitá de finícia malých a stred-
ných podnikateľov.

Malým podnikateľom je pod-
nikateľ, ktorý zamestnáva me-
nej ako 50 za mest nancov, do-
sahuje roč ný obrat naj viac 
7 000 000 EUR  alebo vyka-
zuje v účtovnej zá vier ke cel-
kovú ročnú hod notu aktív naj-
viac 5 000 000 EUR a je eko-
nomicky nezávislý.

Stredným podnikateľom je 
podnikateľ, ktorý za mestnáva 
menej ako 250 zamestnancov, 
dosahu je ročný obrat najviac 
40 000 000 EUR  alebo vykazu-
je v účtovnej zá vierke celkovú 
ročnú hod notu aktív naj viac 
27 000 000 EUR a je ekono mic-
ky nezávislý.

Ekonomicky nezávislým 
pod nikateľom je pod ni kateľ, 
u ktorého: 
a. podiel iných pod ni ka teľov 

ako malých pod nikateľov 
a stredných podnikateľov na 
základnom imaní alebo na 
hla sovacích právach nie je 
25 % a viac,

b. podiel takých malých 
podnikateľov a stred-
ných podnikateľov, kto rých 
zakladateľmi sú iní podni-
katelia ako malí podnikate-
lia a strední podnikatelia, na 
základnom imaní alebo na 
hla sovacích právach nie je 
25 % a viac,

c. sú preukázateľne zis te né 
vlastnícke vzťahy na účely 
overenia splnenia podmie-
nok podľa bo dov a. a b.

Kumulatívna výška štát nej 
pomoci de minimis je limi-
tovaná a nesmie prekročiť 
100 000 EUR po čas obdobia 
troch rokov. 

 Schéma pod-
pory nákupu 
inova tív nych 
technológií a 
budo va nia sys-
témov ma na-
žérstva kvality

Schéma podpory 
náku pu inovatívnych 
techno ló gií a budo-
vania systémov 
manažérstva kvali-
ty je transformáciou 
Programu transferu 
technológií a Prog-
ramu implementácie 
systémov riadenia 
kvality – KVALITA, 
ktoré boli v platnosti 
pred účinnosťou tejto 
schémy. 

Predmetom Sché-
my  pod pory náku-
pu inova tív nych 
tech nológií a bu-
do vania systémov 
manažérstva kvali ty je posky-
tovanie pomo ci formou nená-
vratných fi nančných príspev-
kov z prostriedkov štátneho 
roz počtu, zamera nej na pod-
po ru zvy šovania kon ku ren-
cieschopnosti malých a stred-
ných podnikov, ich moder ni zá-
ciu a zvyšovanie pro duktivity 
práce a uľahčenie uplatnenia 
sa MSP na medzinárodných 
trhoch. 

Vykonávateľom schémy je 
Ná rod ná agentúra pre roz-
voj malého a stredného podni-
kania.

Prostredníctvom  schémy je 
možné finan covať projekty, za-
merané na: 
a) nákup inovatívnych tech-

nológií, oprávnenými náklad-
mi sú náklady vynaložené 
na ob sta ranie nového in ves-
tičného majetku – hmot ného 
aj nehmotného ma jetku.

b) podporu špecia lizo va ného 
poradenstva a vzdelávania 
v etape prípravy a budovania 

systémov manažérstva kva-
lity, oprávnenými nákladmi 
sú náklady na vzdelávanie 
v súvislosti s budovaním 
systému manažérstva kva li-
ty, náklady na poradenstvo 
zamerané na vypracovanie 
doku mentácie súvisiacej 
so zavedením systému ma-
nažérstva kvality,

c) podporu externého pred cer-
tifikačného, cer tifikačného, 
resp. re cer tifikačného proce-
su súvisiaceho so za ve de-
ním systému ma  nažérstva 
kvali ty – budovanie systé-
mov manažérstva kva lity 
v súlade s medzi ná rodnými 
norma mi ISO 9000, ISO 
14000, VDA, BS, QS, Správ-
nej výrobnej praxe, Správnej 
laboratórnej praxe, HACCP 
a ISO/TS 16 949, prípadne 
ďalších súvisiacich noriem. 
Oprávnenými  nákladmi sú 
náklady na exter ný pred-
cer tifikačný, cer tifikačný a 
recertifikačný proces súvisia-
ci so za vedením systému 

manažérstva kvality na re-
certifikačný proces.

