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Zoznam skratiek 
 
APVV    Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
AVF     Audiovizuálny fond 
CÚ    colné úrady 
EF    Environmentálny fond 
EK    Európska komisia 
ES    Európske spoločenstvo, európske spoločenstvá 
EŠIF    Európske štrukturálne a investičné fondy 
EÚ     Európska únia 
EU ETS   Európsky systém obchodovania s emisnými kvótami  
FM EHP Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho 

priestoru 
EXIMBANKA SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 
FPKNM   Fond na podporu kultúry národnostných menšín 
FPU    Fond na podporu umenia 
GGE    ekvivalent hrubej hotovostnej finančnej pomoci 
HDP    hrubý domáci produkt 
MF SR   Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
MH SR   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 
MK SR   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
MO SR   Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky 
MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky 
MSP    malé a stredné podniky 
MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky 
MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
MŽP SR   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
NFP nenávratný finančný príspevok 
NDF I. National Development Fund I., s. r. o.  
NDF II. National Development Fund II., a.s. 
NUTS   nomenklatúrna štatistická územná jednotka 
OP Operačný program 
OPII  Operačný program Integrovaná infraštruktúra 
OP KŽP Operačný program Kvalita životného prostredia 
PMÚ SR   Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 
PRV    Program rozvoja vidieka 
PSL    Program starostlivosti o lesy   
SIH     Slovak Investment Holding, a. s. 
SCI The Science Citation Index – citácie vedeckých prác 

sledované v databáze Thomson Reuters, ktorá pokrýva viac 
ako 6500 významných vedeckých časopisov zo všetkých 
oblastí vedy a techniky 

SR Slovenská republika 
ÚV SR   Úrad vlády Slovenskej republiky 
VLM SR, š. p.  Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, š. p. 



 6 

Úvod 

 
PMÚ SR v súlade s § 16 ods. 5 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých 

vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci”) vypracoval 
Správu o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2020 (ďalej len 
„správa“), ktorú predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky. 

 
Forma a obsah predkladanej správy zodpovedajú požiadavkám EK 

na predkladanie ročných správ o poskytnutej štátnej pomoci v súlade s nariadením 
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 EÚ (Ú. v. ES L 140 30.4.2004, s. 1) (ďalej len „nariadenie Komisie 
č. 794/2004“). 

 
Správa zahŕňa údaje o skutočných výdavkoch na štátnu pomoc za rok 2020. 

V správe nie je uvedená čerpaná minimálna pomoc a ani štátna pomoc vo forme náhrad 
za služby vo všeobecnom hospodárskom záujme, ktorá sa eviduje a predkladá EK 
v samostatnej správe1. 
 

Správa bola vypracovaná na základe podkladov, ktoré podľa § 16 ods. 4 zákona 
o štátnej pomoci predložili PMÚ SR poskytovatelia štátnej pomoci. Faktograficky a 
sumárne zachytáva smerovanie štátnej pomoci od poskytovateľov štátnej pomoci (ďalej 
len „poskytovateľ“) k príjemcom štátnej pomoci (ďalej len „príjemca“) a prezentuje 
hlavné tendencie vo vývoji poskytovania štátnej pomoci. Obsahuje aj hodnotenie 
prínosu štátnej pomoci poskytnutej v roku 2020, ako aj návrh opatrení na ďalší postup 
v oblasti štátnej pomoci v pôsobnosti jednotlivých poskytovateľov. 

 
Správa je rozdelená do ôsmich kapitol. V prvej kapitole s názvom Poskytnutá 

štátna pomoc v Slovenskej republike sa uvádza sumárne zhodnotenie poskytnutej 
štátnej pomoci v roku 2020, podiel národných zdrojov a prostriedkov z EÚ na celkovej 
štátnej pomoci, grafický prehľad štátnej pomoci podľa jednotlivých poskytovateľov, 
účelov a kategórií pomoci za rok 2020, porovnanie celkového objemu štátnej pomoci 
v Slovenskej republike v rokoch 2011 až 2020 a údaje o celkovej výške poskytnutej 
štátnej pomoci, vyjadrené ako podiel na HDP, na obyvateľa, na pracujúceho 
a na výdavkoch štátneho rozpočtu.  

 
 V druhej kapitole Horizontálna pomoc sú uvedené základné informácie 

o mape regionálnej pomoci a hodnotenie poskytnutej štátnej pomoci na rozvoj regiónov. 
Kapitola obsahuje grafické rozdelenie celkovej poskytnutej regionálnej štátnej pomoci 
na úrovni NUTS 2. V kapitole sa nachádzajú aj informácie o štátnej pomoci na kultúru 
a záchranu kultúrneho dedičstva, na výskum, vývoj a inovácie, na zamestnanosť, 
na podporu vzdelávania, na ochranu životného prostredia, na športové a multifunkčné 
rekreačné infraštruktúry, na miestne infraštruktúry, pomoc na ukončenie činnosti 
a pomoc na financovanie MSP.  

 
Tretia kapitola Odvetvová pomoc obsahuje informácie o poskytnutej štátnej 

pomoci v odvetví dopravy a ochrany životného prostredia a energetiky. 
 

                                                 
1 Správu o poskytnutej štátnej pomoci vo forme náhrad za službu vo verejnom záujme zverejňuje EK na svojom 
webovom sídle: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html#reports.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:32004R0794
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:32004R0794
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=celex:32004R0794
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html#reports
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Štvrtá kapitola obsahuje informácie o poskytnutej štátnej pomoci v oblasti výroby 
energie, prenosu a rozvodu, konkrétne o čiastočnom financovaní vyradenia dvoch 
odstavených jadrových elektrární.  

 
V piatej kapitole Pôdohospodárstvo sa nachádzajú informácie o štátnej pomoci 

poskytnutej do oblasti poľnohospodárstva a lesníctva.  
 
Šiesta kapitola obsahuje informácie o poskytnutej štátnej pomoci podľa 

Oznámenia Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu 
hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 (ďalej len „dočasný 
rámec pre opatrenia štátnej pomoci v súvislosti s nákazou COVID-19“ alebo „dočasný 
rámec“). 

 
Siedma kapitola sa venuje vyhodnoteniu prínosu štátnej pomoci poskytnutej 

jednotlivými poskytovateľmi v roku 2020. Kapitola obsahuje aj tabuľkový prehľad 
so základnými údajmi o poskytnutej štátnej pomoci podľa jednotlivých poskytovateľov. 
Kapitola obsahuje grafické rozdelenie celkovej poskytnutej štátnej pomoci v pôsobnosti 
jednotlivých poskytovateľov na úrovni NUTS 3 podľa krajov. 
 

Ôsma kapitola obsahuje návrh opatrení na ďalší postup v oblasti štátnej pomoci 
v pôsobnosti jednotlivých poskytovateľov.  

 
Znenia kapitol 7 a 8 správy sú uvedené tak, ako prínos vyhodnotili a aké opatrenia 

navrhli príslušní poskytovatelia. 
 
V prílohe č. 1 sa nachádza prehľad poskytnutej štátnej pomoci za rok 2020 podľa 

účelu pomoci, s uvedením poskytovateľa, formy pomoci, výšky štátnej pomoci  a počtu 
príjemcov. 

 
PMÚ SR predloží EK, po prerokovaní vládou Slovenskej republiky, prehľad 

o poskytnutej štátnej pomoci za rok 2020 v súlade s nariadením Komisie č. 794/2004, a 
to do 30. júna 2021. 
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1. Poskytnutá štátna pomoc v Slovenskej republike 
 
1.1 Štátna pomoc v roku 2020 
 

Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej v Slovenskej republike v roku 2020 
predstavuje sumu 1 653,56 mil. eur, z toho 998,06 mil. eur bolo poskytnutých 
z národných zdrojov a 655,50 mil. eur predstavovali prostriedky z fondov EÚ. 

 
Tabuľka 1: Celkový objem štátnej pomoci v SR (2011 – 2020) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182 20193 2020 
Štátna 
pomoc 
v mil. 
eur 

352,42 295,80 290,74 322,14 440,65 387,98 301,59 462,82 607,07 1 653,56 

 Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 
 

Celková výška štátnej pomoci poskytnutá v roku 2020 sa v porovnaní s rokom 
2019 zvýšila o 1 046,49 mil. eur, čo predstavuje nárast o 172,38 %. Výraznejšie 
zvýšenie objemu finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2020 v porovnaní 
s rokom 2019 je spôsobené najmä prebiehajúcou pandemickou situáciou a 
poskytovaním finančných prostriedkov podľa Oznámenia Komisie – Dočasný rámec pre 
opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej 
nákazou COVID-19. 
 
Graf 1: Celkový objem štátnej pomoci a podiel štátnej pomoci na rozpočte v SR za roky 2011 – 
2020 

 
Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 

                                                 
2 Celková výška štátnej pomoci za rok 2018 bola znížená o 0,66 mil. eur z dôvodu úpravy celkovej sumy poskytnutej 
štátnej pomoci v pôsobnosti FPU.   
3 Celková výška štátnej pomoci za rok 2019 bola znížená o 0,07 mil. eur z dôvodu úpravy čerpanej štátnej pomoci 
v rámci schémy číslo XR 84/2008 (poskytovateľ MF SR). Výška čerpanej štátnej pomoci v rámci danej schémy za 
rok 2019 bola znížená z dôvodu podania dodatočného daňového priznania u 1 príjemcu, a tým bola znížená výška 
uplatnenej úľavy na dani z príjmov. 
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Graf 2: Podiel národných zdrojov a prostriedkov z EÚ na celkovej štátnej pomoci v SR za roky 
2011 – 2020 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 

Tabuľka 2: Podiely poskytnutej štátnej pomoci v SR v roku 2020 

 
 

Rok 
 

Podiel poskytnutej štátnej pomoci 

 na HDP  (v %) na obyvateľa 
v eurách  

na pracujúceho 
v eurách  

na  výdavkoch štátneho 
rozpočtu (v %) 

2020  1,81 302,86 651,29 6,28 
Zdroj: Pre výpočet jednotlivých hodnôt boli použité údaje z materiálu: „Štatistická správa o základných vývojových 
tendenciách v hospodárstve SR v 4. štvrťroku 2020", údaje publikované v databáze DATAcube a informácie 
o výdavkoch štátneho rozpočtu v SR za rok 2020 z Interaktívneho rozpočtového portálu (www.rozpocet.sk). 

 
V tabuľke č. 2 je uvedený podiel poskytnutej štátnej pomoci na HDP, 

na obyvateľa, na pracujúceho a na výdavkoch štátneho rozpočtu za rok 2020. 
 
1.2 Poskytnutá štátna pomoc podľa účelov pomoci   
 

Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2020 podľa 
účelov pomoci (podľa klasifikácie účelov pomoci vypracovanej EK) je uvedený v tabuľke 
č. 3 a v grafe č. 3 je graficky znázornený prehľad poskytnutej štátnej pomoci v 
Slovenskej republike za roky 2019 a 2020.  
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Tabuľka 3: Prehľad štátnej pomoci podľa účelov pomoci za rok 20204 

 
ÚČELY  POMOCI 

Objem štátnej 
pomoci v mil. 

eur 

Podiel na 
celkovej výške 

pomoci v % 

Horizontálna pomoc celkom 387,08 23,41 % 

z toho:   

        Životné prostredie 175,14 10,59 % 

        Regióny podľa článku 107 3(a) Zmluvy o fungovaní EÚ 107,49 6,50 % 

        Výskum a vývoj 20,31 1,23 % 

        Financovanie MSP 17,89 1,08 % 

        Zamestnanosť 16,38 0,99 % 

        Kultúra a záchrana kultúrneho dedičstva 15,88 0,96 % 

       Športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry 14,71 0,89 % 

       Miestne infraštruktúry 8,62 0,52 % 

       Vzdelávanie 7,22 0,44 % 

       Pomoc na ukončenie činnosti 3,44 0,21 % 

Odvetvová pomoc celkom 42,84 2,59 % 

z toho:   

        Ochrana životného prostredia a energetiky 39,85 2,41 % 

        Doprava 2,99 0,18 % 

Iné – Výroba energie, prenos a rozvod 62,89 3,80 % 

Pôdohospodárstvo  21,29 1,29 % 

Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci v súvislosti 
s nákazou COVID-19 

1 139,46 68,91 % 

Štátna pomoc za SR celkom 1 653,56 100 % 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Detailnejšie informácie o účeloch pomoci sú uvedené v kapitolách 2 až 6. 
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Graf 3: Porovnanie poskytnutej štátnej pomoci za roky 2019 a 2020 podľa účelov pomoci z celkovej 
poskytnutej štátnej pomoci v % 

 
Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
1.3 Poskytnutá štátna pomoc podľa jednotlivých poskytovateľov 
 

V nasledujúcom grafe je znázornený percentuálny podiel z celkového objemu 
poskytnutej štátnej pomoci podľa jednotlivých poskytovateľov za rok 2020. 
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Graf 4: Poskytnutá štátna pomoc za rok 2020 podľa jednotlivých poskytovateľov 

 
Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 
 

 
Štátnej pomoci poskytnutej jednotlivými poskytovateľmi sa podrobnejšie venuje 

kapitola 7: Vyhodnotenie prínosu štátnej pomoci poskytnutej v roku 2020.  
 

1.4 Poskytnutá štátna pomoc podľa kategórií pomoci  
 

V tejto kapitole je uvedený prehľad poskytnutej štátnej pomoci za rok 2020 podľa 
jednotlivých kategórií pomoci. EK rozlišuje štyri základné kategórie pomoci: A, B, C a D. 

 
Kategória A  
 

Kategória A zahŕňa pomoc, ktorá je poskytnutá príjemcovi v plnom rozsahu. To 
znamená, že prvok pomoci sa rovná kapitálovej hodnote pomoci. Táto kategória sa delí 
do dvoch podskupín podľa toho, či je pomoc poskytnutá prostredníctvom rozpočtu – A1 
alebo prostredníctvom daňového systému, či systému sociálneho poistenia – A2. 

 
Sem patria najmä:  
 
A1: dotácie, NFP, granty, poskytnutá služba, úhrada úrokov alebo časti úrokov 

z úveru poskytnutého podniku, 
A2:  úľavy na dani, odpustenie daní, cla, dovoznej prirážky, úľavy na pokutách, 
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povinnosti zaplatiť penále, predaj alebo prenájom nehnuteľného majetku 
štátu, VÚC alebo obce za cenu nižšiu, ako je trhová cena. 

 
Kategória B 
 

Kategória B nie je často používanou kategóriou pomoci. Zahŕňa všetky aktivity 
štátu alebo samospráv, ktorých výsledkom je nadobudnutie podielu alebo účasti 
v ľubovoľnej forme v súkromných spoločnostiach (napr. konverzia dlhu na akciový 
kapitál). Takýto finančný transfer zo strany štátnych inštitúcií vo forme podielovej účasti 
je štátnou pomocou okrem prípadu, keď sa verejný sektor správa ako súkromný investor 
podľa trhových podmienok (t. j. ak štát získa akcie za rovnakých okolností, za akých by 
ich získal súkromný sektor).  
 
Kategória C 
 

Táto kategória obsahuje štátnu pomoc, ktorej realizácia spočíva v poskytnutí 
úveru so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, odklad platenia dane alebo povolenie 
splátok dane za výhodnejších podmienok, ako sú trhové podmienky.  

 
Sem patria:  
 

 C1: zvýhodnené úvery alebo pôžičky z verejných a súkromných zdrojov 
(poznámka: úhrada úrokov – čiastočná alebo úplná – je zaradená do 
skupiny A1), 

C2:  odklad platenia a povolenie splátky dane a cla.  
 
Kategória D  
 

Táto kategória zahŕňa záruky, pričom kategória D1 predstavuje nominálne 
hodnoty záruk a kategória D1A predstavuje výšku štátnej pomoci pri zárukách na krytie 
rizika. Výška štátnej pomoci je obyčajne nižšia ako nominálna hodnota záruky 
a zodpovedá výhode, ktorú podnik získava pri poskytnutí záruky. 
 

Celkový prehľad o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike v roku 2020 
podľa kategórií pomoci je uvedený v tabuľke č. 4 a graficky znázornený v grafe č. 5. 
 
Tabuľka 4: Prehľad štátnej pomoci podľa kategórií pomoci v roku 2020 

Kategória 
pomoci 

Výška štátnej pomoci  
(v mil. eur)  

Podiel z celkovej výšky štátnej pomoci (%) 

A1 1 174,45 71,02 

A2 134,85 8,16 

B 17,89 1,08 

C1 - - 

C2 - - 

D 326,37 19,74 

Spolu 1 653,56 100 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 
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Graf 5: Prehľad štátnej pomoci za rok 2020 podľa kategórií pomoci 

 
Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
Z grafu č. 5 vyplýva, že z celkového objemu štátnej pomoci poskytnutej v roku 

2020 bolo 71,02 % poskytnutých formou dotácií, NFP a poskytnutých služieb, 19,74 % 
formou záruk za úvery, 8,16 % formou úľav na dani a 1,08 % formou rizikového kapitálu. 
 

2. Horizontálna pomoc  
 
EK prijala nariadenia, usmernenia a rámce ustanovujúce kritériá, ktoré 

sa vzťahujú na jednotlivé kategórie horizontálnej pomoci: pomoc na rozvoj regiónov, 
pomoc pre MSP, na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach, pomoc 
na ochranu životného prostredia, na zamestnanosť, na podporu vzdelávania, 
na výskum, vývoj a inovácie, na kultúru a záchranu kultúrneho dedičstva, pomoc 
na športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry, pomoc na miestne infraštruktúry, 
pomoc v oblasti rizikového kapitálu a priamych zahraničných investícií, pomoc 
na ukončenie činnosti a pomoc na náhradu škody spôsobenej určitými prírodnými 
katastrofami. 

  
Od 1. júla 2014 sa horizontálna pomoc poskytuje najmä podľa nariadenia Komisie 

(EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení (ďalej len 
„nariadenie Komisie č. 651/2014“). 
 

V roku 2020 bola štátna pomoc na horizontálne účely poskytnutá v celkovej výške 
387,08 mil. eur. V porovnaní s rokom 2019 sa výška horizontálnej pomoci znížila 
o 70,21 mil. eur, t. j. o 15,35 %.  

 
V porovnaní s rokom 2019 sa zvýšila štátna pomoc poskytnutá na financovanie 

MSP (o 1 497,32 %), zamestnanosť (o 426,69 %) a na športové a multifunkčné 
rekreačné infraštruktúry (o 390,33 %). Medziročné zníženie bolo zaznamenané 
v nasledujúcich účeloch: regionálna pomoc (43,41 %), životné prostredie (20,39 %) 
a miestne infraštruktúry (15,57 %) 
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2.1 Zhodnotenie regionálnej pomoci 
 

2.1.1 Mapa regionálnej štátnej pomoci 
 

Dňa 22. januára 2014 EK konečným rozhodnutím C(2014) 105 final schválila 
Mapu regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020, platnú od 1. júla 2014 do 31. 
decembra 2020. EK dňa 2. júla 2020 rozhodnutím C(2020) 6576 final predĺžila platnosť 
Mapy regionálnej pomoci pre Slovenskú republiku do 31. decembra 2021 vrátane, 
pričom všetky ostatné podmienky a záväzky uvedené v rozhodnutí EK z 22. januára 
2014, ktorou sa schvaľuje Mapa regionálnej pomoci pre Slovenskú republiku na základe 
Usmernení o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020, zostávajú nezmenené 
do 31. decembra 2021. 

 
Mapa regionálnej štátnej pomoci ustanovuje maximálne intenzity regionálnej 

investičnej pomoci v regiónoch, ktoré majú postavenie podľa článku 107 ods. 3 písm. a) 
Zmluvy o fungovaní EÚ. Maximálne intenzity pomoci sú vyjadrené ekvivalentom GGE, 
ktorý predstavuje výšku štátnej pomoci pred zaplatením dane z príjmov. 

 
Regióny NUTS 2 (SK 03 Stredné Slovensko a SK 04 Východné Slovensko) 

sú oprávnené na štátnu pomoc podľa článku 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní 
EÚ s maximálnou intenzitou štátnej pomoci 35 % GGE. Uvedená intenzita pomoci platí 
pre veľké podniky. 

 
Región NUTS 2 (SK 02 Západné Slovensko) je oprávnený na štátnu pomoc podľa 

článku 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní EÚ s maximálnou intenzitou štátnej 
pomoci 25 % GGE. Uvedená intenzita pomoci platí pre veľké podniky. 

   
Región NUTS 2 (SK 01 Bratislavský kraj) nie je oprávnený na regionálnu pomoc 

podľa výnimky uvedenej v článku 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní EÚ, ani podľa 
výnimky uvedenej v článku 107 ods. 3 písm. c) Zmluvy o fungovaní EÚ. 
 

Podľa mapy regionálnej štátnej pomoci pre investičné projekty s oprávnenými 
výdavkami nepresahujúcimi 50 mil. eur sa predmetné stropy intenzity štátnej pomoci 
zvyšujú o 10 percentuálnych bodov pre stredné podniky a o 20 percentuálnych bodov 
pre malé podniky v zmysle vymedzenia v odporúčaní Komisie zo 6. mája 2003 
týkajúcom sa vymedzenia mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 
20.5.2003). Pre veľké investičné projekty s oprávnenými výdavkami presahujúcimi 
50 mil. eur je tento strop predmetom úpravy v súlade s bodom 20 písm. c) Usmernení 
o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 (2013/C 209/01). 
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Obrázok 1: Mapa regionálnej pomoci na roky 2014 – 2020 

 
 

2.1.2 Regionálna pomoc v roku 2020 
 
V rámci poskytovania štátnej pomoci na rozvoj regiónov bola štátna pomoc 

poskytnutá MH SR, MPSVR SR, MPRV SR, MŽP SR a MF SR v celkovej výške 107,49 
mil. eur. 

 
Štátna pomoc bola poskytnutá formou dotácií a NFP vo výške 92,35 mil. eur 

a formou úľav na dani vo výške 15,14 mil. eur, a to prostredníctvom 10 schém štátnej 
pomoci a 1 opatrenia štátnej pomoci ad hoc. 

 
Poskytovanie štátnej pomoci podľa schém v rámci tohto účelu predstavuje 95,19 

mil. eur. Pomoc podľa schém poskytli: MH SR, MPSVR SR, MPRV SR, MŽP SR 
a MF SR.  

 
Štátna pomoc na podporu regionálneho rozvoja bola poskytnutá 219 príjemcom 

prostredníctvom nasledovných schém: 
 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Poskytovateľ Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

XR 84/2008 Zákon č. 561/2007 Z. z. o 
investičnej pomoci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

MH SR,             
MF SR, 

 MPSVR SR 

32,27 45 

SA.56330 Schéma štátnej pomoci na 
podporu inovácií a 
technologického transferu v znení 
dodatku č. 4 

MH SR 30,67 73 

SA.50039 Schéma štátnej pomoci na 
podporu investícií do vytvárania a 
rozvoja nepoľnohospodárskych 
činností v znení dodatku č. 2 
(podopatrenie 6.4 programu 
rozvoja vidieka SR 2014 - 2020) 

MPRV SR 15,19 60 

SA.48984 Schéma štátnej pomoci na 
podporu inovácií a 
technologického transferu v znení 
dodatku č. 3 

MH SR             6,76 12 
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SA.50038 Schéma štátnej pomoci na 
podporu investícií na spracovanie 
/ uvádzanie na trh 
poľnohospodárskych výrobkov v 
znení dodatku č. 2 (podopatrenie 
4.2 Programu rozvoja vidieka SR 
2014 -2020) 

MPRV SR 4,07 16 

SA.50020 Schéma regionálnej investičnej 
pomoci v oblasti odpadového 
hospodárstva pre programové 
obdobie 2014 - 2020 v znení 
dodatku č. 1 

MŽP SR 3,96 3 

SA.41768 Zákon č. 561/2007 Z. z. o 
investičnej pomoci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 

MPSVR SR 1,49 5 

SA.51766 Schéma regionálnej investičnej 
pomoci v znení dodatku č. 1 

MH SR 0,38 3 

N 659/2006 Schéma štátnej pomoci pre veľké 
podniky 

MF SR 0,33 1 

SA.46274 Schéma regionálnej investičnej 
pomoci v oblasti odpadového 
hospodárstva pre programové 
obdobie 2014-2020 

MŽP SR 0,07 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
Štátna pomoc ad hoc na rozvoj regiónov bola v roku 2020 poskytnutá                              

1 príjemcovi: 
 

Číslo 
pomoci ad 

hoc 

Názov pomoci ad hoc Poskytovateľ Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.45359 Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. MH SR 12,30 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
Úľava na dani z príjmov bola poskytnutá podnikateľským subjektom, ktoré 

si podľa § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov uplatnili úľavu na dani 
z príjmov. V celkovej poskytnutej regionálnej štátnej pomoci sú uvedení aj príjemcovia 
investičných stimulov, konkrétne ide o schému štátnej pomoci č. N 659/2006, v rámci 
ktorej si uplatnili štátnu pomoc formou úľavy na dani z príjmov v súlade s § 35b zákona 
o daniach z príjmov č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o daniach z príjmov“)5, ktorej poskytovateľom bolo MF SR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov bol zrušený zákonom č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov, účinným od 1. januára 2004. Podľa § 52 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov prebieha 
ešte čerpanie štátnej pomoci – dokončuje sa uplatňovanie úľavy na dani podľa § 35b a § 35c zákona č. 366/1999 Z. 
z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. 
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Graf 6: Rozdelenie celkovej poskytnutej regionálnej štátnej pomoci na úrovni NUTS 2 

 
Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 
 

Najväčší podiel regionálnej pomoci smeroval do regiónu Západné Slovensko 
(SK 02) (37,52 mil. eur). 
 

V porovnaní s rokom 2019 sa výška celkovej štátnej pomoci pre regióny podľa 
článku 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní EÚ v rámci predmetného účelu znížila 
o 82,45 mil. eur, t. j. o 43,41 %.  

 
Tabuľka 5: Poskytnutá štátna pomoc pre regióny podľa článku 107(3)(a) Zmluvy o fungovaní EÚ 

Výška pomoci 107,49  mil. eur 

6,50  % z celkovej pomoci 

Forma pomoci 85,91  % dotácia, NFP 

14,09  % úľava na dani 

Poskytovateľ   MH SR, MPSVR SR, MPRV SR, MŽP SR, MF SR 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
2.2 Kultúra a záchrana kultúrneho dedičstva 
 

Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej na kultúru a záchranu kultúrneho 
dedičstva v roku 2020 predstavoval sumu 15,88 mil. eur. 

