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Ú V O D 

 
 
 
Ministerstvo financií SR podľa zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o štátnej pomoci“) koordinuje štátnu pomoc vo 
vzťahu k poskytovateľom štátnej pomoci v Slovenskej republike a vo vzťahu k Európskej 
únii.  

 
Ministerstvo financií SR v súlade s § 28 ods. 5 zákona o štátnej pomoci vypracovalo 

Správu o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2005, ktorú predkladá na 
rokovanie vlády Slovenskej republiky.   
 

Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2005 bola 
vypracovaná na základe podkladov, ktoré podľa zákona o štátnej pomoci predložili 
poskytovatelia štátnej pomoci. Správa faktograficky a sumárne zachytáva smerovanie štátnej 
pomoci od poskytovateľov štátnej pomoci k príjemcom pomoci a zároveň prezentuje hlavné 
tendencie vo vývoji poskytovania štátnej pomoci. V správe sa nesleduje (ani to nie je jej 
cieľom) vyhodnotenie poskytovania štátnej pomoci poskytovateľmi štátnej pomoci a jej 
využívania príjemcami pomoci. V súlade s metodikou Európskej komisie je predmetom 
správy aj spracovanie a sumarizácia pomoci de minimis v oblasti pôdohospodárstva v súlade 
s nariadením Komisie č. 1860/2004 zo 6. októbra 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy 
o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva a rybného hospodárstva 
(ďalej len „nariadenie Komisie č. 1860/2004“). 

 
Forma a obsah predkladanej správy zodpovedajú požiadavkám Európskej komisie 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 (ES) č. 659/1999, 
ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (ďalej len 
„nariadenie Komisie“). 

 
Schvaľovanie a poskytovanie štátnej pomoci rozhodujúcim spôsobom ovplyvnili 

zmeny v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Od 1. mája 2004 
poskytovanie štátnej pomoci schvaľuje Európska komisia, pričom Slovenská republika je 
povinná dodržiavať právne predpisy Európskych spoločenstiev  pre štátnu pomoc priamo 
a v plnom rozsahu. Od 1. mája 2004 spadá pod režim štátnej pomoci aj oblasť 
pôdohospodárstva a rybného hospodárstva, pretože výnimka podľa čl. 64 Európskej dohody 
o pridružení stratila platnosť.  

 
Správa je rozdelená do piatich základných kapitol a štyroch príloh. V úvodnej kapitole 

Poskytnutá štátna pomoc v  Slovenskej republike sa nachádza sumárne zhodnotenie 
poskytnutej štátnej pomoci v roku 2005, prehľad štátnej pomoci podľa účelov a kategórií 
pomoci za rok 2005 a porovnanie objemov štátnej pomoci v SR v rokoch 2000 až 2005. 
 

V druhej kapitole Regionálna pomoc sú uvedené základné informácie o regionálnej 
mape štátnej pomoci Slovenskej republiky a o štátnej pomoci na rozvoj regiónov. Kapitola 
obsahuje údaje týkajúce sa poskytnutia individuálnej štátnej pomoci a štátnej pomoci 
poskytovanej podľa schém štátnej pomoci.   
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Tretia kapitola Horizontálna pomoc obsahuje informácie o štátnej pomoci na výskum 
a vývoj, pre malé a stredné podniky, kultúru a záchranu kultúrneho dedičstva, obchod                    
a export, zamestnanosť a vzdelávanie. 
  

V štvrtej kapitole Odvetvová pomoc sa nachádza prehľad štátnej pomoci poskytovanej 
do vybraných odvetví hospodárstva Slovenskej republiky, ako sú oceliarsky priemysel, 
automobilový priemysel, uhoľný priemysel a doprava.  
  

Piata kapitola Pôdohospodárstvo obsahuje informácie o štátnej pomoci z oblasti 
poľnohospodárstva, potravinárstva, rybárstva a lesníctva.  