Finančný príspevok v rámci 
pomoci sa poskytuje 
1) vo výške 60 % z opráv-

nených nákladov, ma xi málne 
do výšky 3,5 mil. Sk na 
nákup nových ino vatívnych 
techno ló gií,

2) vo výške 50% z opráv-
nených nákladov, maxi-
málne do výšky 100 tis. 
Sk na budovanie systému 
manažérstva kvality,

3) vo výške 50% z opráv-
nených nákladov, ma ximálne 
do výšky 120 tis. Sk na úhra-
du nákladov spoje ných s ex-
terným pred certifikačným, 
cer ti fi kačným, resp. re cer-
tifikačným proce som.

 Schéma podpory roz-
voja cestovného ruchu 
v SR č. 6
Predmetom schémy pod-

po ry rozvoja cestovného ru-
chu v Slo  ven skej republi ke 
č. 6 je poskytovanie pomo ci 
na reali záciu pod ni kateľských 
projek tov v ob lasti poskytova-
nia služieb cestovného ruchu 
s cieľom prispieť k zvý šeniu 
kvality, rozsahu a k zlep šeniu 
štruktúry ponuky služieb cestov-
né ho ruchu. Pomoc je určená 
na za čatie alebo rozšírenie 
podnika nia v oblasti posky-
tovania slu žieb cestovného ru-
chu alebo činností, ktorých vý-
sledkom sú kvalitatívne zmeny 
poskytovaných služieb v ces-
tovnom ruchu.

Poskytovateľom pomo ci, 
vyhlasovateľom a vy ko ná va-
teľom schémy je Ministerstvo 
hospodár stva SR, administrá-
torom a výplatným miestom je 
Slovenská záručná a rozvojová 
banka.

Príjemcami pomoci sú malí 
a strední podnikatelia registro-

Ing. Branislav Kolenka, RPIC Prešov.

Pokračovanie na 8. str.
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vaní na území Slovenskej re-
publiky, kto rí podnikajú v oblas-
ti cestovného ruchu. 

Podľa schémy sú oprávnený-
mi projektami:
1. výstavba nových za riadení, 

rekonštrukcia a modernizácia 
exis tu júcich zariadení cestov-
ného ruchu na území SR, 
a to ubytovacie za riadenia 
a stravovacie zariadenia 
v mies tach sústredeného po-
hybu turistov,

2. výstavba nových zaria dení, 
rekonštrukcia a modernizá-
cia existu júcich zariadení 
cestov ného ruchu v mies-
tach sústredeného po hy bu 
turistov, ktoré sú určené na 
poskyto va nie doplnkových 
slu žieb cestovného ruchu, 
pričom ide najmä o výstav-
bu kúpalísk, plavární, bazé-
nov, ve rejných hygienic-
kých zariadení, vybudova-
nie športovo–rekreačných 
zariadení najmä sáun, po-
sil ňovní a detských ihrísk 
v zariadeniach cestovného 
ruchu, po žičovní športových 
po trieb, lyžiarskych vle  kov, 
sedačkových lanoviek, bobo-
vých dráh a podobne,

3. obstaranie hmotné ho ma-
jetku, ktorý je vy užívaný na 
poskyto vanie doplnkových 
slu žieb cestovného  ruchu, 
najmä nákup ma lých vod-
ných plavi diel, vodných bi-
cyklov, vodných a snežných 
skútrov, strojov a zaria de-
ní na mechanické za sne žo-
vanie a úpravu lyžiarskych 
tratí a pod.