 
Štátna pomoc bola poskytnutá zo strany AVF, FPU, FPKNM, MK SR, MIRRI SR 

a ÚV SR 343 príjemcom prostredníctvom nasledovných schém štátnej pomoci: 
 

Číslo schémy Názov schémy Poskytovateľ Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.53789 Schéma štátnej pomoci 
poskytovanej v Slovenskej 
republike na podporu vývoja, 
výroby, distribúcie a propagácie 
audiovizuálnych diel a na 
podporu kultúrnych podujatí 
prostredníctvom 

AVF 7,46 164 
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Audiovizuálneho fondu v znení 
dodatku č. 1 

SA.53788 Schéma štátnej pomoci 
poskytovanej v Slovenskej 
republike na podporu 
audiovizuálneho priemyslu 
prostredníctvom 
Audiovizuálneho fondu v znení 
dodatku č. 1 

AVF 2,29 16 

SA.55215 Schéma štátnej pomoci 
poskytovanej v Slovenskej 
republike prostredníctvom Fondu 
na podporu umenia v znení 
dodatku č. 3 

FPU 2,29 32 

SA.37409 Schéma štátnej pomoci 
poskytovanej v Slovenskej 
republike prostredníctvom Fondu 
na podporu kultúry 
národnostných menšín v znení 
dodatku č. 2 

FPKNM 1,00 63 

SA.48344 Schéma štátnej pomoci 
poskytovanej v Slovenskej 
republike na podporu vývoja, 
výroby, distribúcie a propagácie 
audiovizuálnych diel a na 
podporu kultúrnych podujatí 
prostredníctvom 
Audiovizuálneho fondu 

AVF 0,98 34 

SA.57351 Schéma štátnej pomoci 
poskytovanej v Slovenskej 
republike prostredníctvom Fondu 
na podporu kultúry 
národnostných menšín v znení 
dodatku č. 1 

FPKNM 0,64 22 

SA.55132 Schéma štátnej pomoci na 
podporu kultúrneho turizmu a 
umenia 
Program Podnikanie v oblasti 
kultúry, kultúrne dedičstvo a 
kultúrna spolupráca Finančný 
mechanizmus EHP 2014 – 2021 

ÚV SR 0,60 1 

SA.58311 Schéma štátnej pomoci na 
podporu kultúrneho turizmu a 
umenia v znení dodatku č. 1 
Program Podnikanie v oblasti 
kultúry, kultúrne dedičstvo a 
kultúrna spolupráca Finančný 
mechanizmus EHP 2014 – 2021 

MIRRI SR 0,47 6 

SA.32836 Schéma štátnej pomoci 
poskytovanej prostredníctvom 
Audiovizuálneho fondu 

AVF 0,10 1 

SA.49616 Schéma štátnej pomoci pre 
aktivity v oblasti ochrany, obnovy 
a rozvoja kultúrneho dedičstva 

MK SR 0,05 2 

SA.58051 Schéma štátnej pomoci na 
podporu kultúrnych aktivít osôb 
so zdravotným postihnutím 
alebo inak znevýhodnených 
skupín obyvateľstva 

MK SR 06 1 

                                                 
6 Štátna pomoc bola čerpaná v celkovej výške 0,004 mil. eur., ale vzhľadom na zaokrúhľovanie na dve desatinné 
miesta sa čerpanie pomoci prostredníctvom schémy SA.58051 vyčísľuje ako číslo 0. 
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SA.58052 Schéma štátnej pomoci 
poskytovanej v Slovenskej 
republike prostredníctvom 
Ministerstva kultúry na podporu 
miestnej a regionálnej kultúry 

MK SR 07 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
V porovnaní s rokom 2019 sa výška poskytnutej štátnej pomoci podľa 

predmetného účelu zvýšila o 3,28 mil. eur, t. j. o 26,03 %. 
 
Tabuľka 6: Poskytnutá štátna pomoc na kultúru a záchranu kultúrneho dedičstva 

Výška pomoci 15,88   mil. eur   

0,96  % z celkovej pomoci  

Forma pomoci 100  % dotácia 

Poskytovateľ   AVF, FPU, FPKNM, MK SR, MIRRI SR, ÚV SR 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
2.3 Výskum, vývoj a inovácie 
 

V rámci tohto účelu bola v roku 2020 poskytnutá štátna pomoc 98 príjemcom 
v celkovej výške 20,31 mil. eur. Štátnu pomoc poskytli MH SR, MF SR, MŠVVaŠ SR, 
APVV a MO SR. 

 
V rámci poskytovania štátnej pomoci na podporu výskumu, vývoja a inovácií bola 

pomoc poskytnutá 97 príjemcom prostredníctvom nasledovných schém štátnej pomoci: 
 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Poskytovateľ Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.50831 Schéma štátnej pomoci na 
podporu inovácií prostredníctvom 
projektov priemyselného výskumu 
a experimentálneho vývoja v znení 
dodatku č. 2 

MH SR 6,99 27 

SA.41537 Zákon č. 185/2009 Z. z. 
o stimuloch pre výskum a vývoj 
a o doplnení zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov  

MŠVVaŠ SR 3,56 18 

SA.49175 Schéma podpory výskumu 
a vývoja Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja (schéma štátnej 
pomoci) v znení dodatku č. 1 

APVV 1,57 21 

SA.56331 Schéma štátnej pomoci na 
podporu inovácií prostredníctvom 
projektov priemyselného výskumu 
a experimentálneho vývoja v znení 
dodatkov č. 1 – 3 

MH SR 1,21 12 

SA.56934 Schéma na podporu výskumu a 
vývoja (schéma štátnej pomoci)      
v znení dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 

MŠVVaŠ SR 1,13 6 

SA.42450 Schéma podpory výskumu 
a vývoja Agentúrou na podporu 

APVV 0,46 10 

                                                 
7 Štátna pomoc bola čerpaná v celkovej výške 0,003 mil. eur., ale vzhľadom na zaokrúhľovanie na dve desatinné 
miesta sa čerpanie pomoci prostredníctvom schémy SA.58052 vyčísľuje ako číslo 0. 
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výskumu a vývoja (schéma štátnej 
pomoci) 
 

SA.45653 Schéma štátnej pomoci na 
podporu medzinárodnej spolupráce 
v oblasti priemyselného výskumu a 
experimentálneho vývoja v znení 
dodatku č. 1 
 

MH SR 0,37 2 

SA.59733 Schéma na podporu výskumu a 
vývoja (schéma štátnej pomoci - 
skupinová výnimka) medzirezortný 
podprogram 06E0I - Výskum a 
vývoj na podporu obrany štátu v 
znení dodatku č. 1 
 

MO SR 0,02 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 
 

Štátna pomoc ad hoc na podporu výskumu, vývoja a inovácií bola v roku 2020 
poskytnutá 1 príjemcovi: 

 
Číslo 

pomoci ad 
hoc 

Názov pomoci ad hoc Poskytovateľ Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.57407 Projekt priemyselného výskumu 
súvisiaceho s vývojom batériových 
článkov pre elektromobilitu 
spoločnosťou InoBat Auto, j.s.a. 

MF SR 5,00 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
V porovnaní s rokom 2019 sa výška štátnej pomoci na tento účel zvýšila 

o 6,91 mil. eur, t. j. o 51,57 %.  
 

Tabuľka 7: Poskytnutá štátna pomoc na výskum, vývoj a inovácie 

Výška pomoci 20,31 mil. eur  

1,23 % z celkovej pomoci  

Forma pomoci 100 % dotácia, NFP  

Poskytovateľ  MH SR, MF SR, MŠVVaŠ SR, APVV, MO SR 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
2.4 Zamestnanosť 
 

Celková štátna pomoc poskytnutá na podporu zamestnanosti v roku 2020 
predstavovala sumu 16,38 mil. eur. Poskytovateľmi na podporu zamestnanosti boli 
MPSVR SR a MPRV SR. 

 
Štátna pomoc bola poskytnutá 457 príjemcom prostredníctvom nasledovných 

schém štátnej pomoci: 
 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Poskytovateľ Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.40975 Schéma štátnej pomoci na podporu 
vzdelávania a pomoci na prijímanie 
do zamestnania a zamestnávanie 
znevýhodnených zamestnancov a 

MPSVR SR 16,26 437 
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zamestnancov so zdravotným 
postihnutím 

SA.57096  Schéma štátnej pomoci na 
prijímanie znevýhodnených 
pracovníkov vo forme mzdových 
dotácií v znení dodatku č. 2 

MPRV SR 0,12 20 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
V porovnaní s rokom 2019 sa výška poskytnutej štátnej pomoci podľa 

predmetného účelu zvýšila o 13,27 mil. eur, t. j. o 426,69 %.  
 
Tabuľka 8: Poskytnutá štátna pomoc na zamestnanosť 

Výška pomoci 16,38   mil. eur   

0,99  % z celkovej pomoci  

Forma pomoci 100  % dotácia, NFP 

Poskytovateľ   MPSVR SR, MPRV SR 
Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
2.5 Vzdelávanie  

 
V rámci poskytovania štátnej pomoci na vzdelávanie zamestnancov bola 

poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 7,22 mil. eur.  
 
Štátna pomoc ad hoc bola v roku 2020 poskytnutá 1 príjemcovi: 
  

Číslo 
pomoci ad 

hoc 

Názov pomoci ad hoc Poskytovateľ Čerpaná 
pomoc v 
mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.56844 Pomoc na pokrytie mimoriadnych 
nákladov pre spoločnosť 
Hornonitrianske bane Prievidza 
(HBP) 

MPSVR SR 7,22 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
V porovnaní s rokom 2019 sa výška štátnej pomoci v rámci tohto účelu zvýšila 

o 4,34 mil. eur, t. j. o 150,69 %.  
 
Tabuľka 9: Poskytnutá štátna pomoc na podporu vzdelávania 

Výška pomoci 7,22 mil. eur   

0,44 % z celkovej pomoci 

Forma pomoci 100 % NFP 

Poskytovateľ  MPSVR SR 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
2.6 Životné prostredie 
 

Na ochranu životného prostredia bola v roku 2020 poskytnutá štátna pomoc 
orgánmi finančnej správy (CÚ), MŽP SR, MPRV SR, MDV SR a EF 2431 príjemcom 
v celkovej výške 175,14 mil. eur. 

 
Štátna pomoc bola poskytnutá prostredníctvom nasledovných schém štátnej 

pomoci a opatrenia: 
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Číslo 
schémy 

Názov schémy Poskytovateľ Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.49509 Daňové zvýhodnenie biopalív FR SR (CÚ) 84,54 23 

SA.54664 Schéma štátnej pomoci na 
poskytovanie pomoci vo forme úľav 
na environmentálnych daniach v 
znení dodatku č.1. 

MPRV SR 25,72 2 225 

SA.47155 Schéma štátnej pomoci na podporu 
výstavby, rekonštrukcie a 
modernizácie rozvodov tepla 

MŽP SR 12,00 16 

SA.42133 Schéma štátnej pomoci na ochranu 
životného prostredia v oblasti 
znižovania znečisťovania ovzdušia 
a zlepšenia jeho kvality pre 
programové obdobie 2014 - 2020 

MŽP SR 10,03 1 

SA.45618 Schéma štátnej pomoci na ochranu 
životného prostredia v oblasti 
znižovania znečisťovania ovzdušia 
a zlepšenia jeho kvality pre 
programové obdobie 2014 – 2020 
– skupinová výnimka v znení 
dodatku č. 1 

MŽP SR 6,21 2 

SA.43506 Schéma štátnej pomoci pre 
podniky v odvetviach a 
pododvetviach, v prípade ktorých 
sa predpokladá značné riziko úniku 
uhlíka v súvislosti s premietnutím 
nákladov emisných kvót v rámci 
EU ETS do cien elektrickej energie 

EF 4,00 10 

SA.48968 Schéma štátnej pomoci na podporu 
využívania obnoviteľných zdrojov 
energie 

MŽP SR 0,14 1 

SA.49110 Schéma  štátnej pomoci na 
opatrenia energetickej efektívnosti 
v podnikoch 

MŽP SR 0,05 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
Číslo 

opatrenia 
Názov opatrenia Poskytovateľ Čerpaná 

pomoc 
v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

Zákon č. 
609/2007 

Daňové zvýhodnenie uplatňované 
na elektrinu, uhlie a zemný plyn 
podľa smernice Rady 2003/96/ES o 
reštrukturalizácií právneho rámca 
spoločenstva pre zdaňovanie 
energetických výrobkov a elektriny  

FR SR (CÚ) 32,18 151 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
Štátna pomoc ad hoc na ochranu životného prostredia bola v roku 2020 

poskytnutá 1 príjemcovi: 
 

Číslo 
pomoci ad 

hoc 

Názov pomoci ad hoc Poskytovateľ Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.54824 Vybudovanie terminálu LNG vo 
verejnom prístave Bratislava – 
predprojektová príprava 

MDV SR 0,27 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 
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V porovnaní s rokom 2019 sa výška štátnej pomoci na predmetný účel znížila 
o 44,86 mil. eur, t. j. o 20,39 %.  

 
Tabuľka 10: Poskytnutá štátna pomoc na ochranu životného prostredia 

Výška pomoci 175,14  mil. eur 

10,59  % z celkovej pomoci 

Forma pomoci 33,36  % NFP, dotácia 

66,64  % úľava na dani 

Poskytovateľ   orgány finančnej správy (CÚ), MDV SR, MŽP SR, MPRV SR, 
EF 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
2.7 Športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry 
 

Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej na pomoc na športové a multifunkčné 
rekreačné infraštruktúry v roku 2020 predstavoval sumu 14,71 mil. eur. 

 
Štátna pomoc bola poskytnutá MF SR a mestom Stará Ľubovňa 5 príjemcom ad 

hoc štátnej pomoci:  
 

Číslo 
pomoci ad 

hoc 

Názov pomoci ad hoc Poskytovateľ Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.56924 Rekonštrukcia a dostavba 
športovej infraštruktúry 

MF SR 8,46 1 

SA.59997 Revitalizácia, rekonštrukcia a 
vybavenie existujúcej športovej 
infraštruktúry a jej príslušenstva - 
pomoc v prospech MBB a. s. 

MF SR 3,35 1 

SA.59724 Výstavba multifunkčnej športovej 
haly - pomoc v prospech ARÉNA 
DSZ, a. s., Dunajská Streda 

MF SR 2,00 1 

SA.56923 Zámer vybudovania Národného 
cyklistického centra 

MF SR 0,80 1 

SA.52794 Prevádzka zimného štadióna v 
Starej Ľubovni 

Mesto Stará 
Ľubovňa 

0,10 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 
 

V porovnaní s rokom 2019 sa výška štátnej pomoci na tento účel zvýšila o 11,71 
mil. eur, t. j. o 390,33 %. 
 
Tabuľka 11: Poskytnutá štátna pomoc na športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry 

Výška pomoci 14,71 mil. eur  

0,89 % z celkovej pomoci  

Forma pomoci 100 % dotácia 

Poskytovatelia  MF SR, Mesto Stará Ľubovňa  

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
2.8 Miestne infraštruktúry 
 

Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej na pomoc na miestne infraštruktúry 
v roku 2020 predstavoval sumu 8,62 mil. eur.  
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Štátna pomoc bola poskytnutá MŽP SR a MZ SR spolu 27 príjemcom 
prostredníctvom nasledovných schém štátnej pomoci:  

 
Číslo 

schémy 
Názov schémy Poskytovateľ Čerpaná 

pomoc 
v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.44980 Schéma štátnej pomoci na miestne 
infraštruktúry v oblasti nakladania 
s komunálnymi odpadmi pre 
programové obdobie 2014 – 2020 
skupinová výnimka 

MŽP SR 5,08 14 

SA.51735 Schéma štátnej pomoci na miestnu 
infraštruktúru pre zlepšenie 
dostupnosti ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti občanov 
(skupinová výnimka) 

MZ SR 3,54 13 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
V porovnaní s rokom 2019 sa výška štátnej pomoci na tento účel znížila 

o 1,59 mil. eur, t. j. o 15,57 %. 
 
Tabuľka 12: Poskytnutá štátna pomoc na miestne infraštruktúry 

Výška pomoci 8,62  mil. eur 

0,52  % z celkovej pomoci 

Forma pomoci 100  % NFP 

Poskytovatelia   MŽP SR, MZ SR 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
2.9 Pomoc na ukončenie činnosti 
 

Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej na ukončenie činnosti v roku 2020 
predstavoval sumu 3,44 mil. eur.  

 
Štátnu pomoc poskytlo MH SR 1 príjemcovi prostredníctvom nasledovnej pomoci 

ad hoc: 
 

Číslo 
pomoci ad 

hoc 

Názov pomoci ad hoc Poskytovateľ Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.55038 Hornonitrianske bane Prievidza, 
a.s. - baňa Handlová a Nováky 

MH SR 3,44 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
V porovnaní s rokom 2019 sa výška štátnej pomoci na tento účel zvýšila 

o 2,41 mil. eur, t. j. o 233,98 %. 
 

Tabuľka 13: Poskytnutá štátna pomoc na ukončenie činnosti 

Výška pomoci 3,44  mil. eur 

0,21  % z celkovej pomoci 

Forma pomoci 100  % dotácia 

Poskytovateľ   MH SR 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 
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2.10 Financovanie MSP   
 

Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej na pomoc na financovanie MSP v roku 
2020 predstavoval sumu 17,89 mil. eur. 

 
Štátna pomoc bola poskytnutá zo strany MH SR na podporu pre začínajúce 

podniky 30 príjemcom prostredníctvom nasledovnej schémy štátnej pomoci: 
 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Poskytovateľ Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.52652 Schéma štátnej pomoci pre nástroj 
rizikového kapitálu pre začínajúce 
podniky Seed and Start up Capital 
v znení Dodatku č. 1 

MH SR 17,89 30 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
V porovnaní s rokom 2019 sa výška štátnej pomoci na tento účel zvýšila 

o 16,77 mil. eur, t. j. o 1 497,32 %. 
 

Tabuľka 14: Poskytnutá štátna pomoc na financovanie MSP 

Výška pomoci 17,89 mil. eur  

1,08 % z celkovej pomoci  

Forma pomoci 100 % rizikový kapitál 

Poskytovateľ  MH SR  

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 

3. Odvetvová pomoc – s výnimkou odvetvia železničnej dopravy 
 

EK prijala pravidlá špecificky zamerané na určité tzv. citlivé odvetvia (odvetvové 
pravidlá). 
 

Pre oblasť citlivých odvetví (napr. doprava, oceliarsky a uhoľný priemysel) sú 
pravidlá štátnej pomoci vo všeobecnosti prísnejšie ako pravidlá týkajúce sa iných 
odvetví. Vo väčšine prípadov je možnosť pomoci na investície podporujúce zvýšenie 
výrobnej kapacity veľmi obmedzená alebo dokonca zakázaná. V niektorých prípadoch 
sa pomoc schváli len vtedy, ak súvisí so znižovaním výrobnej kapacity. 
 

V roku 2020 sa štátna pomoc na podporu odvetví poskytla v oblasti dopravy8 a 
ochrany životného prostredia a energetiky. Štátnu pomoc poskytli orgány finančnej 
správy (CÚ) a MH SR, a to vo výške 42,84 mil. eur. Štátna pomoc poskytnutá 
na podporu odvetví tvorila 2,59 % z celkovej výšky štátnej pomoci poskytnutej 
v Slovenskej republike v roku 2020. V porovnaní s rokom 2019 sa odvetvová pomoc 
zvýšila o 0,12 mil. eur, t. j. o 0,28 %. 

 
 

                                                 
8 V súlade s nariadením Komisie č. 794/2004 sa od roku 2016 presunuli kompetencie v oblasti vykazovania údajov o 
náhradách a pomoci pre odvetvie železničnej dopravy z Generálneho riaditeľstva EK pre mobilitu a dopravu (DG 
MOVE) na Generálne riaditeľstvo EK pre hospodársku súťaž (DG COMP). Údaje o náhradách, pomoci a iných 
opatreniach poskytnutých štátom pre odvetvie železničnej dopravy PMÚ SR predkladá EK v samostatnej správe 
spolu s údajmi o poskytnutej štátnej pomoci a nie sú súčasťou tejto správy. Údaje o náhradách, pomoci a iných 
opatreniach poskytnutých štátom pre odvetvie železničnej dopravy EK zverejňuje každoročne v rámci hodnotiacej 
správy EK v oblasti štátnej pomoci - https://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html
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3.1 Doprava 
 

Na dopravu bola v roku 2020 poskytnutá štátna pomoc zo strany orgánov 
finančnej správy (CÚ) v celkovej výške 2,99 mil. eur.  

 
Štátna pomoc bola poskytnutá 5 príjemcom prostredníctvom nasledovnej 

schémy štátnej pomoci:  
 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Poskytovateľ Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.46046  Oslobodenie od spotrebnej dane 
používané pri vnútrozemskej 
vodnej doprave 

orgány finančnej 
správy (CÚ) 

2,99 5 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
V  porovnaní s rokom 2019 sa výška štátnej pomoci podľa tohto účelu zvýšila 

o 0,27 mil. eur, t. j. o 9,93 %.  
 
Tabuľka 15: Poskytnutá štátna pomoc na dopravu 

Výška pomoci 2,99 mil. eur 

0,18    % z celkovej pomoci 

Forma pomoci 100 % úľava na dani  

Poskytovateľ  orgány finančnej správy (CÚ) 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
3.2 Ochrana životného prostredia a energetika 
 

Na ochranu životného prostredia a energetiku bola v roku 2020 poskytnutá štátna 
pomoc zo strany MH SR v celkovej výške 39,85 mil. eur.  

 
Štátna pomoc bola poskytnutá 96 príjemcom prostredníctvom nasledovnej 

schémy štátnej pomoci:  
 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Poskytovateľ Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.53564 Kompenzácia časti platby za tarifu 
za prevádzkovanie systému (TPS) 
(z položky OZE) pre energeticky 
náročné podniky 

MH SR 39,85 96 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
V  porovnaní s rokom 2019 sa výška štátnej pomoci podľa tohto účelu znížila 

o 0,15 mil. eur, t. j. o 0,38 %.  
 
Tabuľka 16: Poskytnutá štátna pomoc na ochranu životného prostredia a energetiku 

Výška pomoci 39,85 mil. eur 

2,41    % z celkovej pomoci 

Forma pomoci 100 % dotácia 

Poskytovateľ  MH SR 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 
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4. Iné – Výroba energie, prenos a rozvod 
 
V rámci poskytovania štátnej pomoci v oblasti výroby energie, prenosu a rozvodu 

sa v roku 2020 štátna pomoc poskytla 1 príjemcovi v celkovej výške 62,89 mil. eur 
prostredníctvom nasledovnej schémy štátnej pomoci:  
 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Poskytovateľ Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.31860  
(N 506/2010) 

Čiastočné financovanie vyradenia 
dvoch odstavených jadrových 
elektrární (A1 a V1) 

MH SR 62,89 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 
 

V porovnaní s rokom 2019 sa výška štátnej pomoci na tento účel zvýšila 
o 0,92 mil. eur, t. j. o 1,48 %.  

 
Tabuľka 17: Poskytnutá štátna pomoc: Iné – Výroba energie, prenos a rozvod 

Výška pomoci 62,89 mil. eur 

3,80 % z celkovej pomoci 

Forma pomoci 100 % dotácia 

Poskytovateľ  MH SR 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 

5. Pôdohospodárstvo  
   

V rámci poskytovania štátnej pomoci v oblasti pôdohospodárstva sa v roku 2020 
poskytla štátna pomoc v celkovej výške 21,29 mil. eur 3465 príjemcom. Poskytovateľmi 
boli MPRV SR, MIRRI SR a MO SR.  

 
Štátna pomoc bola poskytnutá prostredníctvom nasledovných schém štátnej 

pomoci: 
 

Číslo schémy Názov schémy Poskytovateľ Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.58749 Schéma štátnej pomoci na 
platby poistného v 
poľnohospodárskej prvovýrobe 
v znení dodatku č. 2 

MPRV SR 4,99 821 

SA.47306 Schéma štátnej pomoci na 
podporu investícií do 
infraštruktúry súvisiacej s 
vývojom, modernizáciou 
alebo/a prispôsobením 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva – investície 
týkajúce sa infraštruktúry a 
prístupu k lesnej pôde v znení 
dodatku č. 1  (podopatrenie 
4.3 Programu rozvoja vidieka 
SR 2014 - 2020) 

MPRV SR 3,81 12 

SA.49563 Schéma štátnej pomoci na 
obnovu a udržanie potenciálu 
lesného hospodárstva vo 
vojenských obvodoch a na 

MO SR 2,65 1 
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územiach slúžiacich na 
zabezpečenie úloh obrany 
štátu v pôsobnosti Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky v 
znení dodatku č. 2 

SA.55372 Schéma štátnej pomoci na 
odstraňovanie a likvidáciu 
mŕtvych hospodárskych zvierat 

MPRV SR 1,89 904 

SA.47307 Schéma štátnej pomoci na 
podporu prevencie škôd v 
lesoch spôsobených lesnými 
požiarmi a prírodnými 
katastrofami a katastrofickými 
udalosťami v znení dodatku č. 
1 (podopatrenie 8.3 Programu 
rozvoja vidieka SR 2014 - 
2020) 

MPRV SR 1,84 7 

SA.55406 Schéma štátnej pomoci na 
podporu obnovy lesov 
poškodených lesnými požiarmi 
a prírodnými katastrofami a 
katastrofickými udalosťami v 
znení dodatku č. 2 
(podopatrenie 8.4 Programu 
rozvoja vidieka SR 2014 - 
2020) 

MPRV SR 1,71 22 

SA.56615 Schéma štátnej pomoci na 
kontrolu úžitkovosti, testovanie 
a odhad plemennej hodnoty 
hospodárskych zvierat v znení 
dodatku č.2 

MPRV SR 1,19 818 

SA.47704 Schéma štátnej pomoci na 
znevýhodnenia v súvislosti s 
lesnými oblasťami sústavy 
Natura 2000 podľa 
podopatrenia 12.2 Programu 
rozvoja vidieka SR 2014 - 
2020 v znení dodatku č. 1 

MPRV SR 0,83 95 

SA.47831 Schéma štátnej pomoci na 
lesnícko-environmentálne a 
klimatické služby a zachovanie 
lesa podľa opatrenia 15 
Programu rozvoja vidieka SR 
2014 - 2020 v znení dodatku 
č. 1 

MPRV SR 0,81 101 

SA.56048 Schéma štátnej pomoci na 
eradikáciu a prevenciu 
ochorení zvierat v znení 
dodatku č. 2 

MPRV SR 0,60 29 

SA.46903 Schéma štátnej pomoci na 
založenie a vedenie plemennej 
knihy a plemenárskej 
evidencie v znení dodatku č. 1 

MPRV SR 0,50 584 

SA.55617 Schéma štátnej pomoci na 
úhradu trhovej hodnoty 
hospodárskych zvierat v 
dôsledku nariadených 
veterinárnych opatrení v znení 
dodatku č. 2. 

MPRV SR 0,14 10 

N 165/2010 Schéma štátnej pomoci na 
prvé zalesnenie 
poľnohospodárskej pôdy podľa 

MPRV SR 0,03 13 
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opatrenia 5.3.2.2.1. Program 
rozvoja vidieka SR 2007-2013 

SA.46904 Schéma štátnej pomoci na 
zabezpečenie účasti 
chovateľov a pestovateľov na 
výstavách v znení dodatku č.1 

MPRV SR 0,03 40 

SA.46932 Schéma štátnej pomoci na 
poradenské služby v odvetví 
lesného hospodárstva a na 
prenos znalostí a informačné 
akcie v odvetví lesného 
hospodárstva v znení dodatku 
č. 1 

MPRV SR 0,01 6 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 

Štátna pomoc ad hoc pre pôdohospodárstvo bola v roku 2020 poskytnutá 2 
príjemcom: 

 
Číslo 

pomoci ad 
hoc 

Názov pomoci ad hoc Poskytovateľ Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.54754 Poskytnutie štátnej pomoci ad hoc 
pre Roľnícke družstvo Koromľa 

MIRRI SR 0,07 1 

SA.55971 Poskytnutie štátnej pomoci ad hoc 
pre Poľnohospodárske družstvo 
VINOHRADY Choňkovce 

MIRRI SR 0,19 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
V sektore rybného hospodárstva v roku 2020 štátna pomoc nebola poskytnutá. 

 
V porovnaní s rokom 2019 sa výška štátnej pomoci v oblasti pôdohospodárstva 

znížila o 23,80 mil. eur, t. j. o 52,78 %.  
 
 

Tabuľka 18: Poskytnutá štátna pomoc pre pôdohospodárstvo 

Výška pomoci 21,29 mil. eur 

1,29 % z celkovej pomoci 

Forma pomoci 100 % dotácia, poskytnutá služba 

Poskytovateľ  MPRV SR, MIRRI SR, MO SR  

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 

6. Oznámenie Komisie - Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na 
podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 
 

Dňa 19. marca 2020 EK rozhodnutím C(2020) 1863 a jeho zmien C(2020) 2215 
z 3. apríla 2020, C(2020) 3156 z 8. mája 2020, C(2020) 4509 z 29. júna 2020, C(2020) 
7127 z 13. októbra 2020 a C(2021) 564 z 28. januára 2021 schválila Oznámenie Komisie 
- Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej 
situácii spôsobenej nákazou COVID-19.  

 
Právnym základom dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci v súvislosti 

s nákazou COVID-19 je článok 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej Únie, 
ktorý umožňuje poskytovanie pomoci na podporu vykonávania dôležitého projektu 
spoločného európskeho záujmu alebo na nápravu vážnej poruchy fungovania v 
hospodárstve členského štátu. EK prijala dočasný rámec s cieľom uvoľniť legislatívny 
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rámec štátnej pomoci na účely podpory ekonomík členských štátov. Dočasný rámec vo 
svojich článkoch obsahuje úpravu nasledujúcich opatrení pomoci, ktoré môžu členské 
štáty poskytnúť a ktoré sa považujú za zlučiteľné s vnútorným trhom EÚ: 

 

 3.1. Obmedzené sumy pomoci  

 3.2. Pomoc vo forme záruk za úvery 

 3.3. Pomoc vo forme dotovaných úrokových sadzieb na úvery 

 3.4. Pomoc v podobe záruk a úverov poskytovaných prostredníctvom úverových 
inštitúcií alebo iných finančných inštitúcií 

 3.5. Poistenie krátkodobých vývozných úverov 

 3.6. Pomoc na výskum a vývoj týkajúci sa COVID-19 

 3.7. Investičná pomoc na infraštruktúru na testovanie a rozširovanie výroby 

 3.8. Investičná pomoc na výrobu produktov relevantných pre COVID-19 

 3.9. Pomoc v podobe odkladov platby daní a/alebo príspevkov zamestnávateľa 
na sociálne zabezpečenie 

 3.10. Pomoc v podobe mzdových dotácií pre zamestnancov s cieľom zabrániť 
prepúšťaniu počas nákazy COVID-19 

 3.11. Rekapitalizačné opatrenia 

 3.12. Pomoc vo forme podpory nekrytých fixných nákladov 
 

6.1. Poskytnutá pomoc podľa dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci 
v súvislosti s nákazou COVID-19 v roku 2020 

 
V rámci poskytovania štátnej pomoci podľa dočasného rámca bola štátna pomoc 

v roku 2020 poskytnutá zo strany MPSVR SR, MH SR, SIH a EXIMBANKA SR 
v celkovej výške 1 139,46 mil. eur. 

 
Štátna pomoc bola poskytnutá formou dotácií a NFP vo výške 813,09 mil. eur 

a formou záruk za úvery vo výške 326,37 mil. eur, a to prostredníctvom 9 schém štátnej 
pomoci. 

 
V rámci poskytovania štátnej pomoci podľa dočasného rámca bola pomoc 

poskytovaná podľa nasledovných schém: 
 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Poskytovateľ Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.56986 Schéma štátnej pomoci pre 
dočasnú pomoc na podporu 
udržania zamestnanosti a 
podporu samostatne zárobkovo 
činných osôb v období situácie 
spôsobenej nákazou COVID-19 

MPSVR SR 
 

656,15 
 

114 137 
 

SA.57485 
 

Schéma štátnej pomoci na 
podporu naplnenia základnej 
úrovne potrieb likvidity zdrojmi 
EŠIF v súvislosti s nákazou 
COVID-19 – SIH 

MH SR 
 

157,76 
 

3 247 
 

SA.57484 
 

Schéma štátnej pomoci na 
podporu naplnenia základnej 
úrovne potrieb likvidity štátnymi 
zdrojmi v súvislosti s nákazou 
COVID-19 - SIH 

SIH 
 

123,91 
 

1 412 
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SA.59280 
 

Schéma štátnej pomoci pre 
dočasnú pomoc na podporu 
udržania zamestnanosti a 
podporu samostatne zárobkovo 
činných osôb v období situácie 
spôsobenej nákazou COVID-19 
v znení dodatku č. 1 

MPSVR SR 
 

117,71 
 

50 969 
 

SA.57599 
 

Schéma štátnej pomoci na 
podporu ekonomiky v súvislosti s 
vypuknutím ochorenia COVID-19 
– Dotácia na nájomné 

MH SR 
 

39,23 
 

13 202 
 

SA.59982 
 

Schéma štátnej pomoci na 
podporu naplnenia základnej 
úrovne potrieb likvidity štátnymi 
zdrojmi v súvislosti s nákazou 
COVID-19 - SIH (schéma štátnej 
pomoci v zmysle článku 107, 
odsek 3, písm. b) ZFEÚ) v znení 
dodatku č. 1 

SIH 
 

20,62 
 

266 
 

SA.57483 
 

Schéma štátnej pomoci na 
podporu naplnenia vyššej úrovne 
potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v 
súvislosti s nákazou COVID-19 - 
EXIMBANKA 

EXIMBANKA 
SR 

 

16,99 
 

7 
 

SA.59982  
 

Schéma štátnej pomoci na 
podporu naplnenia vyššej úrovne 
potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v 
súvislosti s nákazou COVID-19 – 
EXIMBANKA v znení dodatku č. 1 

EXIMBANKA 
SR 

 

5,66 
 

2 
 

SA.59982 
 

Schéma štátnej pomoci na 
podporu naplnenia základnej 
úrovne potrieb likvidity zdrojmi 
EŠIF v súvislosti s nákazou 
COVID-19 – SIH (schéma štátnej 
pomoci v zmysle článku 107, 
odsek 3, písm. b) ZFEÚ) v znení 
dodatku č. 1 

MH SR 
 

1,43 
 

9 
 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 
Pod schémou číslo SA.59982 boli zo strany EK hromadne schválené pôvodné 

schémy číslo SA.57483, SA.57484 a SA.57485, pričom schéma číslo SA.57483 a 
SA.57484 je financovaná zo štátnych finančných aktív a schéma číslo SA.57485 je 
financovaná zo zdrojov EŠIF (z OP Integrovaná infraštruktúra) a zo  štátneho rozpočtu.  

  
Štátna pomoc v roku 2020 bola poskytnutá podľa dočasného rámca pre 

opatrenia štátnej pomoci v súvislosti s nákazou COVID-19 v zmysle článkov 3.1 
Obmedzené sumy pomoci, 3.2 Pomoc vo forme záruk za úvery a 3.10 Pomoc v podobe 
mzdových dotácií pre zamestnancov s cieľom zabrániť prepúšťaniu počas nákazy 
COVID-19. Najväčší podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa dočasného rámca bol 
v zmysle článku 3.10, a to 55,37 % z celkovej poskytnutej štátnej pomoci podľa 
dočasného rámca. Ďalších 28,64 % bolo poskytnutých v zmysle článku 3.2 a zvyšných 
15,98 % v zmysle článku 3.1 dočasného rámca.   

 
Štátna pomoc podľa dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci v súvislosti 

s nákazou COVID-19 bola poskytnutá prvýkrát v roku 2020, preto nie je možné uviesť 
porovnanie poskytnutej štátnej pomoci s predchádzajúcimi rokmi. 

 



 33 

Tabuľka 19: Poskytnutá štátna pomoc podľa dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci 
v súvislosti s nákazou COVID-19 

Výška pomoci 1 139,46  mil. eur 

68,91  % z celkovej pomoci 

Forma pomoci 71,36  % dotácia, NFP 

28,64  % záruka za úvery 

Poskytovateľ   MH SR, MPSVR SR, SIH a EXIMBANKA SR 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 

 

7. Vyhodnotenie prínosu štátnej pomoci poskytnutej v roku 2020 
    

V tabuľke č. 20 sú uvedené základné údaje o poskytnutej štátnej pomoci 
za všetkých poskytovateľov v SR za rok 2020. 

 
Tabuľka 20: Prehľad poskytnutej štátnej pomoci za rok 2020 podľa poskytovateľov 

Poskytovateľ Výška 
poskytnutej 

štátnej 
pomoci  

(v mil. eur) 

Podiel 
fondov EÚ 
na celkovej 
poskytnutej 

štátnej 
pomoci 

za rezort 

Percentuálna 
zmena výšky 
poskytnutej 

štátnej pomoci 
v porovnaní 

s predchádzajúcim 
rokom 

Podiel 
poskytnutej 

štátnej pomoci 
prostredníctvom 

schém 
na celkovej 
poskytnutej 

štátnej pomoci 
za rezort 

Podiel MSP 
na celkovej 
poskytnutej 

štátnej 
pomoci 
za rezort 

MPSVR SR 798,96 51,42 % ↑ o 12 172 % 99,10 % 66,87 % 

MH SR 398,50 45,58 % ↑ o 62,25 % 96,05 % 64,38 % 

SIH 144,53 0 % -9 100 % 68,91 % 

FR SR (CÚ) 119,71 0 % ↓ o 8,94 % 73,12 % 28,96 % 

MPRV SR 63,48 33,66 % ↓ o 27,52 % 100 % 96,96 % 

MŽP SR 37,54 97,07 % ↓ o 52,66 % 100 % 41,42 % 

MF SR 34,75 0 % ↑ o 511,79 % 43,57 % 42,71 % 

EXIMBANKA 
SR 

22,65 0 % -10 100 % 18,98 % 

AVF 10,83 0 % ↑ o 19,66 % 100 % 100 % 

MŠVVaŠ SR 4,69 20,47 % ↓ o 55,54 % 100 % 94,88 % 

EF 4,00 0 % ↓ o 33,33 % 100 % 0,25 % 

MZ SR 3,54 87,29 % -11 100 % 100 % 

MO SR 2,67 0 % ↓ o 48,85 % 100 % 0 % 

FPU 2,29 0 % ↑ o 7,51 % 100 % 86,90 % 

APVV 2,03 0 % ↑ o 6,28 % 100 % 92,12 % 

FPKNM 1,64 0 % ↑ o 41,37 % 100 % 99,39 % 

MIRRI SR 0,73 54,79 % -12 64,38 % 100 % 

ÚV SR 0,60 85,00 % ↑ o 160,86 % 100 % 100 % 

                                                 
9 V roku 2019 SIH neposkytoval štátnu pomoc. 
10 V roku 2019 EXIMBANKA SR neposkytovala štátnu pomoc. 
11 V roku 2019 MZ SR neposkytovalo štátnu pomoc. 
12 V roku 2019 MIRRI SR neposkytovalo štátnu pomoc. 
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MDV SR 0,27 100 % -13 0 % 0 % 

Mesto Stará 
Ľubovňa 

0,10 0 % -14 0 % 100 % 

MK SR 0,05 0 % ↑ o 66,66 % 100 % 100 % 

Celkom 1 653,56 39,64 % ↑ o 172,35 % 95,44 % 63,33 % 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov. 
 

Najväčší objem štátnej pomoci v roku 2020 bol poskytnutý zo strany MPSVR SR. 
Druhým najväčším poskytovateľom v roku 2020 bolo MH SR a tretím SIH. 
  

Najvyšší medziročný nárast poskytnutej štátnej pomoci zaznamenali MPSVR SR, 
MF SR a ÚV SR a naopak, najvyšší medziročný pokles poskytnutej štátnej pomoci 
zaznamenali MŠVVaŠ SR, MŽP SR a MO SR. 

 
Štrnásť poskytovateľov (APVV, AVF, EF, EXIMBANKA, FPKNM, FPU, MK SR, 

MO SR, MPRV SR, MŠVVaŠ SR, MZ SR, MŽP SR, SIH a ÚV SR) poskytlo štátnu 
pomoc výhradne prostredníctvom schém štátnej pomoci. 

 
Najväčší podiel zdrojov EÚ na celkovej poskytnutej štátnej pomoci mali 

poskytovatelia MDV SR (100 %), MŽP SR (97,07 %) a MZ SR (87,29 %). 
 
Poskytovatelia AVF, Mesto Stará Ľubovňa, MIRRI SR, MK SR, MZ SR a ÚV SR 

poskytli štátnu pomoc výlučne na financovanie MSP (100 %).  
 
Prínos štátnej pomoci poskytnutej v roku 2020 vyhodnotili poskytovatelia 

nasledovne:  
 

7.1 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
 

MH SR v roku 2020 poskytlo štátnu pomoc v celkovej výške 398,50 mil. eur. 
Zo zdrojov EÚ bolo 181,62 mil. eur, čo predstavuje 45,58 % z celkového objemu štátnej 
pomoci poskytnutej rezortom. 

 
V porovnaní s rokom 2019 sa poskytnutá štátna pomoc zvýšila o 152,90 mil. eur, 

t. j. o 62,26 %.  
 

Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 
v pôsobnosti MH SR predstavuje 96,05 % z celkovej poskytnutej štátnej pomoci.  

 
Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 64,38 % z celkovej 

poskytnutej štátnej pomoci rezortom.  
 
Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Bratislavského kraja (128,73 

mil. eur), Košického kraja (48,03 mil. eur) a Prešovského kraja (42,00 mil. eur).  
 

                                                 
13 V roku 2019 MDV SR neposkytovalo štátnu pomoc. 
14 V roku 2019 mesto Stará Ľubovňa neposkytovalo štátnu pomoc. 
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Graf 7: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti MH SR na úrovni NUTS 3 podľa 
krajov 

Zdroj: Spracované podľa podkladov MH SR. 

 
Štátna pomoc v roku 2020 bola poskytnutá 16 727 príjemcom, prostredníctvom 

nasledovných schém štátnej pomoci:  
 

Číslo schémy Názov schémy Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.57485 Schéma štátnej pomoci na podporu 
naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity 
zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-
19 – SIH 

157,76 3 247 

SA.31860   
(N 506/2010) 

Čiastočné financovanie vyradenia dvoch 
odstavených jadrových elektrární (A1 a V1). 

62,89 1 

SA.53564 Kompenzácia časti platby za tarifu za 
prevádzkovanie systému (TPS) (z položky 
OZE) pre energetiky náročné podniky 

39,85 96 

SA.57599 Schéma štátnej pomoci na podporu 
ekonomiky v súvislosti s vypuknutím 
ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné 

39,23 13 202 

SA.56330 Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií 
a technologického transferu v znení dodatku 
č. 4 

30,67 73 

SA.52652 Schéma štátnej pomoci pre nástroj rizikového 
kapitálu pre začínajúce podniky - Seed and 
Start up Capital v znení Dodatku č. 1 - 
Operačný program Výskum a Inovácie 

17,89 30 

XR 84/2008 Zákon c. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

17,33 13 

SA.50831 Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií 
prostredníctvom projektov priemyselného 
výskumu a experimentálneho vývoja v znení 
dodatku č. 2 

6,99 27 

SA.48984 Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií 
a technologického transferu v znení dodatku 
č. 3 

6,76 12 

SA.59982 Schéma štátnej pomoci na podporu 
naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity 
zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-

1,43 9 
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19 – SIH (schéma štátnej pomoci v zmysle 
článku 107, odsek 3, písm. b) ZFEÚ) v znení 
dodatku č. 1 

SA.56331 Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií 
prostredníctvom projektov priemyselného 
výskumu a experimentálneho vývoja v znení 
dodatkov č. 1 - 3 

1,21 12 

SA.51766 Schéma regionálnej investičnej pomoci v 
znení dodatku č. 1 

0,38 3 

SA.45653 Schéma štátnej pomoci na podporu 
medzinárodnej spolupráce v oblasti 
priemyselného výskumu a experimentálneho 
vývoja v znení dodatku č. 1 

0,37 2 

Zdroj: Spracované podľa podkladov MH SR. 

 

Štátna pomoc ad hoc bola v roku 2020 poskytnutá 2 príjemcom: 
 

Číslo pomoci 
ad hoc 

Názov pomoci ad hoc Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.45359 Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. 12,30 1 

SA.55038 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. - baňa 
Handlová a Nováky  

3,44 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov MH SR. 

 
V súvislosti s nákazou COVID-19 MH SR poskytuje štátnu pomoc 

prostredníctvom Schémy štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb 
likvidity zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH (SA.57485). Tento 
finančný nástroj pozostáva zo záruk pre slovenské banky, ktorými SIH na seba 
prostredníctvom NDF II. preberá od bánk 90 % časti úverového rizika z nových úverov. 
Finančný nástroj je financovaný zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a zo zdrojov štátneho rozpočtu určených na spolufinancovanie EŠIF (OPII, 
prioritná os 11 a 12). Nové preklenovacie úvery (počas prvého roka zahŕňajúce odklad 
splátok istiny aj úroku) môžu mať splatnosť 2 až 6 rokov a maximálnu výšku 2 mil. eur. 
Maximálne úrokové sadzby, za podmienky udržania zamestnanosti, budú 
pre mikropodniky vo výške 3,9% p.a. a pre ostatné podniky 1,9% p.a. Ide o novú 
schému, schválenú zo strany EK 18.6.2020 s dodatkom schváleným 15.12.2020 
(SA.59982). Vzhľadom na nedostatok disponibilných prostriedkov EŠIF a štátneho 
rozpočtu poskytovanie (zazmluvnenie) úverov v rámci uvedenej schémy skončilo 
k 31.12.2020, čerpanie pomoci však bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. 
V zmysle uvedenej schémy bola počas roka 2020 poskytnutá štátna pomoc 3 256 
subjektom v celkovom objeme 159,19 mil. eur. 

 
V rámci schválenej Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti 

s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné (SA.57599) boli poskytované 
dotácie na nájomné (pomoc podľa dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci 
na podporu hospodárstva v súčasnej situácií spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom 
znení), vzhľadom na urgenciu a charakter pomoci neboli v rámci schémy zadefinované 
žiadne merateľné ukazovatele. 

 
Štátna pomoc prostredníctvom schémy štátnej pomoci pod názvom Čiastočné 

financovanie vyradenia dvoch odstavených jadrových elektrární (A1 a V1) SA.31860  
(N 506/2010) slúži na pokrytie čiastočných nákladov súvisiacich s vyraďovaním 
a nakladaním s vyhoretým jadrovým palivom z jadrových elektrární (A1 a V1). Tieto 



 37 

náklady sú čiastočne financované vo forme odvodov prevádzkovateľom prenosovej 
sústavy a prevádzkovateľmi distribučnej sústavy na príjmový rozpočtový účet kapitoly 
MH SR a sú poukazované do rozpočtu Národného jadrového fondu v zmysle nariadenia 
vlády č. 21/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška ročného odvodu určeného na úhradu 
historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti 
o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách 
jeho úhrady. MH SR prostredníctvom výdavkového rozpočtového účtu kapitoly previedlo 
na účet Národného jadrového fondu v roku 2020 sumu 62,89 mil. eur, ktorú prijalo 
za obdobie od novembra 2019 do októbra 2020 v zmysle zákona č. 308/2018 Z. z. 
o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. 
o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
V prvom štvrťroku 2020 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí na 

poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky 
náročným podnikom (SA.53564), spĺňajúcim kritéria ustanovené zákonom č. 309/2009 
Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie  a vysoko účinnej kombinovanej výroby 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj  vyhlášky č. 106/2019 Z. z. 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam 
oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania 
kompenzácie podnikateľom. Podľa zákona č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 
2020 bola suma určená na kompenzáciu vo výške 40 mil. eur. Cieľom kompenzácie je 
zníženie nákladov elektroenergeticky náročným podnikom z dôvodu vysokých platieb 
za cenu elektriny. 

 
V rámci OPII MH SR poskytlo štátnu pomoc prostredníctvom týchto schém: 
 

 Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu 
v znení dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (SA.48984 a SA.56330) - podporených 
bolo 85 subjektov s celkovou sumou poskytnutej pomoci z európskych 
zdrojov vo výške 37,43 mil. eur. 

 Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov 
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení dodatku č. 2 
a dodatku č. 3 (SA.50831 a SA.56331) - podporených bolo 39 subjektov 
s celkovou sumou poskytnutej pomoci z európskych zdrojov vo výške 8,07 
mil. eur a celkovou sumou poskytnutej pomoci zo zdrojov štátneho 
rozpočtu 0,13 mil. eur. 

 
Hlavnými merateľnými ukazovateľmi v rámci OPII na vyhodnotenie efektívnosti 

štátnej pomoci sú tzv. ukazovatele bez príznaku, t. j. povinne plniteľné, ktoré sú 
zadefinované v rámci jednotlivých výziev OPII. 

 
K 31.12.2020 je možné konštatovať, že prostredníctvom štátnej pomoci v rámci 

OP II boli dosiahnuté nasledovné priebežné výsledky, ktoré sú agregované za projekty 
podporené cez schémy štátnej pomoci: 

 

 počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, 
ktoré sú pre firmu nové – 156. 

 počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, 
ktoré sú pre trh nové – 71. 
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 nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch / nárast zamestnanosti 
v podporených podnikoch / zamestnanosť v podporených podnikoch – 
597. 
 

Celkové vyhodnotenie bude možné vykonať až po ukončení realizácie všetkých 
projektov, ktoré môžu byť implementované v zmysle obdobia oprávnenosti 
do 31.12.2023. 

 
V rámci Schémy štátnej pomoci pre nástroj rizikového kapitálu pre začínajúce 

podniky - Seed and Start up Capital v znení Dodatku č. 1 - Operačný program Výskum 
a Inovácie (SA.52652) bolo kapitálovo podporených 30 konečných príjemcov. 
Efektívnosť podpory bude komplexne vyhodnotiteľná až na základe tzv. exitu 
z kapitálového vstupu. Predmetná forma podpory, rovnako ako pri iných typoch 
návratnej pomoci, má revolvingový charakter, je teda opakovane využiteľná 
s podmienkou zachovania cieľa príslušného programu. 

 
Investičná pomoc poskytovaná MH SR prostredníctvom schém štátnej pomoci 

(XR 84/2008, SA.45359 a SA.51766) bola poskytnutá vo forme dotácie na nákup 
dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku a zodpovedá 
pomernej časti dotácie v závislosti na vynaložených oprávnených nákladoch. Ako 
merateľný ukazovateľ na vyhodnotenie poskytnutej štátnej pomoci boli zadefinované 
oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s realizáciou investičného zámeru, nakoľko 
sa štátna pomoc poskytuje ex-post. Podľa oprávnených nákladov, ktoré tvorili podklady 
na vyplatenie dotácie v roku 2020, sa najväčšie investície uskutočnili v Nitrianskom kraji 
(202,8 mil. eur), vrátane investície Jaguar Land Rover. 

 
Investičná pomoc vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a 

dlhodobý nehmotný majetok bola v roku 2020 poskytnutá v rôznych regiónoch 
Slovenska, vrátane najmenej rozvinutých okresov (Košice-okolie, Rimavská Sobota, 
Trebišov, Bardejov a Lučenec). Pomerná časť dotácie je poskytnutá iba príjemcom, ktorí 
priebežne plnia všetky podmienky, za ktorých im bola investičná pomoc schválená. 
 

V rámci pomoci poskytovanej na základe Schémy štátnej pomoci na podporu 
medzinárodnej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja 
v znení dodatku č. 1 (SA. 45653) je nastavený merateľný ukazovateľ nasledovne: 
 

 Podporované budú iba projekty prinášajúce merateľné a hodnotiteľné 
výsledky vedúce k novému výrobku, postupu alebo službe, napríklad: 
poloprevádzka, overená technológia, patent, autorizovaný software, úžitkový 
vzor, priemyselný vzor, prototyp, funkčná vzorka.  