Oprávnenými ná klad mi 
sú náklady vy na lo že né na 
výstavbu, re kon štrukciu a mo-
der ni záciu zariadení cestov-
né ho ru chu a na obstaranie 
hnuteľného majetku určeného 
na poskytovanie doplnkových 
slu žieb. 

Pomoc sa realizuje for mou 
nenávratného fi nančného prís-
pevku. Prí spevok sa posky-
tuje zo štátneho rozpočtu na 
krytie oprávnených nákladov 
vynaložených na projekt alebo 

na úhradu istiny prislúchajúcej 
k investičnému úveru, ktorým 
bol projekt financovaný. 

Minimálna výška po mo ci jed-
norazovo vypla teného fi nan-
čného prí spevku je 50 000 Sk, 
pričom celková inten zi ta pomo-
ci  nesmie presiahnuť 25% 
opráv  ne ných nákladov vyna lo-
žených na projekt. Výška pro-
jektu je najmenej 500 000 Sk 
pri výstavbe zariadenia cestov-
ného ruchu, rekonštrukcii 
a mo  dernizácii existujúceho 
za riadenia cestovného ruchu 
alebo 200 000 Sk v prípade 
nákupu hmotného investičného 
majetku.

 Schéma na podporu ro-
zvoja spra covania a vy-
u ží vania drevnej su ro-
viny
Schéma  na  podpo ru rozvo-

ja  spracovania a vy užívania 
drevnej su roviny je určená na 
poskyto va nie pomoci na roz-
voj spra covania a využívania 
drevnej suroviny a k jeho lep-
šiemu využitiu a zhodnoteniu 
na území Sloven skej republiky. 

Poskytovateľom pomo ci a vy-
hlasovateľom sché my je Minis-
terstvo hospodárstva SR. Vy-
konávateľom schémy je Slo-
venská záručná a rozvojová 
banka.

Pomoc je určená pre pod -
ni kateľov, ktorí spraco vá va-
jú a využívajú do mácu ob no-
viteľnú su rovinu – drevo. Miera 
spracovania a využitia drevnej 
suroviny sa zo hľad ňuje vo 
výš ke pomo ci. Za oprávnené 
projek ty sú považované projek-
ty zamerané na ná  kup nových 
techno lógií, strojov, prístrojov 
a za riadení a výstavbu alebo 
rekonštrukciu prevádz kových 
priestorov za účelom spraco-
vania a využívania drevnej 
suroviny.

Oprávnenými nákladmi sú 
investičné náklady financované 
z úveru vynaloženého na reali-
zá ciu oprávneného pro jektu, 
t.j. nákup no vých technológií, 
strojov, prístrojov, zariade ní, 
vý stavba alebo re kon štrukcia 
prevádzkových priestorov.

Pomoc sa realizuje for mou 
nenávratného finančného 
prí spevku na úhradu časti 
poskytnutého investičného 
úve ru vynaloženého na krytie 
oprávnených ná kladov. Maxi-
málna výška pomoci nesmie 
presiahnuť súhrnne 100 000 
EUR, maximálna inten zita po-
moci je 50% opráv nených ná-
kladov projektu.

 Schéma na pod-
poru úspor ener gie a 
využitia ob no viteľných 
zdrojov energie
Schéma na podporu úspor 

energie a využitia ob no viteľ-
ných energetic kých zdro-
jov je transfor máciou Progra-
mu na pod poru úspor ener-
gie a využitia alternatívnych 
zdrojov energie z roku 1999. 
Predmetom pomoci je realizá-
cia projektov na využitie ob-
no viteľných energetických 
 zdro jov a opatrení na hospo-
dárne využívanie ener gie. Vy-
ko návateľom a gestorom sché-
my je Slovenská energetická 
agentúra.