V rámci tejto schémy bol zatiaľ ukončený 1 projekt, ktorému bola schválená 
štátna pomoc v r. 2017. Tento projekt naplnil merateľný ukazovateľ stanovený 
v schéme, keďže výsledkom je zaregistrovaný úžitkový vzor.   

 
Prostredníctvom schémy Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. - baňa Handlová 

a Nováky (SA.55038) poskytnutá štátna pomoc bola určená na pokrytie mimoriadnych 
nákladov, ktoré sú spojené s uzatváraním ťažobných polí bane Handlová a bane 
Nováky vrátane trvalého uzatvorenia ťažobného poľa - Východná šachta Handlová, 
uzatváranie: júl 2019 – jún 2021 a nesúvisia s bežnou výrobou, ako sú iné mimoriadne 
výdavky na pracovníkov, ktorí prišli alebo prichádzajú o svoje zamestnanie, ďalšie 
podpovrchové bezpečnostné práce vyplývajúce zo zatvorenia uhoľných výrobných 
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jednotiek, všetky náležite odôvodnené náklady súvisiace s asanáciou bývalých 
uhoľných ťažobných lokalít a náklady na rekultiváciu povrchu podľa článku 4 
rozhodnutia Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie 
zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie.  

 
Prínosom štátnej pomoci SA.55038 v súvislosti s ukončením ťažby spoločnosti 

Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. je zefektívnenie všeobecného hospodárskeho 
záujmu na výrobe elektriny z domáceho uhlia, kedy EK  rozhodnutím z 10. mája 2019 
SA.52687 – Slovensko, schválila kompenzačný mechanizmus s cieľom zaistiť 
bezpečnosť dodávok v geografickej oblasti okolo uzlovej oblasti Bystričany do roku 
2023. 

 
Pre zmiernenie dopadov transformácie uhoľného regiónu na hornej Nitre bol 

uznesením vlády SR č. 336 z 3. júla 2019 schválený „Akčný plán transformácie regiónu 
horná Nitra“, ktorého súčasťou sú zadefinované ukazovatele čerpania pomoci a časové 
rámce postupného uzatvárania ťažobných polí bane Handlová a bane Nováky 
spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. 

 
7.2 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

 
MIRRI SR v roku 2020 poskytlo štátnu pomoc v celkovej výške 0,73 mil. eur. 

Zo zdrojov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len 
„FM EHP“) bolo poskytnutých 0,40 mil. eur, čo predstavuje 54,79 %15 z celkového 
objemu štátnej pomoci poskytnutej rezortom.  
 

Štátna pomoc bola poskytnutá prvýkrát v roku 2020, preto nie je možné uviesť 
porovnanie poskytnutej štátnej pomoci s predchádzajúcim rokom16. 
 

Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 
v pôsobnosti MIRRI SR predstavuje 64,38 % z celkovej poskytnutej štátnej pomoci. 
 

Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 100 % z celkovej 
poskytnutej štátnej pomoci rezortom. 

 
Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Košického kraja (0,26 mil. eur), 

Bratislavského kraja (0,16 mil. eur) a Trenčianskeho kraja (0,13 mil. eur).   
 

                                                 
15Z celkového objemu poskytnutej štátnej pomoci v roku 2020 bolo 0,33 mil. eur zo štátneho rozpočtu a 0,40 mil. eur 
zo zdrojov FM EHP, z prostriedkov Európskej únie v roku 2020 nebola poskytnutá štátna pomoc. 
16 Uznesením vlády SR č. 355 zo 4. júna 2020 k návrhu na zmenu niektorých uznesení vlády SR a určenie úloh v 
pôsobnosti MIRRI SR k 1. októbru 2020 sa kompetencie v oblasti FM EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 
presunuli z ÚV SR na MIRRI SR 
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Graf 8: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti MIRRI SR na úrovni NUTS 3 
podľa krajov 

Zdroj: Spracované podľa podkladov MIRRI SR. 
 

MIRRI SR poskytlo v roku 2020 štátnu pomoc 6 príjemcom, prostredníctvom 
nasledovnej schémy štátnej pomoci: 

 
Číslo 

schémy 
Názov schémy Čerpaná 

pomoc 
v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.58311 Schéma štátnej pomoci na podporu kultúrneho 
turizmu a umenia v znení dodatku č. 1 
Program Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne 
dedičstvo a kultúrna spolupráca Finančný 
mechanizmus EHP 2014 – 2021 

0,47 6 

Zdroj: Spracované podľa podkladov MIRRI SR. 

 
Štátna pomoc ad hoc bola v roku 2020 poskytnutá 2 príjemcom: 
 

Číslo 
pomoci  
ad hoc 

Názov pomoci ad hoc Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.54754 Poskytnutie štátnej pomoci ad hoc pre 
Roľnícke družstvo Koromľa 

0,07 1 

SA.55971 Poskytnutie štátnej pomoci ad hoc pre 
Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY 
Choňkovce 

0,19 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov MIRRI SR. 
 

Uznesením vlády SR č. 355 zo 4. júna 2020 k návrhu na zmenu niektorých 
uznesení vlády SR a určenie úloh v pôsobnosti MIRRI SR k 1. októbru 2020 
sa kompetencie v oblasti FM EHP a Nórskeho finančného mechanizmu presunuli  
z ÚV SR na MIRRI SR. 
 

V rámci schémy SA.58311 - Program Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne 
dedičstvo a kultúrna spolupráca podporuje projekty v rámci dvoch výstupov – prvý z nich 
je zameraný na obnovenie a revitalizáciu kultúrneho dedičstva a druhý na zlepšenie 
prístupu k súčasnému umeniu. 
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Prvý výstup svojou obsahovou náplňou podporuje zlepšenie stavu kultúrneho 
dedičstva prostredníctvom projektov na obnovenie a revitalizáciu kultúrneho dedičstva 
na opätovné využitie alebo ďalšie využitie kultúrnych pamiatok a podporu 
podnikateľského potenciálu. 

 
Druhý výstup svojou obsahovou náplňou podporuje zlepšenie prístupu 

k súčasnému umeniu prostredníctvom realizácie projektov na rozvoj kapacít kultúrnych 
aktérov a prácu s publikom, na podporu projektov organizácie podujatí zameraných 
na kultúrne a umelecké záujmy publika a ich angažovanosť v kultúre a umení. Zároveň 
podporuje projekty organizácie podujatí venované umeleckej slobode a/alebo slobode 
prejavu, podujatia zamerané na šírenie povedomia o kultúre menšín a zaangažovanie 
vzdelávacích inštitúcií. 
 

Výsledky poskytnutia štátnej pomoci sa sledujú na základe 29 merateľných 
ukazovateľov tzv. indikátorov, ktoré boli stanovené v prílohe č. 1 Programovej dohody 
medzi ÚV SR a Výborom pre finančný mechanizmus založeným Islandom, 
Lichtenštajnskom a Nórskom. Vyhodnotenie efektívnosti poskytnutej štátnej pomoci 
súvisí s účelom použitia poskytnutých finančných prostriedkov. Implementácia 
programu v rámci schémy číslo SA.58311 bola v rámci MIRRI SR v roku 2020 
v začiatočnej fáze implementácie, kde boli v rámci prvého výstupu programu vyplatené 
zálohové platby príjemcom. 
 

MIRRI SR poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu regionálny príspevok 
na realizáciu projektov, ktoré sú zahrnuté v ročných prioritách realizácie akčných plánov 
najmenej rozvinutých okresov schválených vládou SR v súlade s § 4a zákona č. 
336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

 
V roku 2020 bola v rámci programu podpora najmenej rozvinutých okresov 

poskytnutá štátna pomoc ad hoc vo výške 0,26 mil. eur na realizáciu dvoch projektov 
v rámci implementácie Akčného plánu rozvoja okresu Sobrance. 

 
Vzhľadom na veľmi široké tematické zameranie projektov podporovaných v rámci 

programu podpora najmenej rozvinutých okresov sú merateľné ukazovatele 
stanovované pre jednotlivé projekty osobitne v zmluve o poskytnutí regionálneho 
príspevku. 

 
Keďže realizácia projektov, ktoré boli podporené štátnou pomocou v roku 2020, 

stále prebieha, naplnenie merateľných ukazovateľov bude možné až v roku 2021 
na základe predloženého vyúčtovania použitia regionálneho príspevku. 

 
7.3 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

 
MPRV SR v roku 2020 poskytlo štátnu pomoc v celkovej výške 63,48 mil. eur. 

Zo zdrojov EÚ bolo poskytnutých 21,37 mil. eur, čo predstavuje 33,66 % z celkového 
objemu štátnej pomoci poskytnutej rezortom. 

 
V porovnaní s rokom 2019 sa poskytnutá štátna pomoc znížila o 24,11 mil. eur, 

t. j. o 27,53 %. K zníženiu objemu finančných prostriedkov poskytnutých MPRV SR 
na štátnu pomoc v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 došlo najmä z dôvodu nižšej 
poskytnutej pomoci prostredníctvom schém štátnej pomoci z Programu rozvoja vidieka 
SR 2014-2020.   
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Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 
v pôsobnosti MPRV SR predstavuje 100 % z celkovej štátnej pomoci poskytnutej 
rezortom.  

Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 96,96 % z celkovej 
štátnej pomoci poskytnutej rezortom. 

 
Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Nitrianskeho kraja (10,37 mil. eur), 

Prešovského kraja (9,94 mil. eur) a Žilinského kraja (9,34 mil. eur).  
 

Graf 9: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti MPRV SR na úrovni NUTS 3 
podľa krajov 

 
Zdroj: Spracované podľa podkladov MPRV SR. 

 
Štátna pomoc v roku 2020 bola poskytnutá 5 783 príjemcom, prostredníctvom 

nasledovných schém štátnej pomoci: 
 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.54664 Schéma štátnej pomoci na poskytovanie 
pomoci vo forme úľav na environmentálnych 
daniach v znení dodatku č.1 

25,72 2 225 

SA.50039 Schéma štátnej pomoci na podporu investícií 
do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 
činností v znení dodatku č. 2 (podopatrenie 6.4 
programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020) 

15,19 60 

SA.58749 Schéma štátnej pomoci na platby poistného v 
poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku 
č. 2 

4,99 821 

SA.50038 Schéma štátnej pomoci na podporu investícií 
na spracovanie / uvádzanie na trh 
poľnohospodárskych výrobkov v znení dodatku 
č. 2 (podopatrenie 4.2 Programu rozvoja 
vidieka SR 2014 -2020) 

4,07 16 

SA.47306 Schéma štátnej pomoci na podporu investícií 
do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, 
modernizáciou alebo/a prispôsobením 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – 
investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k 

3,81 12 
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lesnej pôde v znení dodatku č. 1  (podopatrenie 
4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020) 

SA.55372 Schéma štátnej pomoci na odstraňovanie a 
likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat 

1,89 904 

SA.47307 Schéma štátnej pomoci na podporu prevencie 
škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a 
prírodnými katastrofami a katastrofickými 
udalosťami v znení dodatku č. 1 (podopatrenie 
8.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020) 

1,84 7 

SA.55406 Schéma štátnej pomoci na podporu obnovy 
lesov poškodených lesnými požiarmi a 
prírodnými katastrofami a katastrofickými 
udalosťami v znení dodatku č. 2 (podopatrenie 
8.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020) 

1,71 22 

SA.56615 Schéma štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, 
testovanie a odhad plemennej hodnoty 
hospodárskych zvierat v znení dodatku č.2 

1,19 818 

SA.47704 Schéma štátnej pomoci na znevýhodnenia v 
súvislosti s lesnými oblasťami sústavy Natura 
2000 podľa podopatrenia 12.2 Programu 
rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 v znení 
dodatku č. 1 

0,83 95 

SA.47831 Schéma štátnej pomoci na lesnícko-
environmentálne a klimatické služby a 
zachovanie lesa podľa opatrenia 15 Programu 
rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 v znení 
dodatku č. 1 

0,81 101 

SA.56048 Schéma štátnej pomoci na eradikáciu a 
prevenciu ochorení zvierat v znení dodatku č. 2 

0,60 29 

SA.46903 Schéma štátnej pomoci na založenie a vedenie 
plemennej knihy a plemenárskej evidencie v 
znení dodatku č. 1 

0,50 584 

SA.55617 Schéma štátnej pomoci na úhradu trhovej 
hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku 
nariadených veterinárnych opatrení v znení 
dodatku č. 2. 

0,14 10 

SA.57096  Schéma štátnej pomoci na prijímanie 
znevýhodnených pracovníkov vo forme 
mzdových dotácií v znení dodatku č. 2 

0,12 20 

SA.46904 Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie 
účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách 
v znení dodatku č.1 

0,03 40 

N 165/2010 Schéma štátnej pomoci na prvé zalesnenie 
poľnohospodárskej pôdy podľa opatrenia 
5.3.2.2.1. Program rozvoja vidieka SR 2007-
2013 

0,03 13 

SA.46932 Schéma štátnej pomoci na poradenské služby 
v odvetví lesného hospodárstva a na prenos 
znalostí a informačné akcie v odvetví lesného 
hospodárstva v znení dodatku č. 1 

0,01 6 

Zdroj: Spracované podľa podkladov MPRV SR. 
 

Poskytovanie štátnej pomoci zo strany MPRV SR v roku 2020 bolo zamerané 
hlavne na: 

 

 manažment poistiteľných a nepoistiteľných rizík v poľnohospodárskej 
prvovýrobe, 

 úľavy na environmentálnych daniach, 

 spolufinancovanie projektov PRV, 

 zlepšenie genetickej kvality chovaných hospodárskych zvierat, 
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 ozdravovanie chovov hospodárskych zvierat, 

 odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, 

 prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií, 

 prezentáciu potravinárskych výrobkov a výrobkov poľnohospodárskej prvovýroby 
prostredníctvom výstav, 

 trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, 

 diverzifikáciu aktivít na vidieku smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam a 
zvyšovanie zamestnanosti na vidieku. 

 
Manažment poistiteľných a nepoistiteľných rizík v poľnohospodárskej prvovýrobe 

je vzhľadom na výrobné podmienky nevyhnutným predpokladom pre dosiahnutie trvalo 
udržateľného poľnohospodárstva. Prostredníctvom nástrojov štátnej pomoci sú farmári 
nielen odškodňovaní za vzniknuté škody, ale aj stimulovaní aktívne riadiť svoje výrobné 
riziká. V roku 2020 MPRV SR implementovalo v oblasti manažmentu rizík opatrenia 
zamerané na platby poistného prostredníctvom Schémy štátnej pomoci na platby 
poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č. 2 (SA.58749), Schémy 
štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat 
(SA.55372), Schémy štátnej pomoci na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat 
v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení v znení dodatku č. 2 (SA.55617) 
a Schémy štátnej pomoci na prevenciu, kontrolu a eradikáciu ochorení zvierat v znení 
dodatku č. 2 (SA.56048). 

 
Poskytovanie pomoci prostredníctvom Schémy štátnej pomoci na poskytovanie 

pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č.1 (SA.54664) 
zaviedlo MPRV SR s cieľom poskytnúť farmárom kompenzáciu za zaplatenú spotrebnú 
daň zo spotrebovaných minerálnych olejov v poľnohospodárskej prvovýrobe. Pri tomto 
opatrení ide o uplatnenie dotácie vo výške časti spotrebnej dane z minerálnych olejov 
vyčíslenej na základe štandardizovanej spotreby pohonných hmôt na 1 ha konkrétnej 
poľnohospodárskej plodiny a dobytčiu jednotku hospodárskych zvierat. 

 
Pomoc prostredníctvom Schémy štátnej pomoci na podporu investícií 

do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností v znení dodatku č. 2 
(podopatrenie 6.4 programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020) (SA.50039) je zameraná 
na založenie nového podniku, alebo rozšírenie kapacity existujúceho podniku, alebo 
diverzifikáciu činnosti podniku na produkty, ktoré predtým neboli predmetom jeho 
činnosti. 

 
Schéma štátnej pomoci na podporu investícií na spracovanie / uvádzanie na trh 

poľnohospodárskych výrobkov v znení dodatku č. 2 (podopatrenie 4.2 Programu rozvoja 
vidieka SR 2014 -2020) (SA.50038) je zameraná na podporu počiatočných investícii 
na výrobu, spracovanie, skladovanie a uvádzanie poľnohospodárskych výrobkov na trh. 
Tieto investície sa výlučne týkajú vlastnej činnosti podniku a prispievajú k úsporám 
spotreby energií.  

 
Schéma štátnej pomoci na podporu investícií do infraštruktúry súvisiacej 

s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva – investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde v znení 
dodatku č. 1  (podopatrenie 4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020) (SA.47306) 
je opatrenie zamerané hlavne na pomoc v prospech odvetvia lesného hospodárstva, 
na investície do infraštruktúry súvisiace s rozvojom, modernizáciou alebo 
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prispôsobením odvetvia lesného hospodárstva a prístupu k lesnej pôde a to činnosťami 
na výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich lesných ciest. 

 
Účelom poskytnutia štátnej pomoci prostredníctvom Schémy štátnej pomoci 

na podporu prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými 
katastrofami a katastrofickými udalosťami v znení dodatku č. 1 (podopatrenie 8.3 
Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020) (SA.47307) je podpora prevencie škôd 
v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými 
udalosťami. Tento účel sa napĺňa predovšetkým činnosťami na zlepšenie vodného 
hospodárstva v lesoch, na zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry 
a na zlepšenie zdravotného stavu lesov.   

 
Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch bolo podporené prostredníctvom 

Schémy štátnej pomoci na znevýhodnenia v súvislosti s lesnými oblasťami sústavy 
Natura 2000 podľa podopatrenia 12.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v znení 
dodatku č.1 (SA.47704) -  osobitných metód manažmentu lesníckych činností 
v oblastiach NATURA 2000 s cieľom ochrany prírodného prostredia, biodiverzity a 
území s vysokou prírodnou hodnotou. Ďalšou oblasťou podpory boli lesnícko- 
environmentálne a klimatické služby a zachovanie lesa prostredníctvom Schémy štátnej 
pomoci na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a zachovanie lesa podľa 
opatrenia 15 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v znení dodatku č.1 (SA.47831). 
Lesnícko-environmentálna podpora v chránených vtáčích územiach má za cieľ 
pri napĺňaní cieľov stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 ochranu vybraných 
druhov vtákov, ktoré sú ohrozené. Navrhované činnosti, ktorých realizácia je potrebná 
k dosiahnutiu stanovených cieľov, idú nad rámec príslušných povinných požiadaviek 
upravujúcich hospodárenie v lesoch.  

 
Opatreniami na podporu trvalo udržateľného lesného hospodárstva 

prostredníctvom Schémy štátnej pomoci na podporu obnovy lesov poškodených 
lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami v znení 
dodatku č.2 (podopatrenie 8.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) (SA.55406) 
boli aj investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde a podpora prevencie 
škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami. Program 
starostlivosti o lesy (ďalej len „PSL“)  je nástrojom štátu na zabezpečenie trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov. V súčasnej dobe sa vyhotovuje PSL pre všetky 
lesné pozemky na území Slovenska. PSL sa vyhotovuje na obdobie 10 rokov. 
Efektívnosť poskytnutých finančných prostriedkov na vyhotovenie PSL sa odzrkadľuje 
v celkovej výmere zariadených lesov a kvalite ich obhospodarovania. 
 

Štátna pomoc poskytnutá prostredníctvom Schémy štátnej pomoci na kontrolu 
úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení 
dodatku č.2 (SA.56615) pomohla podporiť chov hospodárskych zvierat a cieľavedomé 
rozmnožovanie hospodárskych zvierat. 

 
Podporené bolo vedenie plemennej knihy prostredníctvom Schémy štátnej 

pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie v znení 
dodatku č.1 (SA.46903) - dátového média,  v ktorom sú zapísané alebo registrované 
čistokrvné plemenné zvieratá určitého plemena s uvedením ich predkov. Pre každé 
plemeno sa zriaďuje a vedie jedna plemenná kniha. Okrem toho boli podporené 
šľachtiteľské činnosti, prostredníctvom ktorých sa testuje výkonnosť určitého zvieraťa 
v určených znakoch a vlastnostiach. Efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov 
na tieto opatrenia je možné hodnotiť v dlhodobom časovom horizonte. Doterajšie 
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výsledky naznačujú postupné zlepšovanie jednotlivých znakov a úžitkových vlastností 
hospodárskych zvierat. 

 
Prostredníctvom Schémy štátnej pomoci na prijímanie znevýhodnených 

pracovníkov vo forme mzdových dotácií v znení dodatku č. 2 (SA.57096) je pomoc 
poskytovaná príjemcovi, ktorý v poľnohospodárskej prvovýrobe zamestná 
znevýhodnených alebo značne znevýhodnených zamestnancov. 

 
Podpora prezentácie kvalitných potravinárskych výrobkov a výrobkov 

poľnohospodárskej prvovýroby pôvodom zo Slovenska na výstavách doma 
a v zahraničí prostredníctvom Schémy štátnej pomoci na zabezpečenie účasti 
chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení dodatku č.1 (SA.46904) prispieva 
k zvyšovaniu záujmu o ne. Takouto podporou sa zvyšuje dopyt po domácich výrobkoch 
a príjmy producentov.  

 
Opatrením zameraným na poskytovanie poradenstva v lesnom hospodárstve 

prostredníctvom Schémy štátnej pomoci na poradenské služby v odvetví lesného 
hospodárstva a na prenos znalostí a informačné akcie v odvetví lesného hospodárstva 
v znení dodatku č. 1 (SA.46932) chce MPRV SR prispieť k vytvoreniu vhodného rámca 
na vytvorenie podmienok pre trvalo udržateľné prírode blízke hospodárenie v lesoch. 
 

Účelom poskytovania štátnej pomoci prostredníctvom Schémy štátnej pomoci 
na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy podľa opatrenia 5.3.2.2.1. Program rozvoja 
vidieka SR 2007-2013 (N 165/2010) je zalesniť poľnohospodársku pôdu, posilniť 
ekologickú stabilitu krajiny, prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia a biodiverzity 
pri zohľadnení udržateľnej využiteľnosti zdrojov vidieka. 
 
7.4 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
 

MPSVR SR v roku 2020 poskytlo štátnu pomoc v celkovej výške 798,96 mil. eur. 
Zo zdrojov EÚ bolo poskytnutých 410,84 mil. eur, čo predstavuje 51,42 % z celkového 
objemu štátnej pomoci poskytnutej rezortom. 

 
V porovnaní s rokom 2019 sa poskytnutá štátna pomoc v roku 2020 zvýšila 

o 792,45 mil. eur, t. j. o 12 172,81 %. K výraznému zvýšeniu objemu finančných 
prostriedkov poskytnutých MPSVR SR na štátnu pomoc v roku 2020 v porovnaní 
s rokom 2019 došlo najmä z dôvodu prebiehajúcej pandemickej situácie a poskytovaniu 
finančných prostriedkov v zmysle Schémy štátnej pomoci pre dočasnú pomoc 
na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb 
v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 a jej dodatku.  

 
Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 

predstavuje 99,10 % z celkovej štátnej pomoci poskytnutej rezortom.  
 
Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 66,87 % z celkovej 

štátnej pomoci poskytnutej rezortom. 
 
Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Bratislavského kraja (187,94 mil. 

eur), Trenčianskeho kraja (104,95 mil. eur) a Žilinského kraja (102,77 mil. eur).  
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Graf 10: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti MPSVR SR na úrovni NUTS 3 
podľa krajov 

 
Zdroj: Spracované podľa podkladov MPSVR SR. 

 
Štátna pomoc v roku 2020 bola poskytnutá 165 549 príjemcom, prostredníctvom 

nasledovných schém štátnej pomoci: 
 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.56986  Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na 
podporu udržania zamestnanosti a podporu 
samostatne zárobkovo činných osôb v období 
situácie spôsobenej nákazou COVID-19 

656,15 114 137 

SA.59280 Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na 
podporu udržania zamestnanosti a podporu 
samostatne zárobkovo činných osôb v období 
situácie spôsobenej nákazou COVID-19 
v znení dodatku č. 1 

117,71 50 969 

SA.40975 Schéma štátnej pomoci na podporu 
vzdelávania a pomoci na prijímanie do 
zamestnania a zamestnávanie 
znevýhodnených zamestnancov a 
zamestnancov so zdravotným postihnutím 

16,26 437 

SA.41768 Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 

1,49 5 

XR 84/2008 Zákon c. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 

0,13 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov MPSVR SR. 

 
Štátna pomoc ad hoc bola v roku 2020 poskytnutá 1 príjemcovi: 
 

Číslo 
pomoci ad 

hoc 

Názov pomoci ad hoc Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.56844 Pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov pre 
spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, 
a.s. (HBP) 

7,22 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov MPSVR SR. 
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Cieľom pomoci podľa Schémy štátnej pomoci na podporu udržania 
zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie 
spôsobenej nákazou COVID-19 (SA.56986) a jej dodatku Schémy štátnej pomoci 
na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb 
v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 v znení dodatku č. 1 (SA.59280) je 
zmiernenie dopadov vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu 
v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území SR, a prijatie rámca podpory 
na zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu 
v súvislosti so šírením nákazy COVID-19 na zamestnanosť a trh práce prostredníctvom 
finančnej kompenzácie pre zamestnávateľov, resp. samostatne zárobkovo činné osoby, 
ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej 
prevádzkovej činnosti. 

 
Štátna pomoc na podporu zamestnanosti v zmysle Schémy štátnej pomoci 

na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie 
znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím 
(SA.40975) bola poskytnutá v celkovej výške 16,26 mil. eur pre 437 oprávnených 
príjemcov. Štátna pomoc na podporu zamestnanosti sa realizovala prostredníctvom 
aktívnych opatrení na trhu práce, v rámci ktorých sa realizujú a podporujú programy, 
projekty a aktivity, ktoré uľahčujú integráciu a reintegráciu uchádzačov o zamestnanie, 
najmä skupín osôb znevýhodnených na trhu práce, prostredníctvom 
poskytovania príspevkov. Celkom bolo takto podporených 2 003 pracovných miest, 
z toho 1 997 pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím, a to vo forme 
pomoci na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním 
pracovníkov so zdravotným postihnutím a vo forme príspevku na mzdu. Najviac 
podporených pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím bolo 
v Košickom kraji - celkom 459 pracovných miest a v Trenčianskom kraji - celkom 328 
pracovných miest. 

 
Investičná pomoc v zmysle schém zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (XR 84/2008) a zákon č. 561/2007 Z. z. 
o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (SA.41768) je poskytovaná výlučne Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny 
(ďalej len „ÚPSVaR“), pričom pomoc investorom je poskytovaná len z národných 
zdrojov na podporu zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov. V roku 2020 bola 
ÚPSVaR poskytnutá investičná pomoc v celkovom objeme 1,62 mil. eur, pričom pomoc 
bola poskytnutá 6 oprávneným príjemcom pomoci – investorom. Investičná pomoc 
vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta bola v roku 2020 
poskytnutá  pre 199 pracovných miest udržaných 1 rok a 497 pracovných miest 
udržaných 2 roky. Investičná pomoc bola v roku 2020 poskytnutá 1 investorovi 
v Banskobystrickom samosprávnom kraji, 3 investorom v Prešovskom samosprávnom 
kraji, 1 investorovi v Košickom samosprávnom kraji a 1 investorovi v Trenčianskom 
samosprávnom kraji. Príspevok bol poskytovaný výlučne na vytváranie nových 
pracovných miest, v súvislosti s realizáciou schválených investičných zámerov 
prijímateľov investičnej pomoci. Predstavuje regionálnu podporu na stimulovanie 
strategických investícií do znevýhodnených regiónov a tvorbu nových, resp. udržanie 
pracovných miest v Slovenskej republike. Prijímatelia investičnej pomoci sú povinní 
vytvoriť a udržať nové pracovné miesta minimálne po dobu 5 rokov.  

 
Štátna pomoc v roku 2020 bola poskytnutá rezortom MPSVR SR na podporu 

vzdelávania v zmysle štátnej pomoci ad hoc Pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov 
pre spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (HBP) (SA.56844) vo výške 
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7,22 mil. eur. Účelom pomoci poskytovanej na základe predmetného opatrenia bola 
realizácia podporných programov zameraných na rekvalifikáciu a aktívnu pomoc 
s orientáciou na trhu práce zamestnancov prijímateľa pomoci s hľadaním si nového 
zamestnania prostredníctvom adaptačných procesov na nové profesijné zameranie. 
Štátna pomoc bola poskytnutá jednému príjemcovi pomoci, ktorým sú Hornonitrianske 
bane Prievidza a.s., na pokrytie mimoriadnych výdavkov (v súvislosti s ukončením jeho 
činnosti) súvisiacich so vzdelávaním a adaptačným procesom približne 700 
zamestnancov u tohto zamestnávateľa. 

 

7.5 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   
 

MŽP SR v roku 2020 poskytlo štátnu pomoc v celkovej výške 37,54 mil. eur. 
Zo zdrojov EÚ bolo poskytnutých 36,44 mil. eur, čo predstavuje 97,07 % z celkového 
objemu štátnej pomoci poskytnutej rezortom. 

 
V porovnaní s rokom 2019 sa objem poskytnutej štátnej pomoci znížil o 41,76 

mil. eur, t. j. o 52,66 %. Na pokles v čerpaní poskytnutej štátnej pomoci v porovnaní 
s rokom 2019 mala vplyv prebiehajúca pandemická situácia a opatrenia proti šíreniu 
nákazy COVID-19, ktoré významným spôsobom zasiahli ekonomickú aktivitu podnikov 
a spomalili realizáciu projektov. 

 
Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 

v pôsobnosti MŽP SR predstavuje 100 % z celkovej štátnej pomoci poskytnutej 
rezortom.  
 

Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 41,42 % z celkovej 
štátnej pomoci poskytnutej rezortom. 
 

Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Košického kraja (16,58 mil. eur), 
Žilinského kraja (7,30 mil. eur) a Prešovského kraja (6,15 mil. eur).  
 
Graf 11: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti MŽP SR na úrovni NUTS 3 
podľa krajov 

Zdroj: Spracované podľa podkladov MŽP SR. 
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Štátna pomoc v roku 2020 bola poskytnutá 39 príjemcom prostredníctvom 
nasledovných schém štátnej pomoci: 

 
Číslo 

schémy 
Názov schémy Čerpaná 

pomoc 
v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.47155 Schéma štátnej pomoci na podporu výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla 

12,00 16 

SA.42133 Schéma štátnej pomoci na ochranu životného 
prostredia v oblasti znižovania znečisťovania 
ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre 
programové obdobie 2014 - 2020 

10,03 1 

SA.45618 Schéma štátnej pomoci na ochranu životného 
prostredia v oblasti znižovania znečisťovania 
ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre 
programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová 
výnimka v znení dodatku č. 1 

6,21 2 

SA.44980 Schéma štátnej pomoci na miestne 
infraštruktúry v oblasti nakladania s 
komunálnymi odpadmi pre programové 
obdobie 2014 – 2020 skupinová výnimka 

5,08 14 

SA.50020 Schéma regionálnej investičnej pomoci v 
oblasti odpadového hospodárstva pre 
programové obdobie 2014 - 2020 v znení 
dodatku č. 1 

3,96 3 

SA.48968 Schéma štátnej pomoci na podporu využívania 
obnoviteľných zdrojov energie 

0,14 1 

SA.46274 Schéma regionálnej investičnej pomoci v 
oblasti odpadového hospodárstva pre 
programové obdobie 2014-2020 

0,07 1 

SA.49110 Schéma štátnej pomoci na opatrenia 
energetickej efektívnosti v podnikoch 

0,05 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov MŽP SR. 

 
Celý objem štátnej pomoci predstavuje pomoc poskytnutú zo zdrojov OP KŽP, 

v rámci príslušných schém štátnej pomoci. 
 
Štátnu pomoc v celkovej výške 10,03 mil. eur v zmysle Schémy štátnej pomoci 

na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a 
zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 (SA.42133) čerpal jeden 
príjemca (U. S. Steel Košice s.r.o.) na realizáciu troch projektov. Všetky projekty sú 
realizované na území Košického samosprávneho kraja a všetky boli v sledovanom 
období riadne ukončené. Realizáciou spomínaných projektov sa zníži ročný objem 
produkcie emisií: 

 
Emisie Zníženie ročného objemu (v kg) 

 PM 2,5    667 131,90 

PM 10 1 039 930,75 
Zdroj: MŽP SR 

 
Ukončením realizácie posledných troch projektov a dočerpaním štátnej pomoci 

na ich realizáciu bolo ukončené poskytovanie štátnej pomoci v rámci tejto schémy. 
Celkovo bola v rámci tejto schémy poskytnutá štátna pomoc dvom príjemcom v objeme 
66,06 mil. eur na realizáciu 8 projektov, vďaka ktorým klesla produkcia emisií 
v Košickom regióne (okresy Košice, I – IV, Košice okolie, a Rožňava), na ktorý je 
predmetná schéma štátnej pomoci zameraná v rozsahu uvedenom v tabuľke nižšie. 
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Emisie Zníženie ročného objemu (v kg) 

PM 2,5   863 471,21 

PM 10 1 407 744,69 

                                SO2           238,17 

                                NOx      21 386,00 
Zdroj: MŽP SR 

 
V sledovanom období čerpalo štátnu pomoc v zmysle Schémy štátnej pomoci 

na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi pre programové 
obdobie 2014 – 2020 skupinová výnimka (SA.44980) 14 príjemcov vo výške 5,08 mil. 
eur na realizáciu 14 projektov. Realizáciou projektov, ktoré boli do ukončenia 
sledovaného obdobia (teda vrátane predchádzajúcich rokov) riadne ukončené, 
sa zvýšila ročná kapacita pre: 
 

Aktivita v rámci schémy Zvýšenie ročnej kapacity (v t) 

Triedenie odpadov 14 418,22 

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
odpadov 

32 110,50 

Zdroj: MŽP SR 

 
Podľa Schémy štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti 

znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 
2014 – 2020 – skupinová výnimka (SA.43368 )  čerpali štátnu pomoc v celkovej výške 
6,21 mil. eur dvaja príjemcovia na realizáciu piatich projektov (jeden projekt spoločnosti 
Handtmann Slovakia, s.r.o., zostávajúce projekty spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.). 
Realizáciou projektov, ktoré boli do ukončenia sledovaného obdobia (teda vrátane 
predchádzajúcich rokov) riadne ukončené, sa zníži ročný objem produkcie emisií takto: 

 
Emisie Zníženie ročného objemu (v kg) 

PM 2,5 40 524,95 

PM 10 59 377,62 
Zdroj: MŽP SR 

 
V zmysle Schémy regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového 

hospodárstva pre programové obdobie 2014-2020 (SA.46274)  čerpali štátnu pomoc 
v celkovej výške 4,03 mil. eur štyria príjemcovia na realizáciu štyroch projektov, z toho 
tri projekty boli v sledovanom období riadne ukončené a ich realizáciou sa zvýšila ročná 
kapacita pre recykláciu nie nebezpečných odpadov o 3 765 t. 

 
V zmysle Schémy štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a 

modernizácie rozvodov tepla (SA.47155) čerpalo štátnu pomoc v celkovej výške 12 mil. 
eur 16 príjemcov na realizáciu 18 projektov. Z uvedeného počtu bolo v sledovanom 
období 9 projektov riadne ukončených. Ich realizáciou sa zníži produkcia emisií CO2 
o 1 723,8 t ročne.  

 
V zmysle Schémy štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov 

energie (SA.48968) čerpal štátnu pomoc v celkovej výške 0,14 mil. eur jeden príjemca 
(spoločnosť COOP - TATRY, s.r.o.) na realizáciu jedného projektu, ktorý bol aj riadne 
ukončený. Jeho realizáciou sa zvýši kapacita výroby energie o 140 kW a zníži objem 
emisií CO2 o 4,8 t ročne.  



 52 

 
V zmysle Schémy štátnej pomoci na opatrenia energetickej efektívnosti 

v podnikoch (SA.49110) čerpal štátnu pomoc v celkovej výške 0,05 mil. eur jeden 
príjemca (spoločnosť Duslo, a.s.) na realizáciu jedného projektu, ktorého realizácia 
naďalej prebieha. Realizáciou projektu by sa mala znížiť ročná spotreba primárnych 
energetických zdrojov prijímateľa (oproti stavu pred realizáciou projektu) o 6 654,8 MWh 
za rok. 
 
7.6 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  

 

MO SR v roku 2020 poskytlo štátnu pomoc v celkovej výške 2,67 mil. eur. Podiel 
fondov EÚ predstavuje 0 %. 

 
V porovnaní s rokom 2019 sa poskytnutá štátna pomoc znížila o 2,55 mil. eur, t. 

j. o 48,85 %. Zníženie objemu finančných prostriedkov v roku 2020 nastalo pri štátnom 
podniku VLM SR, š. p., čo súvisí s pandémiou COVID-19, vyhlásením núdzového stavu, 
utlmením a obmedzením plánovaných činností v porovnaní s predchádzajúcim rokom. 

 
Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 

v pôsobnosti MO SR predstavuje 100 % z celkovej štátnej pomoci poskytnutej rezortom. 
 
Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 0 % z celkovej štátnej 

pomoci poskytnutej rezortom. 
   
Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Prešovského kraja (1,54 mil. eur), 

Banskobystrického kraja (0,49 mil. eur) a Bratislavského kraja (0,42 mil. eur). 
 

Graf 12: Rozdelenie celkovej poskytnutej štátnej pomoci v pôsobnosti MO SR na úrovni NUTS 3 
podľa krajov 

 
Zdroj: Spracované podľa podkladov MO SR. 
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Číslo 
schémy 

Názov schémy Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.49563 Schéma štátnej pomoci na obnovu a udržanie 
potenciálu lesného hospodárstva vo 
vojenských obvodoch a na územiach 
slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu 
v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky v znení dodatku č. 2 

2,65 1 

SA.59733 Schéma na podporu výskumu a vývoja v znení 
dodatku č. 2 (schéma štátnej pomoci - 
skupinová výnimka) medzirezortný 
podprogram 06E0I - Výskum a vývoj na 
podporu obrany štátu v znení dodatku č. 1 

0,02 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov MO SR. 

 
V pôsobnosti MO SR bola poskytnutá štátna pomoc štátnemu podniku VLM SR, 

š. p. v súlade so Schémou štátnej pomoci na obnovu a udržanie potenciálu lesného 
hospodárstva vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh 
obrany štátu v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení dodatku č. 2 
(číslo pomoci SA.49563). Štátna pomoc číslo SA.49563 bola zameraná na: 

 

 úhradu nákladov na vypracovanie ekologických projektov a programov 
starostlivosti o lesy,    

 úhradu nákladov na údržbu protipožiarnych pásov a odstránenie 
náletových drevín a krov,    

 úhradu nákladov na rekultivačné opatrenia,    

 úhradu nákladov na činnosti smerujúce k dosiahnutiu a udržaniu 
ekologickej stability a priaznivého stavu životného prostredia v lesoch 
v správe VLM SR, š. p.,   

 úhradu nákladov na udržanie ekosystému, biodiverzity, zlepšenie 
ekologickej a ochrannej funkcie, zníženie rizika erózie, zvyšovanie 
absorpčného potenciálu a posilnenie vodohospodárskej funkcie a 
zvyšovanie ochrany pred požiarmi v lesoch prostredníctvom vyhotovenia 
Programov starostlivosti o les nachádzajúcich sa v lesných celkoch 
Šranek, Bažantnica a Kamenica,    

 úhradu nákladov na výstavbu a rekonštrukciu prístupových komunikácií 
vo Vojenskom obvode Záhorie, v katastrálnych územiach Sklené, Ľubica, 
Ľubické Kúpele a Krásna Lúka za účelom zvýšenia efektivity zásahov pri 
lesných požiaroch, mimoriadnych situáciách a vytvorenia podmienok pre 
efektívny výkon lesnej výroby,  

 úhradu nákladov na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch v správe 
VLM SR, š. p. týkajúce sa zalesňovania, ochrany mladých lesných 
porastov a prerieďovania mladých lesných porastov. 

 
Poskytnutie pomoci na projekty výskumu a vývoja v pôsobnosti MO SR bolo 

realizované v súlade so Schémou na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej 
pomoci - skupinová výnimka) medzirezortný podprogram 06E0I - Výskum a vývoj 
na podporu obrany štátu v znení dodatku č. 1 (číslo pomoci SA.59733). Téma výskumu, 
t.j. zvyšovanie úrovne výstroje a výzbroje vojaka a jeho ochrana, napĺňa zámery a ciele 
na účely obrany v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky v 
oblasti obrany. Dotácia bola poskytnutá na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí 
dotácie na rok 2019 a to spoločnosti Konštrukta-Defence, a.s., ktorá rieši uvedený 
projekt prostredníctvom spolupráce s Ústavom materiálového výskumu SAV Košice. 
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7.7 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky   
 

MŠVVaŠ SR v roku 2020 poskytlo štátnu pomoc v celkovej výške 4,69 mil. eur. 
Podiel fondov EÚ predstavuje 20,47 %. 

 
V porovnaní s rokom 2019, v ktorom MŠVVaŠ SR poskytlo štátnu pomoc 

v celkovej výške 10,55 mil. eur, došlo v roku 2020 k poklesu o 5,86 mil. eur (55,55 %). 
 

Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 
v pôsobnosti MŠVVaŠ SR predstavuje 100 % z celkovej poskytnutej štátnej pomoci.  

 
Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 4,45 mil. eur, t. j. 

94,88 % z celkovej štátnej pomoci poskytnutej MŠVVaŠ SR. 
 
Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Bratislavského kraja (2,10 mil. eur), 

Trnavského kraja (0,76 mil. eur) a Žilinského kraja (0,64 mil. eur). 
 

Graf 13: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti MŠVVaŠ SR na úrovni NUTS 
3 podľa krajov 

Zdroj: Spracované podľa podkladov MŠVVaŠ SR. 

 
Štátna pomoc v roku 2020 bola poskytnutá 24 príjemcom, prostredníctvom 

nasledovných schém štátnej pomoci: 
 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.41537 Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre 
výskum a vývoj a o doplnení zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov 

3,56 18 

SA.56934 Schéma na podporu výskumu a vývoja 
(schéma štátnej pomoci) v znení dodatkov č. 1, 
č. 2 a č. 3 
 

1,13 6 

Zdroj: Spracované podľa podkladov MŠVVaŠ SR. 
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Cieľom schémy štátnej pomoci poskytovanej podľa zákona č. 185/2009 Z. z. o 
stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov (SA.41537) a Schémy na podporu výskumu a vývoja 
(schéma štátnej pomoci) v znení dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 (SA.56934) je rozvoj výskumu 
a vývoja s cieľom dosiahnuť previazanie podnikateľského a akademického sektora a 
kvalitatívne zvýšenie špičkovosti a excelentnosti výskumu a vývoja, ktoré sú vnímané 
ako rozvoj najkvalitnejších výstupov systematickej kreatívnej práce s cieľom zvýšiť 
vedomosti a vytvoriť nové aplikácie.  

 
V rámci uvedených schém štátnej pomoci je každoročne hodnotená efektívnosť 

poskytnutej štátnej pomoci prostredníctvom zadefinovaných merateľných ukazovateľov 
prostredníctvom administratívnej finančnej kontroly a doplňujúcej kontroly stimulov 
pre výskum a vývoj vo forme oponentských konaní za účasti relevantných expertov a 
nezávislých pozorovateľov podľa Smernice 64/2020 o postupe pri výkone doplňujúcej 
kontroly stimulov pre výskum a vývoj. Vyhodnotenie efektívnosti poskytnutej štátnej 
pomoci v roku 2020 bude realizované v roku 2021. 

 
Merateľnými ukazovateľmi v rámci vyššie uvedených schém štátnej pomoci sú 

najmä:  
 

 vytvorenie nového pracoviska žiadateľom o stimuly z jeho vlastných 
prostriedkov, pričom nové pracovisko bude zamerané na vykonávanie 
výskumu a vývoja a bude vykonávať svoju činnosť najmenej päť rokov 
po skončení poskytovania stimulov alebo 

 rozšírenie existujúceho pracoviska zameraného na vykonávanie výskumu 
a vývoja žiadateľom o stimuly z jeho vlastných prostriedkov, pričom 
rozšírené pracovisko bude vykonávať túto činnosť najmenej pat' rokov 
po skončení poskytovania stimulov a prijímateľ stimulov nesmie najmenej 
päť rokov znížiť výšku ročných výdavkov na výskum a vývoj, ktoré 
vynakladal z vlastných prostriedkov pred poskytnutím stimulov, 

 výstupy z riešenia projektu (nové poznatky, vytvorenie nových materiálov, 
výrobkov a zariadení, vytvorenie nových procesov, technologických 
postupov, systémov a služieb, publikácie, citácie, patenty, patentové 
prihlášky, úžitkové vzory a iné), 

 ekonomické a spoločenské prínosy z realizácie výsledkov projektu. 
 
7.8 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
 

MK SR v roku 2020 poskytlo štátnu pomoc v celkovej výške 0,05 mil. eur. Podiel 
finančných prostriedkov EÚ predstavuje 0%. 

 
V porovnaní s rokom 2019 sa poskytnutá štátna pomoc zvýšila o 0,02 mil. eur, 

t. j. o 66,67 %. 
 
Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 

v pôsobnosti MK SR predstavuje 100 % z celkovej štátnej pomoci poskytnutej rezortom. 
 
Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 100 % z celkovej štátnej 

pomoci poskytnutej rezortom. 
 
Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Prešovského kraja (0,04 mil. eur) a 

Trenčianskeho kraja (0,01 mil. eur). 
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Graf 14: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti MK SR na úrovni NUTS 3 podľa 
krajov 

 
Zdroj: Spracované podľa podkladov od MK SR. 

 

Štátna pomoc v roku 2020 bola poskytnutá 4 príjemcom prostredníctvom 
nasledovných schém štátnej pomoci: 

 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.49616 Schéma štátnej pomoci pre aktivity v oblasti 
ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho 
dedičstva 

0,05 2 

SA.58051 Schéma štátnej pomoci na podporu kultúrnych 
aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo 
inak znevýhodnených skupín obyvateľstva 

017 1 

SA.58052 Schéma štátnej pomoci poskytovanej 
v Slovenskej republike prostredníctvom 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na 
podporu miestnej a regionálnej kultúry 

018 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od MK SR 

 

Štátna pomoc poskytnutá v rámci Schémy štátnej pomoci pre aktivity v oblasti 
ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva (SA.49616) bola zameraná na: 

 

 podporu projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych 
pamiatok, prípravy a realizácie obnovy a reštaurovania kultúrnych 
pamiatok, ich komplexnej rekonštrukcie a modernizácie za účelom 
prezentácie využitia kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými 
hodnotami, 

 podporu projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych 
pamiatok v lokalitách, ktoré sú zapísané v Zozname svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO; príprava a realizácia ich obnovy, reštaurovania 

                                                 
17 Štátna pomoc bola čerpaná v celkovej výške 0,004 mil. eur., ale vzhľadom na zaokrúhľovanie na dve desatinné 
miesta sa čerpanie pomoci prostredníctvom schémy SA.58051 vyčísľuje ako číslo 0. 
18 Štátna pomoc bola čerpaná v celkovej výške 0,003 mil. eur., ale vzhľadom na zaokrúhľovanie na dve desatinné 
miesta sa čerpanie pomoci prostredníctvom schémy SA.58052 vyčísľuje ako číslo 0. 
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a regenerácie; ich komplexnej rekonštrukcie a modernizácie za účelom 
prezentácie a využitia kultúrnych pamiatok v rámci pamiatkových území 
v súlade s ich pamiatkovými hodnotami, 

 podporu obnovy a konzervácie kultúrnych pamiatok - rozsiahlych 
architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave, 
zachovaných v podobe torzálnej architektúry a terénnych úprav 
a prístupových komunikácií v ich okolí. Do tejto kategórie sa zaraďujú 
hradné ruiny, mestské a iné opevnenia, pevnostné systémy, kaštiele 
a ďalšie rozsiahle komplexy. Zároveň je cieľom podprogramu aj podpora 
obnovy historických parkov a záhrad. 

 
Merateľným ukazovateľom v rámci schémy číslo SA.49616 v programe Obnovme 

si svoj dom je podporiť ročne aspoň 500 projektov obnovy národných kultúrnych 
pamiatok. V roku 2020 bolo podporených v rámci programu Obnovme si svoj dom 535 
projektov. 

 
Štátna pomoc poskytnutá v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu kultúrnych 

aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín 
obyvateľstva (SA.58051) bola zameraná na: 

 

 podporu vzniku, prezentácie a sprístupňovania živej kultúry podporujúcej 
rozvoj životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len 
„OZP“) a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, napomáhajúcej ich 
sebarealizácii, ako aj ich integrácii do spoločnosti (festivaly, prehliadky, 
výstavy, koncerty, kultúrne misie atď.). Podporujú sa podujatia, ktoré 
posilňujú kultúrne práva znevýhodnených skupín obyvateľstva, a smerujú 
k trvalej udržateľnosti ich kultúry na medzinárodnej, národnej, regionálnej 
a miestnej úrovni vrátane podpory mobility a prezentácie kultúry 
v zahraničí a ktoré prispievajú k ochrane a podpore rozmanitosti 
kultúrnych prejavov. 

 na vydávanie neperiodickej tlače, ktorá uľahčuje tvorbu a rozvoj kultúry 
OZP a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva a prístup k informáciám 
o kultúre a prispieva k vytváraniu rovnosti príležitostí v oblasti kultúry OZP 
a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Ide o podporu vydávania 
pôvodných publikácií a podporu edičnej činnosti, vydavateľských a 
publikačných aktivít v oblasti pôvodnej, krásnej, odbornej a prekladovej 
literatúry, vydávanie multimediálnych projektov. 

 podporu neformálno-vzdelávacích kultúrnych podujatí a výskumných 
projektov smerujúcich k zlepšovaniu dostupnosti kultúry pre OZP 
a k ochrane a rozvoju kultúrnych práv OZP a inak znevýhodnených skupín 
obyvateľstva (tvorivé dielne, školenia, prednášky, semináre a konferencie, 
sympóziá, výskumy, prieskumy, mapovanie, art terapia) vrátane podpory 
mobility za účelom účasti na odborných podujatiach a prezentácie 
príkladov dobrej praxe na medzinárodnej a vnútroštátnej úrovni. 

 
Merateľným ukazovateľom v programe Kultúra znevýhodnených skupín je 

podporiť ročne aspoň 100 projektov, pričom v roku 2020 ich bolo 159.  
 
Štátna pomoc poskytnutá v rámci Schémy štátnej pomoci poskytovanej 

v Slovenskej republike prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na 
podporu miestnej a regionálnej kultúry (SA.58052) bola zameraná na: 
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 podporu projektov nekomerčných, nezávislých subjektov pôsobiacich 
v oblasti tradičnej kultúry, vrátane projektov reflektujúcich tradičnú kultúru. 
Projekt musí zahŕňať viacero umeleckých aktivít a podujatí, medzi ktoré 
patria najmä: uvedenia nových predstavení; reprízy predstavení; 
organizovanie workshopov a sústredení; výstav; diskusií a seminárov; 
podujatí zameraných na vzdelávanie, budovanie a rozširovanie publika 
a pod. Podpora je určená aj na nákup krojových kostýmov, krojových 
súčastí, rekvizít, hudobných nástrojov a pod.; rovnako na prezentáciu 
tvorby prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho nosiča a 
jeho distribúciu. 

 podporu projektov vzniku novej autorskej tvorby a prezentácie 
interpretačných zručností a tvorivého umenia z oblasti neprofesionálnej 
umeleckej tvorby (okrem vizuálneho umenia), ako aj na podporu 
inovatívnych projektov rozvíjajúcich živú miestnu a regionálnu kultúru. 
Podpora je určená na prípravu a realizáciu umeleckých predstavení, 
koncertov, a pod., ako aj na prezentáciu tvorby prostredníctvom výroby 
zvukového alebo multimediálneho nosiča a jeho distribúciu. 

 podporu ochrany a udržateľného rozvoja prvkov zapísaných 
v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva 
UNESCO a zoznamoch budovaných na vnútroštátnej úrovni v súlade 
s Dohovorom na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. 

 
Merateľným ukazovateľom v programe Podpora miestnej a regionálnej kultúry v 

rámci schémy číslo SA.58052 je každoročne podporiť a realizovať aspoň 200 projektov 
zameraných na miestnu a regionálnu kultúru. V roku 2020 bolo podporených v rámci 
programu 155 projektov. Nesplnenie tohto ukazovateľa bolo spôsobené pandemickou 
situáciou v rámci Slovenskej republiky, a z nej vyplývajúcimi obmedzenými možnosťami 
realizovania podujatí. 
 