Príjemcami pomoci sú 
a) Malí a strední podnikatelia
b) Združenia fyzických a práv-

nických osôb, 
c) Organizácie zriade né or gán-

mi štátnej a ve rej nej správy, 
kto ré vy ko návajú pod ni ka teľ-
skú činnosť.

Oprávnené projekty sú za-
merané na:
1. úsporu energie v zásobo-

vaní teplom bytových domov 
a bytov.

2. využívanie obno viteľ ných 
energetických zdro jov – pro-
jekty musia byť zamerané 
na vybudovanie alebo na 
prevádzku zariade ní, ktoré 
využívajú obnoviteľné ener-
getické zdroje, najmä výstav-
bu a rekonštrukciu malých 
vodných elektrární, zariadení 
na energetické využitie bio-
masy, inštaláciu tepelných 
čer padiel, slnečných kolekto-
rov a fotovoltaických článkov, 
výstavbu resp. rekonštrukciu 

zariadení na využitie geoter-
málnej a veternej energie.

3. úsporu energie v priemysel-
nom sektore a služ bách, kde 
budú podporené projekty 
zamerané na moderni zá ciu 
ener getického hos podárstva 
budov a technologických 
zariadení, pri ktorých dôjde 
k zníženiu energetic kej ná-
ročnosti výrobných proce sov, 
ako aj opatrenia na využitie 
odpadovej energie z tech-
nologických procesov. Opa-
trenia musia zabezpečiť 
úsporu energie min. 10 % 
na výrobnú jednotku v po-
rovnaní s priemernou hod-
notou dosiahnu tou za po-
sledné tri roky pred realizá-
ciou projektu. 

Pomoc sa poskytuje formou:
a) úhrady časti úrokov z úveru 

na obstaranie hmotného 
investičného majetku,

b) úhrady časti úveru na obsta-
ranie hmotné ho a nehmotné-
ho in ves tičného majetku,

c) dotácie na výrobu elektriny 
resp. tepla z obnoviteľných 
energetických zdrojov.
Formy pomoci nie je možné 

kombinovať.

Oprávnené náklady sú
a) obstarávacia ce na pozem-

kov, strojov, prí strojov a zaria-
de ní a nehmotného in ves tič-
ného majetku,

b) pre dotácie na výrobu tepla 
a elektriny z obnoviteľných 
energe tických zdrojov je roz-
diel medzi výrobnými náklad-
mi a výkupnou cenou elektri-
ny resp. priemernou cenou 
za teplo z porovnateľných 
zariadení spaľujúcich zem-
ný plyn.

Minimálna výška pomoci je 
100 000 Sk. Maxi málna inten-
zita pomoci zá visí od podie-
lu HDP na obyvateľa k výške 
HDP na obyvateľa v EÚ a je 
sta novená nasledovne:
a) 70 % – 100 % zá klad ných 

úrokov pri úroko vej sadzbe 

Pokračovanie zo 7. str.

Pokračovanie na 9. str.
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v čase uzatvorenia úverovej 
zmluvy, ktoré vzniknú po čas 
celej doby trvania vzťahu,

b) 15 % – 65 % vynalo že-
ných oprávnených nákladov 
na obstaranie hmotného 
investičného majetku,

c) 10 % – 25 % vynalo že ných 
oprávnených nákladov na 
obstara nie nehmotného in-
ves tičného majetku,

d) 50% – 100% opráv nených 
nákladov po pr vom roku pre-
vádzky, 30% – 80% opráv-
nených nákladov po druhom 
roku pre vádz ky a 15 % – 60 
% oprávnených nákladov po 
treťom roku prevádzky.

 Schéma na podpo ru 
začínajúcich ma lých 
podnikateľov ŠTART
Schéma na podporu začí-

na júcich malých pod nikateľov 
ŠTART je aktualizáciou Prí-
spev  kového programu ŠTART 
2000 z roku 2000.