7.9 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
 

MZ SR v roku 2020 poskytlo štátnu pomoc v celkovej výške 3,54 mil. eur. 
Zo zdrojov EÚ bolo 3,09 mil. eur, čo predstavuje 87,29 % z celkového objemu štátnej 
pomoci poskytnutej rezortom. 

 
Štátna pomoc nebola v roku 2019 poskytnutá, preto nie je možné uviesť 

porovnanie poskytnutej štátnej pomoci s rokom 2020.  
 

Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 
v pôsobnosti MZ SR predstavuje 100 % z celkovej poskytnutej štátnej pomoci. 

 
Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 100 % z celkovej štátnej 

pomoci poskytnutej rezortom. 
 
Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Nitrianskeho kraja (1,75 mil. eur), 

Žilinského kraja (0,69 mil. eur) a Prešovského kraja (0,48 mil. eur). 
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Graf 15: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti MZ SR na úrovni NUTS 3 podľa 
krajov 

 
Zdroj: Spracované podľa podkladov MZ SR. 

 
Štátna pomoc v roku 2020 bola poskytnutá 13 príjemcom, prostredníctvom 

schémy štátnej pomoci: 
 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.51735 Schéma štátnej pomoci na miestnu infraštruktúru 
pre zlepšenie dostupnosti ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti občanov (skupinová 
výnimka) 

3,54 13 

Zdroj: Spracované podľa podkladov MZ SR. 

 
Cieľom Schémy štátnej pomoci na miestnu infraštruktúru pre zlepšenie 

dostupnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti občanov (skupinová výnimka) číslo 
SA.51735 je modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej 
zdravotnej starostlivosti. Uvedená schéma štátnej pomoci sa uplatňuje len v menej 
rozvinutých regiónoch (vylúčený je Bratislavský kraj). V rámci menej rozvinutého 
regiónu štátnu pomoc nevyužili Trenčiansky a Banskobystrický kraj.  

 
Merateľné ukazovatele definované vo výzve ako sú počet nových verejných 

budov, odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov, počet renovovaných 
budov, počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, počet 
zdravotníckych pracovníkov v etablovaných centrách integrovanej zdravotnej 
starostlivosti, podlahová plocha renovovaných verejných budov a zníženie ročnej 
spotreby primárnej energie vo verejných budovách budú z dôvodu realizácie 
zhodnotené na konci realizácie projektov. Termíny realizácie projektov sú stanovené 
v harmonograme projektov, ktoré sú zadefinované v zmluve o poskytnutí NFP. Tieto 
projekty budú ukončené v rozmedzí druhého polroka 2021 až po koniec roka 2022, 
avšak súčasná pandémia a epidemická situácia môže mať vplyv na tieto termíny 
s dopadom na posun ukončenia realizácie niektorých projektov. Schéma štátnej pomoci 
číslo SA.51735 je účinná do 31. mája 2023. 
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7.10 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
 
MDV SR v roku 2020 poskytlo štátnu pomoc v celkovej výške 0,27 mil. eur. Podiel 

fondov EÚ predstavuje 100 %. 
 

Štátna pomoc nebola poskytnutá v roku 2019, preto nie je možné uviesť 
porovnanie poskytnutej štátnej pomoci s rokom 2020. 
 

Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 
v pôsobnosti MDV SR predstavuje 0 % z celkovej poskytnutej štátnej pomoci. 
 

Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 0 % z celkovej 
poskytnutej štátnej pomoci rezortom. 
 
MDV SR poskytlo štátnu pomoc len v Bratislavskom kraji vo výške 0,27 mil. eur. 
 
Graf 16: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti MDV SR na úrovni NUTS 3 
podľa krajov 

 
Zdroj: Spracované podľa podkladov MDV SR. 

 
Štátna pomoc ad hoc bola v roku 2020 poskytnutá 1 príjemcovi: 
 

Číslo 
pomoci  
ad hoc 

Názov pomoci ad hoc Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.54824 Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom 
prístave Bratislava – predprojektová príprava 

0,27 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov MDV SR 

 
Predmetom štátnej pomoci SA.54824 Vybudovanie terminálu LNG19 

vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava je zabezpečenie spracovania 
štúdie realizovateľnosti projektu a to vrátane:  

 

 technickej štúdie,  

 analýzy nákladov a prínosov investičného projektu, 

 bezpečnostnej dokumentácie k vybranej technológii. 

                                                 
19 Skvapalnený zemný plyn (Liquefied natural gas) 
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Štúdia realizovateľnosti má za cieľ identifikovať technológie na výrobu a 

distribúciu LNG a porovnať ich z pohľadu environmentálneho, ekonomického a 
bezpečnostného s odporúčaním tej technológie, ktorá je vzhľadom na špecifiká 
verejného prístavu Bratislava najvhodnejšia. Projekt je súčasťou predprojektovej 
prípravy k realizácii komplexného zámeru – Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom 
prístave Bratislava. Terminál LNG je plánovaný v nadväznosti na širšie vzťahy 
distribučného reťazca, kde dodávateľ zemného plynu prostredníctvom potrubia 
zabezpečí dodanie do terminálu v prístave Bratislava, ktorý bude následne spracovaný 
a distribuovaný vodnou cestou ku konečnému užívateľovi – ostatné prístavy na Dunaji, 
a pod. Nakoľko je LNG nielen obchodovanou komoditou, ale aj palivom, predpokladá 
sa využitie terminálu LNG aj ako čerpacej stanice LNG.  

 
Realizácia projektu prispeje k ekologizácii verejného prístavu Bratislava v súlade 

s požiadavkami pre zavádzanie alternatívnych palív vo verejných prístavoch v rámci 
krajín EU. Cieľom projektu je nielen prispieť k modernizácii služieb vo verejnom prístave 
Bratislava, ale taktiež formou podpory zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá 
prispieť k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

 
7.11 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
 

MF SR v roku 2020 poskytlo štátnu pomoc v celkovej výške 34,75 mil. eur. Podiel 
finančných prostriedkov EÚ predstavuje 0%.  

 
V porovnaní s rokom 2019 sa poskytnutá štátna pomoc zvýšila o 29,07 mil. eur, 

t. j. o 511,80 %.  
 
Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 

v pôsobnosti MF SR predstavuje 43,57 % z celkovej štátnej pomoci poskytnutej 
rezortom. 

 

Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 42,71 % z celkovej 
štátnej pomoci poskytnutej rezortom. 

   
Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Trnavského kraja (14,07 mil. eur), 

Bratislavského kraja (8,46 mil. eur) a Žilinského kraja (4,16 mil. eur).  
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Graf 17: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti MF SR na úrovni NUTS 3 podľa 
krajov 

 
Zdroj: Spracované podľa podkladov MF SR. 

 
Štátna pomoc v roku 2020 bola poskytnutá 32 príjemcom, prostredníctvom 

nasledovných schém štátnej pomoci: 
 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

XR 84/2008 Zákon c. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 

14,81 31 

N 659/2006 Schéma štátnej pomoci pre veľké podniky 0,33 1 
Zdroj: Spracované podľa podkladov MF SR 

 
Štátna pomoc ad hoc bola v roku 2020 poskytnutá 5 príjemcom: 
 

Číslo 
pomoci  
ad hoc 

Názov pomoci ad hoc Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.56924 Rekonštrukcia a dostavba športovej 
infraštruktúry 

8,46 1 

SA.57407 Projekt priemyselného výskumu súvisiaceho s 
vývojom batériových článkov pre 
elektromobilitu spoločnosťou InoBat Auto, j.s.a. 

5,00 1 

SA.59997 Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie 
existujúcej športovej infraštruktúry a jej 
príslušenstva - pomoc v prospech MBB, a. s. 

3,35 1 

SA.59724 Výstavba multifunkčnej športovej haly - pomoc 
v prospech ARÉNA DSZ, a. s., Dunajská 
Streda 

2,00 1 

SA.56923 Zámer vybudovania Národného cyklistického 
centra 

0,80 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov MF SR 

 

Celkový objem štátnej pomoci vo forme úľavy na dani bol v roku 2020 vo výške 
15,14 mil. eur, z toho úľava na dani z príjmov podľa § 30a zákona o dani z príjmov 
predstavuje 14,81 mil. eur a v prípade jedného príjemcu ide o investičné stimuly podľa 
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§ 35b zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v súlade s § 52 ods. 4 zákona o dani 
z príjmov vo výške 0,33 mil. eur. 
 

Dosiahnuté výsledky v rámci opatrení štátnej pomoci ad hoc poskytnutých MF 
SR bude možné posúdiť až po ukončení realizácie podporených projektov, resp. 
zavedení jednotlivých športových infraštruktúr do prevádzky. Očakáva sa, že prínos 
pomoci na športovú infraštruktúru sa prejaví v rozvoji športových zručností 
profesionálnych i amatérskych športovcov, zvýšeným počtom organizovaných 
športových podujatí a v raste návštevnosti príslušného regiónu. S podporou projektu 
výskumu, vývoja a výroby batériových článkov pre elektromobilitu by malo byť na 
Slovensku vybudované výskumno-vývojové centrum a pilotná linka na výrobu batérií. 
Merateľné ukazovatele a mieru efektívnosti poskytnutých v rámci opatrení štátnej 
pomoci ad hoc v súčasnosti nie je možné vyhodnotiť, nakoľko projekty ešte nie sú 
ukončené. 

 

7.12 Orgány finančnej správy 
 
Colné úrady 
 

Colné úrady v roku 2020 poskytli štátnu pomoc v celkovej výške 119,71 mil. eur. 
Podiel fondov EÚ predstavuje 0 %. 

 
V porovnaní s rokom 2019 sa poskytnutá štátna pomoc znížila o 11,76 mil. eur, 

t. j. o 8,95 %.  
 

Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej colnými úradmi podľa schém 
štátnej pomoci predstavuje 73,12 % z celkovej poskytnutej štátnej pomoci.  
 

Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 28,96 % z celkovej 
štátnej pomoci poskytnutej colnými úradmi. 
 

Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Bratislavského kraja (89,34 mil. eur), 
Košického kraja (13,10 mil. eur) a Nitrianskeho kraja (9,17 mil. eur). 

 
Graf 18: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti CÚ na úrovni NUTS 3 podľa 
krajov 

Zdroj: Spracované podľa podkladov FR SR (CÚ). 
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Štátna pomoc v roku 2020 bola poskytnutá 28 príjemcom prostredníctvom 
nasledovných schém štátnej pomoci a 151 príjemcom opatrenia: 

 

Číslo schémy Názov schémy Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.49509 Daňové zvýhodnenie biopalív 84,54 23 

SA.46046 Oslobodenie od spotrebnej dane používané 
pri vnútrozemskej vodnej doprave 

2,99 5 

Zdroj: Spracované podľa podkladov FR SR (CÚ). 

 
Číslo opatrenia Názov opatrenia Čerpaná 

pomoc 
v mil. eur 

Počet príjemcov 

Zákon č. 
609/2007  

Daňové zvýhodnenie uplatňované na 
elektrinu, uhlie a zemný plyn podľa 
smernice Rady 2003/96/ES o 
reštrukturalizácii právneho rámca 
spoločenstva pre zdaňovanie energetických 
výrobkov a elektriny 

32,18 151 

Zdroj: Spracované podľa podkladov FR SR (CÚ). 

 
Štátnu pomoc (daňové zvýhodnenie) v roku 2020 v najväčšej miere využili 

predovšetkým veľké podniky (cca 85 mil. eur), i keď v mierne nižšom objeme 
v porovnaní s rokom 2019. Pri MSP bol zaznamenaný pokles v objeme poskytnutej 
štátnej pomoci v porovnaní s rokom 2019. Pokles poskytnutej štátnej pomoci sa prejavil 
negatívne v činnosti MSP, kde objem daňového zvýhodnenia poklesol najviac, a to 
predovšetkým v sektore elektriny, zemného plynu a uhlia (pokles o 23,34 %). Tieto 
podniky využili existujúcu štátnu pomoc v zníženej miere, čo však vzhľadom na 
špecifickú situáciu v roku 2020 (zhoršená pandemická situácia, lockdown a s tým 
spojený útlm podnikateľskej činnosti) nevylučuje do budúcna potenciál rastu. Daňové 
zvýhodnenie na elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, resp. uhlie, elektrinu, 
zemný plyn využívané na kombinovanú výrobu elektriny a tepla dominantne využili 
predovšetkým veľké podniky, zo strany malých a stredných podnikov bolo daňové 
zvýhodnenie využívané predovšetkým v súvislosti s biopalivami. Štátna pomoc 
v sektore vnútroštátna vodná doprava bola čerpaná takmer výlučne v Bratislavskom 
kraji. 

 
Prínos poskytnutej štátnej pomoci možno vidieť v zlepšení ochrany životného 

prostredia zvýšením podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, podporou 
účinnejšej výroby elektriny v zariadeniach na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, 
ďalej v znížení nákladov na výrobu tepla a elektriny a v menšej miere aj v znížení 
štrukturálnej nerovnováhy medzi cestnou dopravou a vnútrozemskou vodnou dopravou, 
čo môže mať pozitívny vplyv na zvýšenie jej konkurencieschopnosti. Tieto opatrenia 
prispievajú k dodržiavaniu záväzkov SR vyplývajúcich z členstva v EÚ. 

 
Colné úrady aj v roku 2020 evidovali a registrovali žiadateľov a príjemcov, 

vydávali povolenia na odber elektriny, uhlia, zemného plynu oslobodeného od dane a 
pod. a v rámci správy daní vykonávali daňové kontroly  vo vzťahu k jednotlivým druhom 
spotrebných daní. Z uvedených zistení vyplýva, že inštitút štátnej pomoci je právnymi 
subjektmi využívaný a plní svoj účel. Colné orgány zároveň sledujú a kontrolujú 
dodržiavanie zákonných podmienok vyplývajúcich z príslušných zákonov o spotrebných 
daniach. Colné orgány budú aj naďalej monitorovať v daných obdobiach poskytovanie 
štátnej pomoci v jednotlivých sektoroch. Znížením daňového zaťaženia je možné 
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ušetrené finančné prostriedky použiť na ďalšie investovanie do materiálnych a ľudských 
zdrojov, do obnovy výrobných a technologických kapacít, čím je možné dosiahnuť ich 
vyššiu finančnú návratnosť, čo sa v konečnom dôsledku premietne do ďalších príjmov 
v oblasti spotrebných daní. 
 

7.13 Úrad vlády Slovenskej republiky 
 
ÚV SR v roku 2020 poskytol štátnu pomoc v celkovej výške 0,60 mil. eur. 

Zo zdrojov FM EHP bolo poskytnutých 0,51 mil. eur, čo predstavuje 85 %20 z celkového 
objemu štátnej pomoci poskytnutej ÚV SR.  
 

V porovnaní s rokom 2019 sa poskytnutá štátna pomoc zvýšila o 0,37 mil. eur, 
t. j. o 160,87 %. Dôvodom nárastu v roku 2020 je vyplatenie mimoriadnej zálohovej 
platby a zálohovej platby v rámci preddefinovaných projektov oproti roku 2019. 
 

Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 
v pôsobnosti ÚV SR predstavuje 100 % z celkovej poskytnutej štátnej pomoci. 
 

Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 100 % z celkovej štátnej 
pomoci poskytnutej ÚV SR. 
 

ÚV SR poskytol štátnu pomoc len v Bratislavskom kraji vo výške 0,60 mil. eur. 
 
Graf 19: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti ÚV SR na úrovni NUTS 3 podľa 
krajov 

 
Zdroj: Spracované podľa podkladov ÚV SR. 
 
 

ÚV SR poskytol v roku 2020 štátnu pomoc 1 príjemcovi, prostredníctvom 
nasledovnej schémy štátnej pomoci: 

 
 
 

                                                 
20 Daný percentuálny údaj je vypočítaný z celkovej sumy poskytnutej štátnej pomoci ÚV SR z dôvodu, že 
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR v rámci FM EHP je stanovené na 15,00 %. ÚV SR v roku 2020 poskytol 
štátnu pomoc v celkovej výške 0,60 mil. eur a zo zdrojov FM EHP bolo poskytnutých 0,51 mil. eur. 
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Číslo 
schémy 

Názov schémy Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.55132 Schéma štátnej pomoci na podporu kultúrneho 
turizmu a umenia 
Program Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne 
dedičstvo a kultúrna spolupráca Finančný 
mechanizmus EHP 2014 – 2021 

0,60 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov ÚV SR. 

 
V rámci FM EHP a Nórskeho finančného mechanizmu bola vypracovaná Schéma 

štátnej pomoci na podporu kultúrneho turizmu a umenia - Program Podnikanie v oblasti 
kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca Finančný mechanizmus EHP 2014 – 
2021, ktorá bola zaregistrovaná EK dňa 7.8.2019. V roku 2020 bola ÚV SR, v rámci 
uvedenej schémy štátnej pomoci, poskytnutá zálohová platba Pamiatkovému úradu SR 
vo výške 0,60 mil. eur. 

 
Štátna pomoc podľa schémy SA.55132 bola poskytnutá na preddefinovaný 

projekt „Pro Monumenta II“, ktorého hlavným cieľom je preventívna ochrana kultúrneho 
dedičstva. Pomoc smeruje ku všetkým majiteľom a správcom národných kultúrnych 
pamiatok a nepriamo ku verejnosti všeobecne, pričom priamy úžitok z jeho existencie 
bude mať minimálne 210 objektov počas jeho implementácie a cca 500 v priebehu 
trvania udržateľnosti, a teda konečný prínos budú mať všetky kraje na Slovensku. 
V roku 2020 bola poskytnutá zálohová platba na preddefinovaný projekt „Červený 
Kláštor - znovuzrodený“, ktorého cieľom je rekonštrukcia vybraných častí komplexu 
Červeného Kláštora, jeho sprístupnenie verejnosti a využívanie pre kultúrny turizmus. 

 
Zadefinovanie merateľných ukazovateľov súvisí s formou štátnej pomoci, ktorá 

bola v roku 2020 ÚV SR poskytnutá. Výsledky poskytnutia štátnej pomoci sa sledujú na 
základe 29 merateľných ukazovateľov tzv. indikátorov, ktoré boli stanovené v prílohe 
č.1 Programovej dohody medzi ÚV SR a Výborom pre finančný mechanizmus 
založeným Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom. Vyhodnotenie efektívnosti 
poskytnutej štátnej pomoci súvisí s účelom použitia poskytnutých finančných 
prostriedkov. Implementácia programu v rámci schémy číslo SA.55132 bola na ÚV SR 
v roku 2020 v začiatočnej fáze implementácie, kde sa vyplatili uvedené platby. 

 
7.14 Environmentálny fond  
 

EF v roku 2020 poskytol štátnu pomoc v celkovej výške 4,00 mil. eur. Podiel 
finančných prostriedkov EÚ predstavoval 0%.  
 

V porovnaní s rokom 2019, v ktorom EF poskytol štátnu pomoc v celkovej výške 
6,00 mil. eur, došlo v roku 2020 k poklesu o 2,00 mil. eur, t. j. o 33,33 %.   
 

Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 
v pôsobnosti EF predstavuje 100 % z celkovej poskytnutej štátnej pomoci. 
 

Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 0,25 % z celkovej 
štátnej pomoci poskytnutej EF. 
 

Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Banskobystrického kraja (1,96 mil. 
eur), Žilinského kraja (0,82 mil. eur) a Nitrianskeho kraja (0,59 mil. eur). 
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Graf 20: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti EF na úrovni NUTS 3 podľa 
krajov 

Zdroj: Spracované podľa podkladov EF. 

 
Štátna pomoc v roku 2020 bola poskytnutá 10 príjemcom prostredníctvom 

nasledovnej schémy štátnej pomoci: 
 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.43506 Schéma štátnej pomoci pre podniky v 
odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých 
sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v 
súvislosti s premietnutím nákladov emisných 
kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej 
energie 

4,00 10 

Zdroj: Spracované podľa podkladov EF. 

 
Účelom štátnej pomoci v rámci Schémy štátnej pomoci pre podniky v odvetviach 

a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka 
v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej 
energie (SA.43506), je zabrániť značnému riziku úniku uhlíka v súvislosti s prenesením 
nákladov emisných kvót skleníkových plynov do cien elektrickej energie, ktoré znáša 
príjemca pomoci, ak jeho konkurenti z tretích krajín nemusia zahrnúť podobné náklady 
na CO2 do svojich cien elektrickej energie a príjemca pomoci nemá možnosť preniesť 
tieto náklady do cien výrobkov bez toho, aby stratil značný trhový podiel. 

 
Štátna pomoc je určená na kompenzáciu zvýšenia cien elektrickej energie 

v súvislosti so zahrnutím nákladov na emisie skleníkových plynov do cien elektrickej 
energie v dôsledku zavedenia EU ETS. 

 
V rámci výzvy na predkladanie žiadostí o kompenzáciu za zvýšenie cien 

elektrickej energie v súvislosti so zahrnutím nákladov za rok 2019 na emisie 
skleníkových plynov do cien elektrickej energie, v dôsledku zavedenia systému 
obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v EÚ podalo žiadosť 
o kompenzáciu desať žiadateľov. Všetci žiadatelia boli vyhodnotení ako oprávnení 
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na čerpanie štátnej pomoci a po schválení ich žiadostí uzavreli v danom roku s EF 
zmluvy o poskytnutí štátnej pomoci. 
 
7.15 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
 

APVV v roku 2020 poskytla štátnu pomoc v celkovej výške 2,03 mil. eur. Podiel 
fondov EÚ predstavuje 0 %. 

 
V porovnaní s rokom 2019, v ktorom APVV poskytla štátnu pomoc v celkovej 

výške 1,91 mil. eur, prišlo v roku 2020 k nárastu o 0,12 mil. eur (6,28 %). Dôvodom 
zvýšenia v roku 2020 bol vyšší podiel financovaných projektov z oblasti podnikateľského 
sektora. 

 
Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 

v pôsobnosti APVV predstavuje 100 % z celkovej poskytnutej štátnej pomoci APVV.  
 
Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 92,12 % z celkovej 

štátnej pomoci poskytnutej APVV.  
 
Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Bratislavského kraja (1,51 mil. eur), 

Trenčianskeho kraja (0,20 mil. eur) a Žilinského kraja (0,15 mil. eur). 
 

Graf 21: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti APVV na úrovni NUTS 3 podľa 
krajov 

 
Zdroj: Spracované podľa podkladov APVV. 

 

Štátna pomoc v roku 2020 bola poskytnutá 31 príjemcom, prostredníctvom 
nasledovných schém štátnej pomoci: 

 
Číslo 

schémy 
Názov schémy Čerpaná 

pomoc 
v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.42450 Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou 
na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej 
pomoci) 

0,46 10 
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SA.49175 Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou 
na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej 
pomoci) v znení dodatku č. 1 

1,57 21 

Zdroj: Spracované podľa podkladov APVV. 
 

APVV plnila jednotlivé ciele a merateľné ukazovatele na základe schváleného 
Plánu hlavných úloh na rok 2020 a za rok 2020 monitoruje nasledovné ukazovatele 
v rámci projektov podporených, t. j. financovaných APVV na základe schém SA.42450 
a SA.49175 spoločne: 

 

 počet projektov základného výskumu s výsledkami publikovanými 
v medzinárodných karentovaných časopisoch; 

 počet nových SCI citácií vedeckých prác ako výsledkov projektu 
základného výskumu; 

 počet projektov s aplikačným výstupom do praxe; 

 počet aplikačných výstupov do praxe; 

 počet projektov zameraných na spoluprácu štátneho sektora, verejných 
vysokých škôl a podnikateľského sektora; 

 počet projektov so spolufinancovaním z iných zdrojov. 
 
Efektívnosť štátnej pomoci poskytnutej v roku 2020 sa vyhodnotí počtom 

plánovaných a realizovaných výstupov (merateľných ukazovateľov) v rámci 
Podprogramu 06K11 – Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja. APVV každoročne monitoruje výstupy a prínosy riešenia projektov 
prostredníctvom ročných, záverečných, resp. monitorovacích správ počas riešenia 
projektov a po skončení riešenia projektov. Údaje za rok 2020 budú dostupné v druhej 
polovici roka 2021. 

 
Ukazovateľ / Rok   2017 2018 2019 2020 

počet projektov  medzinárodnej vedecko-
technickej spolupráce podporených agentúrou   

Plán 150 150 100 100 

Skutočnosť 119 98 114 81 

počet projektov  podporených agentúrou so 
spolufinancovaním z iných zdrojov (napr. 
súkromných a zahraničných) 

Plán 200 150 50 50 

Skutočnosť 99 101 89   

počet projektov podporených agentúrou s 
aplikačným výstupom do praxe 

Plán 300 300 150 150 

Skutočnosť 154 212 221  - 

počet  aplikačných výstupov do praxe 
z projektov podporených agentúrou 

Plán 700 650 500 500 

Skutočnosť 413 570 685  - 

počet projektov základného výskumu 
podporených agentúrou s výsledkami 
publikovanými v medzinárodných 
karentovaných časopisoch 

Plán 400 450 450 450 

Skutočnosť 428 439 451  - 

počet nových SCI citácií vedeckých prác ako 
výsledkov projektov základného výskumu 
financovaných z prostriedkov agentúry 

Plán 2 500 4 000 4 
500 

5 000 

Skutočnosť 7 418 7 262 6 
611 

 - 

počet projektov podporených agentúrou 
zameraných na  prenos výsledkov výskumu 
a vývoja 

Plán 100 150 100 100 

Skutočnosť 108 102 110  - 

Zdroj: Spracované podľa podkladov APVV. 
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7.16 Audiovizuálny fond   
 

AVF v roku 2020 poskytol štátnu pomoc v celkovej výške 10,83 mil. eur. Podiel 
fondov EÚ predstavuje 0 %.  

 
V porovnaní s rokom 2019 sa poskytnutá štátna pomoc zvýšila o 1,78 mil. eur, 

t. j. o 19,67 %. Uvedený nárast poskytnutej štátnej pomoci bol spôsobený medziročným 
nárastom podpory audiovizuálneho priemyslu, nárastom počtu realizovaných filmových 
projektov a mimoriadnou pomocou prevádzkovateľom kín. 