Predmetom schémy je po-
skytovanie pomoci formou 
finančnej podpory projek tov 
začínajúcich malých pod ni ka-
te ľov v regiónoch, kde  podiel 
hrubého domáceho pro duktu 
nedosahuje 75% hodnoty prie-
meru HDP na obyvateľa v EU 
za posledné tri roky, s cieľom 
podporiť využitie progre sívnych 
technológií. Pomoc je určená 
na projekty v oblasti priemysel-
nej a remeselnej výroby ale-

bo služieb priemy sel nej pova-
hy. Pomoc nie je možné po-
skyt núť v oblastiach poľ no hos-
podárstva, rybárstva, vod ného 
hospodárstva a dopravy.

Poskytovateľom pomo ci a vy-
hlasovateľom sché my je Minis-
terstvo hos po dárstva SR a jej 
ad mi nistrátorom a výplatným 
miestom je Slovenská záručná 
a rozvojová banka.

Príjemcami  pomoci sú malí 
podnikatelia, kto rí v čase po-
dania žia dos ti vykonávajú pod-
ni ka teľskú činnosť kratšie ako 
2 roky. Pomoc sa realizuje for-
mou nenávratného finančného 
príspevku určeného na úhra-
du časti istiny investičného 
bankového úveru, pro stred níc-
tvom ktorého bol projekt finan-
covaný. 

Maximálna výška pomoci 
je 3 mil. Sk na je den projekt. 
Maximálna in tenzita pomoci 
je 50% oprávnených nákladov 
projektu.

Oprávnenými nákladmi sú 
náklady vynaložené na: 
a) nákup technológií, stro-

jov, prístrojov a za riadení, 
potrebných na zabezpečenie 
priemyselnej výroby, reme-
sel nej výroby alebo slu žieb 
priemyselnej povahy,

b) výstavbu alebo rekon štruk-
ciu prevádzkových priesto-
rov,

c) obstaranie nehmotné ho 
investičného majetku, ktorý 
je výsledkom výskumnej 
a vývojovej činnosti, alebo 

ktorý je predmetom priemy-
selných práv, resp. autor-
ských práv.

Okrem týchto nenávrat-
ných finančných zdrojov sú 
podnikateľom k dispozícii aj 
ďalšie návratné finančné pro-
gramy. Ide o mikropôžičkový 
prog ram, podporný úverový 
program a fond rizikového 
kapitálu.

 Mikropôžičkový pro-
gram
Jednou z hlavných ba riér 

vzniku a rozvoja malých pod-
nikov je sťažený prí stup ma-
lých podnikateľov k úve ro vým 
zdrojom oproti mož nos tiam 
väčších pod ni kom. Cieľom 
mikro  pô žič kového programu 
je sprístupniť finančné zdroje 
malým podnikateľom, umožniť 
ich rozvoj a zvý šiť mieru ich 
prežitia.

Žiadateľom môže byť pod-
ni kateľ, ktorý za mestnáva 
 ma ximál ne 20 zamestnancov. 
Mikro pôžičky je mož né použiť 
na nákup hnuteľného a ne hnu-
teľ ného inves tič ného majetku, 
rekon štrukciu prevádzkových 
priestorov a nákup zásob 
a surovín.

Výška pôžičiek je od 50 000 
Sk do 800 000 Sk, doba splat-
nosti je 4 roky a úroková miera 
9 %. V prípade obchodných 
zásob je to 400 000 Sk so 
splatnosťou 1 rok a úrokovou 
mierou 12%. Mikropôžičkový 
program je realizovaný pro-
stred níc tvom siete RPIC/ BIC.

 Podporný úverový pro-
gram
Podporný úverový  prog ram 

je štátnym úve rovým prog ra-
mom rea li zovaným pro stredníc-
tvom komerčných bánk. Žia da-
teľom je malý a stred ný pod-
nikateľ podnikajúci v odvetví 
výroby, služieb alebo cestov né-
ho ruchu. 