 
Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 

v pôsobnosti AVF predstavuje 100 % z celkovej poskytnutej štátnej pomoci AVF.  
 
Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 100 % z celkovej štátnej 

pomoci poskytnutej AVF. 
 
Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Bratislavského kraja (9,64 mil. eur), 

Trnavského kraja (0,54 mil. eur) a Trenčianskeho kraja (0,22 mil. eur).  
 
Graf 22: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti AVF na úrovni NUTS 3 podľa 
krajov 

Zdroj: Spracované podľa podkladov AVF. 

 
Štátna pomoc v roku 2020 bola poskytnutá 215 príjemcom, prostredníctvom 

nasledovných schém štátnej pomoci:  
 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.53789 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v 
Slovenskej republike na podporu vývoja, 
výroby, distribúcie a propagácie 
audiovizuálnych diel a na podporu kultúrnych 
podujatí prostredníctvom Audiovizuálneho 
fondu v znení dodatku č. 1 

7,46 164 

SA.53788 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v 
Slovenskej republike na podporu 

2,29 16 
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audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom 
Audiovizuálneho fondu v znení dodatku č. 1 

SA.48344 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v 
Slovenskej republike na podporu vývoja, 
výroby, distribúcie a propagácie 
audiovizuálnych diel a na podporu kultúrnych 
podujatí prostredníctvom Audiovizuálneho 
fondu 

0,98 34 

SA.32836 Schéma štátnej pomoci poskytovanej 
prostredníctvom Audiovizuálneho fondu 

0,10 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov AVF. 

 
AVF uplatňuje poskytovanie štátnej pomoci podľa jednotlivých schém 

s dominantným zacielením na podporu audiovizuálnej kultúry a priemyslu v SR. 
Merateľné ukazovatele po spresnení ich metodiky a údaje pre ich vyhodnotenie 
v porovnaní za rok 2020 obsahuje nasledovná tabuľka poskytnutej štátnej pomoci 
na podporu audiovizuálnej kultúry v rámci dvoch schém21 pomoci (schémy č. SA.53789 
a SA.48344). 

Rok 

 

Celkový 

počet 

podporených 

projektov 

(rozhodnutia) 

Celková suma 

podpory v mil. 

eur. 

(rozhodnutia) 

Priemer 

pomoci na 

projekt 

v mil. eur 

(zmluvy) 

Skutočne 

vyplatená 

suma 

v mil. eur 

Počet 

príjemcov 

(vyplatené 

dotácie) 

Priemer 

vyplatenej 

pomoci na 

subjekt 

v mil. eur 

2018 281 9,96 0,04 9,28 177 0,05 

2019  251 10,12 0,04 8,07 153 0,05 

2020 332 8,35 0,03 8,44 198 0,04 

Zdroj: AVF 

 

Výraznejšie zvýšenie počtu podporených projektov aj počtu príjemcov pomoci 
v roku 2020 oproti dlhodobému priemeru bolo spôsobené najmä mimoriadnou výzvou 
určenou na pomoc prevádzkovateľom kín v situácii vyvolanej opatreniami proti pandémii 
COVID-19. V tejto výzve AVF operatívne rozdelil mimoriadnu pomoc v sume 0,54 mil. 
eur celkom 68 príjemcom, ktorí splnili podmienky výzvy.  

 
V porovnaní s dlhodobým priemerom zostali základné finančné ukazovatele 

poskytovania pomoci stabilizované. Vzhľadom na to možno konštatovať, že 
poskytovanie pomoci v rámci uvedených schém pomoci je dlhodobo stabilizované 
na štandardnej úrovni. 

 
V rámci Schémy štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike na podporu 

audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom Audiovizuálneho fondu v znení dodatku č. 
1 (SA.53788) bola pomoc poskytnutá 16 subjektom a celková vyplatená suma pomoci 
bola 2,29 mil. eur. S účinnosťou od 1.1.2020 sa legislatívne upravili podmienky podpory 
audiovizuálneho priemyslu, v dôsledku čoho došlo v priebehu roka 2020 k významnému 

                                                 
21 Pomoc poskytnutá podľa schémy SA.32836 do tabuľky merateľných ukazovateľov nie je započítaná, nakoľko 
účinnosť uvedenej schémy sa skončila k 31.12.2016. V roku 2020 však zostali neukončené ešte dva prípady podľa 
tejto schémy, ktorým sa posunul termín realizácie, vyúčtovania dotácie a následnej záverečnej splátky kvôli situácii 
v dôsledku pandémie COVID-19. 
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nárastu počtu zaregistrovaných filmových projektov, ako aj k medziročnému zvýšeniu 
sumy vyplatenej štátnej pomoci na podporu audiovizuálneho priemyslu. 

 
AVF v rámci schémy SA.53788 v roku 2020 podporil 19 projektov registrovaných 

v predchádzajúcom období a zároveň zaregistroval ďalších 45 nových filmových 
projektov, ktoré sa priebežne realizujú alebo sa budú realizovať v rokoch 2021 až 2023. 

  
Rok Počet 

registrovaných 
projektov 

Počet 
podporených 
projektov 

Počet 
príjemcov 

Vyplatená 
suma 
pomoci 
v mil. eur 

Priemer na 
projekt 
v mil. eur 

Investície v SR 
v mil. eur 

2018 30 2 2 0,22 0,11 1,09 

2019 28 12 11 0,97 0,08 4,85 

2020 45 19 16 2,29 0,12 8,6422 

Zdroj: AVF 

Efektívnosť poskytnutej štátnej pomoci AVF určenej na podporu audiovizuálnej 
kultúry (schémy SA.48344 a SA.53789) v roku 2020 vo viacerých základných 
merateľných ukazovateľoch, ktoré sa v medzinárodnej štatistike používajú ako 
ukazovatele výkonnosti audiovizuálnej kultúry a priemyslu v danej krajine, negatívne 
ovplyvnila situácia pandémie ochorenia COVID-19. V dôsledku prijatých opatrení došlo 
po úspešnom prvom štvrťroku k zavretiu kín a ich znovuotvorenie sprevádzala neistota 
na trhu, ktorá napokon vyústila do opätovného zavretia prevádzok aj do zrušenia 
kultúrnych podujatí na jeseň 2020. 

 
Kiná v SR boli počas roka 2020 zavreté celkom 116 dní, teda takmer tretinu roka. 

Neistota prevádzkovateľov kín spôsobená prijímanými opatreniami a takisto aj presun 
termínov medzinárodných premiér viacerých titulov s vysokou očakávanou 
návštevnosťou viedli k výraznému medziročnému prepadu hlavných ekonomických 
ukazovateľov filmovej distribúcie na Slovensku aj v celosvetovom kontexte. 
V medziročnom porovnaní s rokom 2019 sa v uplynulom roku hrubé tržby z kín na 
Slovensku prepadli na úroveň 37,57% predchádzajúceho roka (z 32,26 mil. eur v roku 
2019 na necelých 14 mil. eur v roku 2020) a celkový počet divákov klesol na úroveň 
36,22% (z 6,53 mil. divákov v roku 2019 na 2,36 mil. v roku 2020). Priemerná cena 
vstupenky pritom zostala takmer nezmenená (5,71 eur v roku 2019 a 5,92 eur v roku 
2020). Na polovicu sa však prepadol aj celkový počet predstavení všetkých filmov 
v distribúcii (zo 196 468 v roku 2019 na 98 714 v roku 2020). 

 
Vzhľadom na to, že medziročný prepad v roku 2020 bol spôsobený mimoriadnou 

situáciou, je potrebné pri vyhodnocovaní efektívnosti brať do úvahy aj predchádzajúci 
dlhodobý trend rastu základných ukazovateľov výkonnosti audiovizuálneho prostredia 
v SR. 

 
SK filmy – výsledky distribúcie v SR 2018 2019 2020 

počet filmov (premiéry v kinách) 31 43 20 

počet divákov celkom 250 984 1 075 129 775 487 

celkové tržby v mil. eur  1,22 5,97 4,74 

                                                 
22 Odhad celkovej sumy investícií za rok 2020 pri dvojakej uplatnenej sadzbe pomoci (20 % oprávnených výdavkov 
uhradených do 31.12.2019 a 33 % oprávnených výdavkov uhradených od 1.1.2020) je vypočítaný podľa „teoretickej“ 
priemernej sadzby pomoci vo výške 26,5 %. 
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počet predstavení 11 399 26 471 17 065 

podiel na trhu - diváci 4,20 % 16,47 % 32,79 % 

podiel na trhu - tržby 3,70 % 16,02 % 33,97 % 

Zdroj: Slovenský filmový ústav, Únia filmových distribútorov 

 

Podľa údajov z tabuľky k výraznému medziročnému nárastu došlo v podiele 
slovenských filmov na trhu, ktorý aj v limitovaných podmienkach dosiahol dlhodobo 
rekordnú úroveň (v počte divákov aj v hrubých tržbách). Ako uvádzajú zverejnené 
štatistiky, tak v dôsledku presunu premiér amerických blockbusterov z roka 2020 
na nasledujúce obdobie vzrástol vlani v celej Európe podiel domácich filmov na celkovej 
návštevnosti. Na Slovensku to medziročne predstavuje nárast na približne dvojnásobok 
(z 16,47 % v roku 2019 na 32,79 % v roku 2020 v počte divákov a z 16,02 % v roku 
2019 na 33,97 % v roku 2020 v hrubých tržbách). V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že 
k nárastu tohto ukazovateľa došlo predovšetkým v priebehu prvého štvrťroka 2020, keď 
bolo v distribúcii uvedených viacero divácky úspešných slovenských filmov. 

 
Na význam podpory audiovizuálneho priemyslu poukázal aj Inštitút kultúrnej 

politiky23, ktorý zdôraznil najmä skutočnosť, že filmová produkcia má okrem priameho 
ekonomického dopadu aj nepriame pozitívne efekty v oblasti regionálneho rozvoja, 
cestovného ruchu, propagácie krajiny v zahraničí, ako aj pozitívne vplyvy 
na profesionálny rast a rozvoj zručností filmových profesií, ktorý možno dosiahnuť iba 
vo filmovej praxi pri početnejšej tvorbe a produkcii audiovizuálnych diel. 

 
Efektívnosť pomoci poskytovanej na podporu audiovizuálneho priemyslu v SR 

preukazujú aj medzinárodné štatistiky, ktoré zisťuje a periodicky vyhodnocuje Európske 
audiovizuálne observatórium (ďalej len „EAO“) v Štrasburgu. Podľa údajov EAO 
audiovizuálny trh na Slovensku vzrástol v období medzi rokmi 2015 a 2019 o 17,8 %, 
čo je najvyššie tempo rastu spomedzi všetkých európskych krajín, pričom priemer EU 
28 je 1,6 %.24 Do tohto trendu sú započítané príjmy vo všetkých segmentoch 
audiovizuálneho trhu (verejné zdroje, reklama TV a rádio, tržby z kín, online distribúcie 
aj videodistribúcie). 
 

7.17 Fond na podporu umenia 
 

FPU v roku 2020 poskytol štátnu pomoc v celkovej výške 2,29 mil. eur. Podiel 
finančných prostriedkov EÚ predstavuje 0%. 

 
V porovnaní s rokom 2019, v ktorom FPÚ poskytol štátnu pomoc v celkovej výške 

2,13 mil. eur došlo v roku 2020 k nárastu o 0,16 mil. eur, t. j. o 7,51 %. 
 
Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 

v pôsobnosti FPU predstavuje 100% z celkovej poskytnutej štátnej pomoci.  
 
Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 86,90 % z celkovej 

poskytnutej štátnej pomoci v pôsobnosti FPU. 
 

                                                 
23 http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/institut-kulturnej-politiky-/publikacie-325.html  
24 Zdroj: European Audiovisual Observatory, Yearbook 2020. 

http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/institut-kulturnej-politiky-/publikacie-325.html
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Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Bratislavského kraja (0,96 mil. eur), 
Žilinského kraja (0,46 mil. eur) a Nitrianskeho kraja (0,26 mil. eur). 

 
Graf 23: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti FPU na úrovni NUTS 3 podľa 
krajov 

 
Zdroj: Spracované podľa podkladov FPU. 

 
Štátna pomoc v roku 2020 bola poskytnutá 32 príjemcom, prostredníctvom 

nasledovnej schémy štátnej pomoci: 
 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.55215 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v 
Slovenskej republike prostredníctvom Fondu 
na podporu umenia v znení dodatku č. 3 

2,29 32 

Zdroj: Spracované podľa podkladov FPU. 

 
Na základe svojej činnosti FPU v roku 2017 zadefinoval merateľné ukazovatele 

pre ďalšie obdobie, na základe ktorých bude následne posudzovať výsledky dosiahnuté 
prostredníctvom poskytnutia štátnej pomoci. Ide o nasledujúce merateľné ukazovatele:  

 
1. celkový počet podporených projektov (na základe rozhodnutia 

o podporení), 
2. celková suma podpory (na základe rozhodnutia o podporení), 
3. priemer pomoci na projekt, 
4. celkový počet príjemcov pomoci (na základe podpísaných zmlúv 

o poskytnutí dotácie), 
5. celková suma vyplatená príjemcov pomoci (na základe podpísaných 

zmlúv o poskytnutí dotácie), 
6. skutočná suma vyplatená príjemcom pomoci (na základe predložených 

vyúčtovaní a kontroly oprávnených nákladov, možné deklarovať až 
po ukončení kontroly), 

7. priemer skutočne vyplatenej sumy na projekt (na základe predložených 
vyúčtovaní a kontroly oprávnených nákladov, možné deklarovať až 
po ukončení kontroly). 
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Vzhľadom na to, že príjemcovia budú predkladať finančné vyúčtovanie a vecné 
vyhodnotenie projektov podporených v roku 2020 až v priebehu 2. až 3. kvartálu 2021, 
v súčasnosti nie je možné uviesť porovnanie skutočne poskytnutej štátnej pomoci 
s predchádzajúcim rokom v ukazovateľoch 6. a 7. Skutočná suma finančnej pomoci 
vyplatená príjemcom bude stanovená až na základe kontroly oprávnených výdavkov 
na realizáciu projektov podporených v roku 2019 a 2020. 

 
V roku 2020 FPU podporil 35 projektov v rámci schémy štátnej pomoci 

(na základe rozhodnutia o podporení), čo predstavuje zvýšenie o 12,9 % v porovnaní 
s rokom 2019, kedy bolo podporených 31 projektov. 
 
7.18 Fond na podporu kultúry národnostných menšín  
 

FPKNM v roku 2020 poskytol štátnu pomoc v celkovej výške 1,64 mil. eur. Podiel 
fondov EÚ predstavuje 0 %.  

 
V porovnaní s rokom 2019, v ktorom FPKNM poskytol štátnu pomoc v celkovej 

výške 1,16 mil. eur, došlo v roku 2020 k nárastu o 0,48 mil. eur (41,38 %). 
 
Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 

v pôsobnosti FPKNM predstavuje 100 % z celkovej poskytnutej štátnej pomoci.  
 
Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 99,39 % z celkovej 

štátnej pomoci poskytnutej FPKNM.   
 
Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Bratislavského kraja (0,73 mil. eur), 

Trnavského kraja (0,42 mil. eur) a Prešovského kraja (0,22 mil. eur). 
 
Graf 24: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti FPKNM na úrovni NUTS 3 
podľa krajov 

Zdroj: Spracované podľa podkladov FPKNM. 

 
Štátna pomoc v roku 2020 bola poskytnutá 85 príjemcom prostredníctvom 

nasledovných schém štátnej pomoci: 
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Číslo 
schémy 

Názov schémy Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.57351 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v 
Slovenskej republike prostredníctvom Fondu 
na podporu kultúry národnostných menšín v 
znení dodatku č. 1 

0,64 22 

SA.37409 Schéma štátnej pomoci poskytovanej v 
Slovenskej republike prostredníctvom Fondu 
na podporu kultúry národnostných menšín v 
znení dodatku č. 2 

1,00 63 

Zdroj: Spracované podľa podkladov FPKNM. 

 
V rámci jednotlivých projektov implementovaných pod Schému štátnej pomoci 

poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín v znení dodatku č. 2 (SA.57351) je účelom podpora tvorby a 
realizácie audiovizuálnych diel. V prípade audiovizuálnej tvorby je merateľným 
ukazovateľom celkový počet podporených projektov a celková suma podpory. 
Na základe poskytnutia štátnej pomoci FPKNM bolo podporených 24 projektov  (22 
príjemcov) zameraných na tvorbu a realizáciu audiovizuálnych diel s celkovou výškou 
štátnej pomoci 0,64 mil. eur. 

 
V rámci jednotlivých projektov implementovaných pod Schému štátnej pomoci 

poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín v znení dodatku č. 2 (SA.37409) je účelom podpora edičnej 
činnosti, t. j. periodickej a neperiodickej tlače. V prípade periodickej tlače je merateľným 
ukazovateľom náklad vydaných periodík a ich počet bol 36, v prípade neperiodickej 
tlače je to náklad vydaných publikácií a ich počet bol 95. 

  
7.19 Slovak Investment Holding, a. s. 

 
SIH (za spoločnosť National Development Fund I., s. r. o.)25 v roku 2020 poskytol 

štátnu pomoc v celkovej výške 144,53 mil. eur. Podiel fondov EÚ predstavuje 0 %. 
 

Štátna pomoc bola poskytnutá prvýkrát v roku 2020, preto nie je možné uviesť 
porovnanie poskytnutej štátnej pomoci s predchádzajúcim rokom. 
 

Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 
v pôsobnosti SIH predstavuje 100 % z celkovej poskytnutej štátnej pomoci SIH. 
 

Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 68,91 % z celkovej 
štátnej pomoci poskytnutej SIH. 
 

Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Bratislavského kraja (50,30 mil. eur), 
Nitrianskeho kraja (24,91 mil. eur) a Trenčianskeho kraja (15,92 mil. eur).   

                                                 
25 Poskytovateľom pomoci je spoločnosť National Development Fund I., s. r. o. (NDF I.). Riadením NDF I.  je poverený 
Slovak  Investment  Holding,  a.  s.(SIH), ktorý vykonáva funkciu manažéra NDF I.. 
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Graf 25: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti SIH na úrovni NUTS 3 podľa 
krajov 

Zdroj: Spracované podľa podkladov SIH. 

 
SIH poskytol v roku 2020 štátnu pomoc 1 678 príjemcom, prostredníctvom 

nasledovných schém štátnej pomoci: 
 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Čerpaná 
pomoc 

v mil. eur 

Počet príjemcov 

SA.57484 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia 
základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi 
zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 - SIH 
(schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, 
odsek 3, písm. b) ZFEÚ)   

123,91 1 412 

SA.59982 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia 
základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi 
zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 - SIH 
(schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, 
odsek 3, písm. b) ZFEÚ) v znení dodatku č. 1 

20,62 266 

Zdroj: Spracované podľa podkladov SIH. 

 
V roku 2020 bola poskytovaná štátna pomoc prostredníctvom Schémy štátnej 

pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi 
v súvislosti s nákazou COVID-19 - SIH v znení dodatku č. 1., SA.59982 (pôvodne 
SA.57484), pričom táto schéma sa implementuje prostredníctvom finančných nástrojov. 
Ide o novú schému, schválenú EK dňa 18.6.2020 s dodatkom schváleným dňa 
15.12.2020. 

 
Účelom uvedenej schémy štátnej pomoci je zmiernenie dopadov vyhlásenia 

mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 
na území SR a prijatie rámca podpory na zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej 
situácie, resp. núdzového stavu v súvislosti so šírením nákazy COVID-19 na likviditu a 
hospodársku situáciu podnikov a ich zamestnancov. Cieľom pomoci je napomôcť 
životaschopným MSP (vrátane mikropodnikov) a veľkým podnikom preklenúť 
nepriaznivé obdobie spôsobené pandémiou COVID-19 za účelom udržania 
zamestnanosti, urýchlene podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov 
a zamestnancov, zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a 
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kritické procesy nutné pre zvládnutie šírenia vírusu COVID-19 so zachovaním stability 
a minimalizácie paniky. 

 
Štátna pomoc bola poskytnutá na opatrenia pomoci zamerané na zabezpečenie 

likvidity a prístupu k financovaniu pre podniky, najmä MSP, ktoré v tomto období čelia 
náhlemu nedostatku finančných prostriedkov, aby mohli ľahšie prekonať súčasnú 
situáciu. 

 
Pomoc vo forme finančného nástroja pozostáva zo záruk pre slovenské banky, 

ktorými SIH na seba, prostredníctvom NDF I. preberá od bánk 90 % časti úverového 
rizika z nových úverov. Finančný nástroj je financovaný zo zdrojov štátnych finančných 
aktív.  

 
Nové preklenovacie úvery (počas prvého roka zahŕňajúce odklad splátok istiny aj 

úroku) môžu mať splatnosť 2 až 6 rokov a maximálnu výšku 2 mil. eur. Maximálne 
úrokové sadzby, za podmienky udržania zamestnanosti, sú pre mikropodniky vo výške 
3,9 % p.a. a pre ostatné podniky 1,9 % p.a.  

 
So žiadosťami o úver sa záujemcovia mohli obrátiť na jeden z jedenástich 

subjektov (bánk) zapojených do programu SIH antikorona záruka 2. Banky (ako 
vykonávatelia predmetnej schémy) úverový proces administrujú a kreditné rozhodnutie 
spadá do ich kompetencie. 

 
V zmysle schémy SA.57484 a následne jej dodatku SA.59982 bolo v roku 2020 

s 1 698 subjektami uzatvorených 1 721 úverov v celkovom objeme 179,62 mil. eur, 
pričom objem štátnej pomoci vo forme záruky na kontrahované úvery predstavoval 
161,66 mil. eur. Vo vzťahu k čerpaniu pomoci v roku 2020 bolo z uvedeného počtu 
čerpaných celkovo 1 693 úverov v rámci 1 678 subjektov, pričom suma čerpaných 
úverov predstavovala 160,59 mil. eur pričom objem čerpanej pomoci vo forme záruky 
na načerpané úvery predstavoval 144,53 mil. eur. 

 
Zároveň uvedená schéma štátnej pomoci obsahuje okrem záruky aj ďalší 

komponent pomoci, a to pomoc vo forme odpustenia záručného poplatku. Pomoc 
vo forme odpustenia záručného poplatku bola prijímateľom pomoci poskytnutá už pri 
poskytnutí úveru. Pomoc však bude čerpaná až v momente, keď prijímateľ pomoci 
preukáže, že počas obdobia 12 mesiacov od čerpania úveru dodržal podmienky 
v oblasti udržania zamestnanosti a plnenie si povinností v oblasti platieb sociálneho a 
zdravotného poistenia. Nakoľko úvery boli poskytované až v roku 2020, pomoc vo forme 
odpustenia záručného poplatku bude čerpaná až v roku 2021.  

 
Vzhľadom na stanovený cieľ schém štátnej pomoci (SA.57484 a následne 

SA.59982) je potrebné ich úspešnosť posudzovať vo vzťahu k počtu podnikov, ktoré 
čerpali štátnu pomoc, či už vo forme záruky kryjúcej čerpanie úveru alebo aj vo forme 
odpustenia záručného poplatku.  

 
Nakoľko počas roka 2020 došlo k čerpaniu štátnej pomoci vo forme záruky 

kryjúcej čerpanie úveru zo strany 1 678, SIH konštatuje, že nastavenie parametrov 
schémy SA.57484 a následne schémy SA.59982 bolo správne a cieľ za rok 2020 bol 
splnený. Už aj z toho dôvodu, že uvedená schéma štátnej pomoci pomohla 
predovšetkým mikropodnikom, ktoré sú považované za najzraniteľnejšiu skupinu 
podnikov, nakoľko počas roka 2020 uvedenú štátnu pomoc čerpalo 1 287 
mikropodnikov. 
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7.20 Exportno-importná banka Slovenskej republiky 
 

EXIMBANKA SR v roku 2020 poskytla štátnu pomoc v celkovej výške 22,65 mil. 
eur. Podiel finančných prostriedkov EÚ predstavoval 0%.  

 
EXIMBANKA SR začala čerpať štátnu pomoc až v roku 2020, preto nie je možné 

uviesť porovnanie poskytnutej štátnej pomoci s predchádzajúcimi rokmi.    
 
Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 

v pôsobnosti EXIMBANKA SR predstavuje 100 % z celkovej štátnej pomoci poskytnutej 
EXIMBANKOU SR. 

 
Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 18,98 % z celkovej 

štátnej pomoci poskytnutej EXIMBANKOU SR. 
 
Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Žilinského kraja (7,29 mil. eur), 

Nitrianskeho kraja (6,97 mil. eur) a Trenčianskeho kraja (4,96 mil. eur). 
 
Graf 26: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti EXIMBANKA SR na úrovni 
NUTS 3 podľa krajov 

Zdroj: Spracované podľa podkladov EXIMBANKA SR. 

 
Štátna pomoc v roku 2020 bola poskytnutá 9 príjemcom prostredníctvom 

nasledovných schém štátnej pomoci: 
 

Číslo 
schémy 

Názov schémy Čerpaná pomoc 
v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.57483 Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia 
vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi 
v súvislosti s nákazou COVID-19 - 
EXIMBANKA 

16,99 7 

SA.59982  Schéma štátnej pomoci na podporu naplnenia 
vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi 
v súvislosti s nákazou COVID-19 – 
EXIMBANKA v znení dodatku č. 1 

5,66 2 

Zdroj: Spracované podľa podkladov EXIMBANKA SR. 
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Účelom Schémy štátnej pomoci na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb 
likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou COVID-19 - EXIMBANKA SR 
(SA.57483) je napomôcť MSP a veľkým podnikom preklenúť nepriaznivé  obdobie 
spôsobené pandémiou COVID - 19 za účelom udržania zamestnanosti, urýchlene 
podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov a zamestnancov,  zabrániť  
kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a kritické procesy nutné 
pre zvládnutie šírenia vírusu COVID-19. Vzhľadom na všeobecný charakter tohto účelu 
nie je definovanie merateľných ukazovateľov jednoznačné.  

 
V rámci špecifických podmienok pre poskytnutie pomoci vo forme odpustenia 

záručného poplatku je definovaná podmienka udržania priemernej úrovne 
zamestnanosti po dobu 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru (poskytnutého 
komerčnou bankou so zárukou EXIMBANKY SR resp. štátnou zárukou) oproti 
priemernému stavu zamestnancov za 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom 
bola podaná žiadosť o úver. 

 
V tom zmysle bude vyhodnotenie ukazovateľa udržania zamestnanosti možné až 

po uplynutí obdobia 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania príslušného úveru. 
Vykonávateľ schémy (komerčná banka) má povinnosť tento ukazovateľ preveriť 
najneskôr 30 dní od posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom 
uplynie obdobie 12 mesiacov od prvého čerpania úveru. 

 

7.21 Mesto Stará Ľubovňa 
 

Mesto Stará Ľubovňa v roku 2020 poskytlo štátnu pomoc v celkovej výške 0,10 
mil. eur. Podiel finančných prostriedkov EÚ predstavoval 0%.  
 

Štátna pomoc poskytnutá Mestom Stará Ľubovňa na prevádzku zimného 
štadióna bola poskytnutá prvýkrát v roku 2020, preto nie je možné uviesť porovnanie 
poskytnutej štátnej pomoci s predchádzajúcim rokom. 

 
Percentuálny podiel štátnej pomoci poskytnutej podľa schém štátnej pomoci 

v pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa predstavuje 0 % z celkovej poskytnutej štátnej 
pomoci. 
 

Podiel štátnej pomoci poskytnutej MSP v roku 2020 tvoril 100 % z celkovej 
poskytnutej štátnej pomoci v pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa. 
 

Mesto Stará Ľubovňa poskytlo štátnu pomoc len v Prešovskom kraji vo výške 
0,10 mil. eur. 
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Graf 27: Rozdelenie celkovej čerpanej štátnej pomoci v pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa na úrovni 
NUTS 3 podľa krajov 

Zdroj: Spracované podľa podkladov Mesta Stará Ľubovňa. 

 
Štátna pomoc v roku 2020 bola poskytnutá 1 príjemcovi, prostredníctvom štátnej 

pomoci ad hoc: 
 

Číslo 
pomoci ad 

hoc 

Názov pomoci ad hoc Čerpaná pomoc 
v mil. eur 

Počet 
príjemcov 

SA.52794 Opatrenie 2 : Prevádzka zimného štadióna v 
Starej Ľubovni 

0,10 1 

Zdroj: Spracované podľa podkladov Mesta Stará Ľubovňa. 

 
Štátna pomoc ad hoc poskytnutá v rámci Opatrenia 2: Prevádzka zimného 

štadióna v Starej Ľubovni (SA.52794) bola zameraná na kompenzáciu nákladov 
spojených s prevádzkou zimného štadióna po dobu minimálne 8. mesiacov a jej 
prínosom je rozšírenie možností športovania detí, mládeže a širokej verejnosti o ľadové 
športy v Meste Stará Ľubovňa a založenie hokejovej školy v spolupráci so ZŠ 
Komenského.  
 

8. Návrh opatrení na ďalší postup v oblasti štátnej pomoci 
 

Jednotliví poskytovatelia navrhujú nasledovné opatrenia na ďalší postup v oblasti 
štátnej pomoci: 
 
8.1 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
 

MH SR bude v rámci poskytovania štátnej pomoci naďalej pokračovať 
v implementácii schválených schém štátnej pomoci, resp. ich aktuálne platných 
dodatkov v oblasti energetiky, podpory investícií, podpory medzinárodnej spolupráce 
v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. V rámci zmierňovania 
dopadov pandémie COVID-19 na ekonomiku bude MH SR pokračovať v schválených 
schémach štátnej pomoci, resp. flexibilne reagovať na aktuálnu situáciu a podľa potreby 
pripravovať nové formy podpory podľa schém štátnej pomoci, ako napríklad dotácie 
pre segment kultúry a kreatívneho priemyslu. 

 

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

PO BA TT TN NR ZA BB KE

PO BA TT TN NR ZA BB KE

mil. eur 0,10 0 0 0 0 0 0 0



 82 

V oblasti podpory prostredníctvom EŠIF v rámci OPII, bude pokračovať podpora  
inovácií a technologického transferu ako aj podpora inovácií prostredníctvom projektov 
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v zmysle aktuálne schválených 
schém štátnej pomoci a ich príslušných dodatkov. Pre pripravovanú výzvu zameranú 
na podporu projektov, ktoré získali známku kvality za excelentnosť (Seal of Excellence), 
sa pripravuje 1 nová schéma štátnej pomoci. 

 
V oblasti poskytovania štátnej pomoci prostredníctvom finančných nástrojov 

sa bude pokračovať v realizácii schválenej schémy SA.52652 „Schéma štátnej pomoci 
pre Nástroj rizikového kapitálu pre začínajúce podniky Seed and Start up Capital v znení 
Dodatku č. 1“. V oblasti boja proti dopadom pandémie COVID -19 bude podpora aj 
naďalej realizovaná prostredníctvom schválenej schémy SA.57485 a SA.59982. Okrem 
toho sa plánuje poskytovanie pomoci podľa schémy Schémy štátnej pomoci na podporu 
inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi 
EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 – SIH (SA.59768). Ide o novú schému z roku 
2020, kde vykonávateľom je NDF II. 

 
8.2 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
 

Štátna pomoc bude v roku 2021 v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu 
kultúrneho turizmu a umenia v znení dodatku č. 1 k Programu Podnikanie v oblasti 
kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, Finančný mechanizmus EHP 2014 – 
2021 (SA.58311), zameraná na projekty určené na obnovenie a revitalizáciu kultúrneho 
dedičstva a na zlepšenie prístupu k súčasnému umeniu. 

 
Vzhľadom na charakter predložených projektov, MIRRI SR v roku 2021 

nepredpokladá poskytnutie štátnej pomoci v rámci programu podpory najmenej 
rozvinutých okresov. 

 

8.3 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
 
V roku 2021 sa budú uplatňovať existujúce schémy štátnej pomoci a pomoc bude 

predovšetkým zameraná na: 
 

 opatrenia zamerané na manažment rizík v poľnohospodárstve zamerané 
na platby poistného, odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych 
zvierat a úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat zlikvidovaných na 
základe nariadených veterinárnych opatrení, 

 úľavy na environmentálnych daniach, 

 zvyšovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárskej prvovýroby, 

 zlepšovanie genetickej kvality chovaných hospodárskych zvierat, 

 prezentáciu potravinárskych výrobkov a výrobkov poľnohospodárskej 
prvovýroby prostredníctvom výstav, 

 spolufinancovanie projektov PRV. 

  
8.4 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 
MPSVR SR ako poskytovateľ pomoci bude v roku 2021 naďalej poskytovať 

pomoc v rámci opatrenia/schémy štátnej pomoci v zmysle nariadenia Komisie 
č. 651/2014. 

 



 83 

MPSVR SR a ÚPSVaR však očakáva vplyv na poskytovanie štátnej pomoci 
v roku 2021, a to nielen v dôsledku situácie pandémie COVID - 19 a poskytovania 
štátnej pomoci najmä prostredníctvom Schémy štátnej pomoci na podporu udržania 
zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie 
spôsobenej nákazou COVID-19 (SA.56986), ale na základe predpokladu začatia 
poskytovania pomoci podľa novej Schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v širšom 
priestore sociálnej ekonomiky (SA. 56332). 

 
V súvislosti s investičnou pomocou sa očakáva uzatvorenie nových zmlúv 

s investormi, ktorým bolo v roku 2020 schválené poskytnutie investičnej pomoci 
vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta, ako aj vrátenie časti 
poskytnutej investičnej pomoci vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného 
miesta vrátane úrokov investormi, ktorí nenaplnili podmienky schváleného investičného 
zámeru, alebo sa rozhodli vyčerpanú pomoc vrátiť z vlastnej vôle. 

 
8.5 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   

 
MŽP SR ako riadiaci orgán pre OP KŽP v programovom období 2014 – 2020 

v spolupráci s príslušnými sprostredkovateľskými orgánmi priebežne vyhlasuje nové 
výzvy a zároveň schvaľuje ďalšie žiadosti o poskytnutie NFP (v rámci aktuálne 
otvorených výziev), ktoré sa po uzavretí zmluvy o poskytnutí NFP postupne začínajú 
realizovať a v nadväznosti na uvedené aj čerpať štátnu pomoc. V nadväznosti 
na uvedené sa dá predpokladať, že v budúcom roku, ako aj v nasledujúcich rokoch, 
bude objem poskytnutej (čerpanej) štátnej pomoci ďalej stúpať. 

 
K 31. decembru 2020 boli (okrem vyššie spomínaných) účinné aj nasledovné 

schémy štátnej pomoci: 
 

 SA.43958 - Schéma štátnej pomoci na včasné prispôsobenie sa budúcim 
normám Únie v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia 
jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 (schéma nadobudla 
účinnosť ešte v roku 2015, pričom v roku 2016 bola upravená dodatkom 
č. 1 - SA.45620). V rámci uvedenej schémy štátnej pomoci nedošlo 
k poskytnutiu a teda ani k čerpaniu štátnej pomoci. 

 SA.49111 - Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej 
kombinovanej výroby elektriny a tepla (schéma nadobudla účinnosť v roku 
2017). 4. novembra 2019 nadobudol účinnosť dodatok č. 1 k predmetnej 
schéme (schéma v znení dodatku je evidovaná pod č. SA.55838). Dňa 3. 
decembra 2020 nadobudol účinnosť dodatok č. 2 k predmetnej schéme 
(schéma v znení dodatku je evidovaná pod č. SA.60653). V sledovanom 
období nebola poskytnutá žiadna štátna pomoc podľa uvedenej schémy 
štátnej pomoci. Poskytnutie a následné čerpanie pomoci sa očakáva 
v priebehu roka 2021. 

 SA.50026 – Schéma štátnej pomoci na sanáciu environmentálnych záťaží 
v prípadoch, kedy povinnosť za sanáciu prechádza na štát (schéma 
nadobudla účinnosť v roku 2017). Žiaden z poskytovateľov pomoci v rámci 
predmetnej schémy neoznámil poskytnutie pomoci v sledovanom období. 
V spojitosti s napredovaním v realizácii jednotlivých fáz viacerých 
projektov sa očakáva, že v priebehu roka 2021 dôjde k poskytnutiu pomoci 
príslušnými poskytovateľmi aj v rámci uvedenej schémy štátnej pomoci. 
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Zároveň v súvislosti s prípravou poskytovania podpory v rámci nového 
programového obdobia 2021 - 2027 je možné predpokladať, že budú vypracované nové 
schémy štátnej pomoci v obdobných oblastiach, ktoré boli, resp. sú podporované 
v rámci končiaceho sa programového obdobia 2014 – 2020. 
 
8.6 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

 
Schéma štátnej pomoci na obnovu a udržanie potenciálu lesného hospodárstva 

vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu 
v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení dodatku č. 2 (SA.49563), 
ktorej platnosť mala uplynúť 31. decembra 2020, bola podľa rozhodnutia EK predlžená 
do 31. decembra 2021 a na jeho základe MO SR vypracovalo novú Schému štátnej 
pomoci na obnovu a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských 
obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu v pôsobnosti 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení dodatku č. 3 (SA.59031). 

 
V nasledujúcom období bude štátna pomoc v pôsobnosti MO SR naďalej 

poskytovaná štátnemu podniku VLM SR, š.p. v súlade  so Schémou štátnej pomoci 
na obnovu a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských obvodoch 
a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu v pôsobnosti Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky v znení dodatku č.3 (SA. 59031) predovšetkým na: 

 
1. Rozvoj lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, najmä na:  

 
- prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, 

prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, 
katastrofickými udalosťami, udalosťami súvisiacimi so zmenou klímy, 
napadnutím škodcami a prepuknutím chorôb, investície do infraštruktúry 
súvisiacej s rozvojom, modernizáciou alebo prispôsobením lesného 
hospodárstva, investície na zlepšenie odolnosti a environmentálnej 
hodnoty, ako aj potenciálu lesných ekosystémov, zmierňovanie zmeny 
klímy,   investície do lesníckych technológií. 
 

2. Inú pomoc odvetviu lesného hospodárstva s ekologickým a ochranným 
cieľom, najmä na:     
 

- intervencie v odvetví lesného hospodárstva s cieľom prispieť k udržaniu 
alebo obnove lesného ekosystému a biologickej diverzity alebo 
tradičného krajinného rázu, zabezpečenie vyváženého a zdravého rastu 
stromov v odvetví lesného hospodárstva,   obnovu a udržiavanie 
prírodných cestičiek, krajinných prvkov a vlastností a prirodzeného 
biotopu zvierat v odvetví lesného hospodárstva, udržiavanie ciest 
na účely predchádzania lesným požiarom, náhradu škôd v lesoch 
spôsobených zvieratami regulovanými právnymi predpismi, 
vypracovanie programov starostlivosti o les. 

 
8.7 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky   
 

Schéma štátnej pomoci poskytovanej podľa zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch 
pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov bude realizovaná v zmysle platných zmlúv do roku 2022. MŠVVaŠ 
SR po tomto období nebude v tejto schéme štátnej pomoci pokračovať, avšak považuje 
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za dôležité pokračovať v podpore výskumu a vývoja prostredníctvom zapojenia 
súkromného sektora do všeobecných výziev a programov APVV vyhlasovaných v gescii 
APVV, ako aj pokračovať v posilňovaní spolupráce medzi súkromným a akademickým 
sektorom.  

 
Nakoľko programové obdobie končí v roku 2023, MŠVVaŠ SR neplánuje úpravu 

schém štátnej pomoci. V rámci nového programového obdobia 2021-2027 budú 
navrhnuté nové schémy štátnej pomoci v zmysle platnej legislatívy. 

 

8.8 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  
 

MK SR bude v roku 2021 poskytovať štátnu pomoc v súlade so Schémou štátnej 
pomoci na aktivity v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva (SA.49616) 
a Schémou štátnej pomoci na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným 
postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva (SA.58051).  

 
MK SR v roku 2021 bude pripravovať nové znenie schémy štátnej pomoci 

zameranej na poskytovanie dotácií v rámci ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho 
dedičstva. 
 
8.9 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
 

MZ SR ako poskytovateľ štátnej pomoci bude v roku 2021 pokračovať 
v implementácii existujúcej Schémy štátnej pomoci na miestnu infraštruktúru pre 
zlepšenie dostupnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti občanov (skupinová 
výnimka), evidovanej pod číslom SA.51735, v súlade s nariadením Komisie č. 651/2014. 
 
8.10 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
 

MDV SR na obdobie rokov 2022 až 2027 v rámci OP Integrovaná Infraštruktúra 
neplánuje vyhlásiť žiadne schémy štátnej pomoci. Momentálne ešte nie je definitívne 
schválený zoznam projektov na OP Slovensko, MDV SR očakáva, že schémy sa 
vyhlasovať nebudú, bude sa poskytovať pomoc ad hoc, v prípade ak charakter aktivít 
bude predstavovať štátnu pomoc. 

 

8.11 Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
 

Štátna pomoc uplatnená formou úľavy na dani z príjmov podaním daňového 
priznania k dani z príjmov na daňových úradoch  v nasledujúcom období bude čerpaná 
v zmysle vydaných rozhodnutí o schválení poskytnutia investičných stimulov. Podľa 
prechodných ustanovení zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol zrušený zákon č. 561/2007 Z. z. o 
investičnej pomoci v znení neskorších predpisov, investičné stimuly a investičná pomoc, 
ktoré boli schválené do 31. marca 2018, zostávajú v platnosti za podmienok a v rozsahu 
tak, ako boli uvedené v príslušnom rozhodnutí MH SR. 

 
V prípade potreby prijatia opatrení v oblasti štátnej pomoci, budú tieto 

konzultované priamo s PMÚ SR ako koordinátorom pomoci. 
 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/561/
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8.12 Orgány finančnej správy  
 

Colné orgány budú aj naďalej poskytovať štátnu pomoc v súlade s platnou 
vnútroštátnou legislatívou a najmä podľa podmienok schválených schém štátnej pomoci 
pre SR. Využívanie inštitútu štátnej pomoci je neodmysliteľným stimulom pre príslušné 
subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na ich právne postavenie a 
spôsob financovania. 
 
8.13 Úrad vlády Slovenskej republiky 

 
ÚV SR vypracoval Schému štátnej pomoci na podporu kultúrneho turizmu a 

umenia v znení dodatku č. 1 Programu Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo 
a kultúrna spolupráca Finančný mechanizmus EHP 2014 – 2021, ktorej bolo pridelené 
číslo SA.58311. Predmetom dodatku č. 1 ku schéme boli najmä zmeny týkajúce sa: 

 zvýšenia indikatívneho rozpočtu, 

 doplnenia osobitných postupov v prípade, ak je štátna pomoc 
identifikovaná aj v rámci preddefinovaných  (národných) projektov, 

 zjednotenia textu schémy, oprava chyby v písaní. 
 

Z dôvodu, že uznesením vlády SR č. 355 zo 4. júna 2020 k návrhu na zmenu 
niektorých uznesení vlády SR a určenie úloh v pôsobnosti MIRRI SR k 1. októbru 2020 
sa kompetencie v oblasti FM EHP a Nórskeho finančného mechanizmu presunuli 
z ÚV SR na MIRRI SR, bude čerpanie štátnej pomoci v rámci schémy SA.58311 
vykazované v rámci MIRRI SR. 

 
8.14 Environmentálny fond 
 

EF v roku 2021 plánuje vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o kompenzáciu 
nákladov za rok 2020 v rámci Schémy štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a 
pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti 
s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EUETS do cien elektrickej energie 
(SA.43506) so stanovenou výškou disponibilných prostriedkov 3 mil. eur. 

 
8.15 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
 

Znenie Schémy podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu 
a vývoja (schéma štátnej pomoci) v znení Dodatku č. 1 (SA.49175) bolo platné do 31. 
decembra 2020. V rámci danej ukončenej schémy budú čerpané prostriedky v zmysle 
uzatvorených zmlúv. 

 
Dňa 27. 08. 2020 bola v Obchodnom vestníku uverejnená Schéma podpory 

výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) v 
znení Dodatku č. 1 a č. 2 (SA.58654), čím nadobudla platnosť a účinnosť. Pomoc podľa 
tejto schémy sa bude realizovať poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu formou NFP na základe písomne uzatvorenej zmluvy. Schéma sa vzťahuje na 
poskytovanie pomoci len na výskumné a vývojové projekty podľa článku 25 nariadenia 
Komisie č. 651/2014. Znenie uvedenej schémy štátnej pomoci je platné a účinné do 31. 
decembra 2023. 
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8.16 Audiovizuálny fond 
 

Ďalší postup v oblasti štátnej pomoci v pôsobnosti AVF sa v roku 2021 sústredí 
na nasledovné opatrenia: 

- pokračovanie v rozširovaní činnosti Slovenskej filmovej agentúry ako 
organizačnej zložky AVF a poskytovanie nefinančnej podpory 
prostredníctvom tejto agentúry – prezentačné, propagačné, edukačné a 
konzultačné činnosti, ako aj ďalšie aktivity zacielené na prezentáciu 
Slovenska ako filmovej krajiny a na zvýšenie jej atraktivity pre súkromných 
investorov a zahraničných producentov, 

- osobitný dôraz na ekologizáciu audiovizuálneho priemyslu a znižovanie 
„uhlíkovej stopy“ vo výrobe audiovizuálnych diel aj s v medzinárodnom 
kontexte a s presahom na systém benefitov v poskytovaní štátnej pomoci pre 
ekologicky zodpovedné produkcie, 

- aktualizácia schémy štátnej pomoci pre podporu audiovizuálneho priemyslu 
v nadväznosti na novelu zákona č. 516/2008 Z. z. (zvýšenie intenzity pomoci 
z 20% na 33% oprávnených výdavkov s účinnosťou od 1.1.2020) a na novelu 
vyhlášky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte (zmena podmienok 
s účinnosťou od 1.1.2021). 

 
8.17 Fond na podporu umenia 
 

FPU bude v roku 2021 naďalej pokračovať v poskytovaní štátnej pomoci pre 
projekty realizujúce medzinárodné prezentácie a mobility v kreatívnom priemysle,  veľké 
prehliadky, festivaly, súťaže, aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier a  
celoročné aktivity mesta kultúry. 
 

8.18 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 
 

FPKNM bude v roku 2021 naďalej poskytovať štátnu pomoc v súlade 
so Schémou štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom 
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č. 1 (SA.57351), 
ktorej účelom je podpora zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych 
hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich 
k národnostným menšinám a zabezpečenie interkultúrneho dialógu a porozumenia 
medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám 
a etnickým skupinám v zameraní na podporu tvorby a realizácie audiovizuálnych diel. 

 
Nakoľko platnosť a účinnosť Schémy štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej 

republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení 
dodatku č. 2 (SA.37409) bola ukončená dňa 31.12.2020, FPKNM vypracoval Schému 
štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu 
kultúry národnostných menšín pre tlač, ktorá bola predložená EK na schválenie. 
Schéma štátnej pomoci predložená EK vychádza z rovnakých princípov a obsahuje 
rovnaké, resp. podobné ustanovenia ako predchádzajúca, vyššie uvedená schéma 
štátnej pomoci a je zameraná na podporu vydávania periodickej a neperiodickej tlače 
národnostných menšín. 
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8.19 Slovak Investment Holding, a. s. 
 
Vzhľadom na vysoký záujem o pomoc prostredníctvom schémy č. SA.57484 a jej 
dodatku č. SA.59982 bude poskytovanie úverov krytých zárukou pokračovať aj v roku 
2021. Zároveň SIH predpokladá, že v súvislosti s aktualizáciou Dočasného rámca bude 
predĺžená platnosť schémy SA.59982 do konca roka 2021 (aktuálna platnosť je do 
30.6.2021), ako aj navýšené maximálne stropy pomoci. 
 

8.20 Exportno-importná banka Slovenskej republiky 
 

Vzhľadom na predĺženie ostatných opatrení EK minimálne do 31. decembra 
2021, zvyšnú alokáciu prostriedkov rozpočtovaných pre potreby Schémy štátnej pomoci 
na podporu naplnenia vyššej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti 
s nákazou COVID-19 - EXIMBANKA (SA.57483) a pretrvávajúci záujem zo strany 
komerčných bánk o ručenie úverov pre slovenských podnikateľov za účelom udržania 
zamestnanosti, má EXIMBANKA SR po dohode s MF SR a vykonávateľmi tejto schémy 
ambíciu pokračovať v implementácii aj v roku 2021. 
 
8.21 Mesto Stará Ľubovňa 
 

Mesto Stará Ľubovňa má záujem pokračovať aj v roku 2021 v implementácii 
štátnej pomoci ad hoc - Opatrenie 2 : Prevádzka zimného štadióna v Starej Ľubovni 
(SA.52794), ktorá  je zameraná na kompenzáciu nákladov spojených s prevádzkou 
zimného štadióna. 
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Záver 
 
Predložená správa bola vypracovaná v súlade s § 16 ods. 5 zákona o štátnej 

pomoci, a to na základe podkladov od príslušných poskytovateľov.  
 
Správa faktograficky a sumárne zachytáva smerovanie štátnej pomoci 

od poskytovateľov k príjemcom a prezentuje hlavné tendencie vo vývoji poskytovania 
štátnej pomoci v SR. Obsahuje aj hodnotenie prínosu štátnej pomoci, poskytnutej v roku 
2020 tak, ako ho vyhodnotili príslušní poskytovatelia, ako aj návrh opatrení na ďalší 
postup v oblasti štátnej pomoci v pôsobnosti jednotlivých poskytovateľov.  

 
V roku 2020 bola v SR poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 1 653,56 mil. 

eur, z toho 998,06 mil. eur (60,36 %) bolo poskytnutých z národných zdrojov a 655,50 
mil. eur (39,64 %) predstavovali prostriedky z fondov EÚ. Celková výška štátnej pomoci 
poskytnutá v roku 2020 sa v porovnaní s rokom 2019 zvýšila o 1 046,49 mil. eur, čo 
predstavuje nárast o 172,38 %. Podiel poskytnutej štátnej pomoci v roku 2020 na HDP 
bol 1,81 %. 
 

Najväčší objem štátnej pomoci v roku 2020 poskytlo MPSVR SR (48,32 %), 
MH SR (24,10 %) a SIH (8,74 %).  

 
Najväčší podiel zdrojov EÚ pri financovaní schém poskytli MDV SR (100 %), 

MŽP SR (97,07 %) a MZ SR (87,29 %). 
 

V roku 2020 bola štátna pomoc poskytnutá formou dotácií, NFP a poskytnutých 
služieb (71,02 %), formou záruk za úvery (19,74 %), formou úľav na dani (8,16 %) a 
formou rizikového kapitálu (1,08 %), a to najmä podľa dočasného rámca pre opatrenia 
štátnej pomoci v súvislosti s nákazou COVID-19 (68,91 %), na ochranu životného 
prostredia (10,59 %) a na rozvoj regiónov (6,50 %). 

 
V porovnaní s rokom 2019 sa zvýšila horizontálna pomoc poskytnutá 

na financovanie MSP (o 1 497,32 %), zamestnanosť (o 426,69 %) a na športové a 
multifunkčné rekreačné infraštruktúry (o 390,33 %). Medziročné zníženie bolo 
zaznamenané v nasledujúcich účeloch: regionálna pomoc (43,41 %), životné prostredie 
(20,39 %) a miestne infraštruktúry (15,57 %). 

 
Štátna pomoc poskytnutá podľa schém štátnej pomoci tvorí 95,44 % z celkového 

objemu poskytnutej štátnej pomoci v SR.  
 
Štátna pomoc poskytnutá na pomoc MSP tvorila 63,33 % (1 047,14 mil. eur) 

z celkovej poskytnutej štátnej pomoci v roku 2020. 
 
Zhodnotenie efektívnosti poskytnutej štátnej pomoci vo väzbe na regionálny 

a ekonomický rozvoj SR je uvedené v siedmej kapitole správy podľa vyjadrení 
poskytovateľov. 

 
V záujme efektívneho využívania štátnej pomoci je potrebné, aby poskytovatelia 

naďalej vykonávali kontroly použitia prostriedkov štátnej pomoci, oprávnenosti 
vynaložených nákladov a dodržania podmienok poskytnutia štátnej pomoci. 

 
PMÚ SR, po prerokovaní vládou SR, predloží EK prehľad o poskytnutej štátnej 

pomoci za rok 2020 v súlade s nariadením Komisie č. 794/2004, a to do 30. júna 2021. 