Prostriedky z PUP je možné 
použiť na nákup a modernizá-
ciu strojov a zariadení, kúpu a 
rekonštrukciu prevádz ko vých 
priestorov a vý rob ných zá-
sob maxi mál ne do výšky 50% 

úveru. Maximálna výška úveru 
je 10 mil. Sk so spätnosťou 
do 8 rokov a úroková miera 
sa pohybuje v rozpätí 7,55% 
– 10,8%.

 Fond rizikového kapi-
tálu
Rizikový kapitál je financo-

vanie projektov prostredníc-
tvom investovania do vlastné-
ho imania firmy. Príjemcami 
podpory môžu byť malí a stred-
ní podnikatelia. Účelom pod-
pory je posilnenie posta ve-
nia malých a stredných pod-
nikateľov, podpora ich ďal-
šieho rozvoja a zvýšenie, 
 resp. udržanie zamestnanosti. 
Nakoľko prog ram poskytuje pre 
finan covanie aktivít podmien-
ky porovnateľné s komerčnými 
podmien kami, nemožno túto 
for mu financovania po va žo vať 
za štátnu pomoc.

Formou podpory je finančná 
investícia – ka pitálový vstup 
do perspektívnych malých a 
 stredných podnikov. Pri kapi-
tálovom vstupe ide o spoločné 
založenie podniku alebo zvý-
šenie základného imania spo-
ločnosti. Kapitálový  vstup mô-
že byť doplnený konvertibil-
ným úverom. Dĺž ka investičnej 
periódy, výška nakupovaného 
obchodného podielu alebo 
ak cií, ich cena a podmien-
ky úveru sú s podnikateľom 
dohodnuté po ohodnotení je-
ho podnikateľského zámeru 
a ocenení spoločnosti. V prí-
pade poskytnutia konvertibil-
ného úveru platí, že ak dôjde 
k nesplácaniu úveru, bude sa 
jeho nesplatená časť meniť 
na vlastníctvo zodpovedajúce 
obchodnému podielu v inves-
tovanej spoločnosti. 

Investovať možno do projek-
tov so zameraním na výrobné, 
remeselné činnosti, vybrané 
druhy služieb a do projektov 
zameraných na rozvoj aktívne-
ho cestovného ruchu.

Vykonávateľom schémy je 
Seed Capital Company s.r.o.

Ing. Branislav Kolenka
RPIC Prešov

Dokončenie z 8. str.

Inzercia v Informačnom 
spravodajcovi SUZ

Členovia Spoločnosti údržby, výroby a montáže technologic-
kých zariadení (SUZ) i ďalší záujemcovia môžu využiť inzerciu 
na stránkach nášho časopisu. 

Cena plošnej inzercie je 14,- Sk za 1 cm2

Celá strana 5.000,- Sk
1/2 strany 2.500,- Sk
1/4 strany 1.250,- Sk
1/6 strany 850,- Sk
1/8 strany 625,- Sk

Ceny pre zahraničných inzerentov 
sú dvojnásobkom uvedených súm.
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HERMETIC-PUMPEN GMBH
SAKAŘOVA 1102
530 03 PARDUBICE
TEL. + FAX: 00420/466 652 841
E-MAIL: HERMETIC.PUMPEN@WORLDONLINE.CZ

Zastupujeme exklusivně v ČR + SR


HERMETIC – PUMPEN, Německo
Hermetic-Pumpen GmbH, Gewerbestrasse 51, D-79191 Gundelfingen

Internet: http://www.lederle-hermetic.com
E-mail: hermetic@lederle-hermetic.com

Bezucpávková čerpadla se zapouzdřeným motorem a s magnetickou spojkou, čerpadla pro všechny typy chladiv. 



LEDERLE, Německo
Lederle GmbH, Gewerbestrasse 53, D-79190 Gundelfingen

Internet: http://www.lederle-hermetic.com
E-mail: lederle@lederle-hermetic.com

Vývěvové agregáty, čerpadla s rotačními písty, zubová čerpadla, vertikální čerpadla. Všechna uvedená čerpadla a vývěvy i v 
bezucpávkovém provedení.



HABERMANN, Německo
Habermann GmbH & Co., Goethestraße 12, 58453 Witten/Ruhr

Internet: http://www.habermann-gmbh.de
E-mail: mail@habermann-gmbh.de

Čerpadla pro abrazivní a korozivní média, hydrodopravu pevných látek. Čerpadla jsou v horizontálním a vertikálním provedení.



MUNSCH, Německo
Munsch Chemie-Pumpen GmbH, im Staudchen, D-56235 Ransbach-Baumbach

Internet: http://www.munsch.de
E-mail: munsch@munsch.de

Plastová čerpadla (PP, PVDF, PE, PFA) horizontální a vertikální, s ucpávkami a bez ucpávek.



Firma Hermetic působí na trhu SR více než 40 let.

Rádi Vám pomůžeme při řešení Vašich problémů 
při čerpání i v nejsložitějších podmínkách.

Jsme Vám rádi k dispozici s našimi rozsáhlými referencemi a zkušenostmi.

Ing. Erich König, Ing. Pavel König, Juta Vobořilová
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GENERI, s.r.o.
Výroba Ex prístrojov

GENERI, s.r.o. je český výrobca nevýbušných elektrických prístro-
jov. Spoločnosť bola založená v roku 1993 a v súčasnej dobe má do 
50 stálych zamestnancov. Od roku 1997 je GENERI, s.r.o.  certifiko-
vaná podľa ISO 9001. Systém riadenia akosti a vyrábané výrobky 
sú ďalej certifikované podľa ATEX.

Výrobky firmy GENERI, s.r.o. sú dodávané podľa katalógu, alebo 
sú vyrábané podľa individuálnych potrieb zákazníka tak, aby sa do-
siahlo čo najvhodnejšieho technického riešenia.

 Opravy a poradenstvo v Ex
 Spojovanie elektrických obvodov
 Ovládanie elektrických obvodov
 Indikácia stavov
 Meranie elektrických veličín
 Spojovanie el. obvodov
 Rozvádzače
 Určovanie medzných polôh
 Svietidlá (žiarivkové, žiarovkové, výbojkové, reflektory, prenos-

né, ručné, špeciálne – blikačky, výstražné…)
 Ochrana proti prepätiu
 Vstupy a výstupy zo zariadení

 
V rámci komplexných dodávok a služieb zákazníkom spolupracuje 

GENERI, s.r.o. dlhodobo s radom významných svetových výrob-
cov nevýbušných a priemyselných zariadení :

 Výhradný zástupca firmy THERMON v oblasti sprievodných ohre-
vov

 Výhradný zástupca firmy CHALMIT LIGHTING v oblasti 
svietidiel

 Ochranné skrine, ohrevné telesá INTERTEC – HESS
 Priemyselné OHRIEVAČE 
 Prístroje pre MaR BADOTHERM
 Zásuvkové zariadenia MARECHAL
 Nevýbušné prístroje TECHNOR – ATEX 
 Skrine s vysokým stupňom krytia VARIANTA 
 Ručné svietidlá WOLF 

Centrál stop typu
(polyesterová skriňa)

Hliníková 
svorkovnicová skriňa

Oceloplechová 
svorkovnicová skriňa

GENERI, s.r.o
Uničovská 50
787 01  ŠUMPERK
tel.: +420 583 221 500
fax: +420 583 214 183
e-mail: generi@generi.cz

GENERI SLOVAKIA, s.r.o.
Nádražná 1911
901 01 MALACKY,
tel./fax: +421-34-772 6649
e-mail : obchod@generi.sk 
www. generi.cz