     
V prílohe ročnej správy sa nachádza Inventarizácia poskytnutej štátnej pomoci za  rok 

2005, ktorá podáva súhrnný prehľad o poskytnutej štátnej pomoci zoradenej v zozname 
existujúcich opatrení štátnej pomoci SR v roku 2005 podľa účelu, s uvedením poskytovateľa 
štátnej pomoci, príjemcu štátnej pomoci a formy štátnej pomoci.   

 
V Prílohe č. 2 je uvedený zoznam existujúcich opatrení štátnej pomoci za obdobie 

rokov 2001 – 2005, ktorý je vypracovaný v súlade so štandardizovaným formulárom III. A 
nariadenia Komisie. V zozname nie sú uvedené opatrenia štátnej pomoci vylúčené Európskou 
komisiou, ktorých platnosť skončila v rokoch 2001 a 2002. Uvedené opatrenia sú naďalej 
evidované v databáze štátnej pomoci Komisie. V porovnaní s Prílohou č. 1 v opatreniach 
pomoci spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie je uvedená výška štátnej pomoci 
len z národných zdrojov v súlade s metodikou Európskej komisie. 
  

Prílohou č. 3 je zoznam existujúcich opatrení štátnej pomoci v sektore 
pôdohospodárstva vypracovaný v súlade so štandardizovaným formulárom III. B nariadenia 
Komisie.  

 
V Prílohe č. 4 je uvedený zoznam opatrení štátnej pomoci v rybnom hospodárstve 

v súlade so štandardizovaným formulárom III. C nariadenia Komisie. 
  

Tabuľkové prehľady označené ako Príloha č. 2, Príloha č. 3 a Príloha č. 4                      
po prerokovaní vládou SR Ministerstvo financií SR predloží Európskej komisii do 30. júna 
2006. 
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1.   POSKYTNUTÁ ŠTÁTNA POMOC V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 
 
1.1  Štátna pomoc v roku 2005 

 
            Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej v SR v roku 2005 predstavuje sumu 
10 271,56 mil. Sk. Celková výška štátnej pomoci sa v roku 2005 v porovnaní s rokom 2004 
zvýšila o 12,03 %.  
 
 
Tab. č. 1.1 Celkový objem štátnej pomoci v SR (2000 – 2005)                               

Rok 2000 2001 
 

2002 
 

 
2003 

 
2004 2005 

 
Štátna pomoc 

v mil. Sk 
11 142,9 7 140,775 6 105,727 6 859,591 9 168,94 10 271,56 

 
 
 
Graf č. 1.1 
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1.2  Poskytnutá štátna pomoc podľa účelov pomoci 
 

Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v SR podľa účelov pomoci (podľa klasifikácie 
účelov pomoci vypracovanej EK) je uvedený v tab. č. 1.2 a graficky znázornený v grafe               
č. 1.2.  
 
 

Tab. č. 1.2 Prehľad pomoci podľa účelov pomoci za rok 2005 

Výška pomoci  

                                                          ÚÚČČEELLYY  PPOOMMOOCCII  
mil. Sk 

% 
z celkovej výšky 

pomoci 

Regionálna pomoc celkom 
 

z toho: 
        Regióny podľa článku 87 3(a) Zmluvy o ES

                      Regióny podľa článku 87 3(c) Zmluvy o ES 
 

3 893,84 
 

 
3 853,44 
      40,40 

              37,91 
 
 

37,52 
0,39 

 
  
HHoorriizzoonnttáállnnaa  ppoommoocc  cceellkkoomm  
 

z toho: 
           Výskum a vývoj  
            Malí a strední podnikatelia 
            Kultúra a záchrana kultúrneho dedičstva 
            Obchod, export 
            Vzdelávanie 
            Zamestnanosť 

          

740,48 
 
 

 98,63 
248,81 
 50,80 
   9,00 

    179,28 
153,96 

7,21 
 
 

0,96 
2,42 
0,49 
0,09 
1,75 
1,50 

 
OOddvveettvvoovváá  ppoommoocc celkom 
 

z toho: 
          Oceliarsky priemysel 
          Automobilový priemysel 
          Uhoľný priemysel 
                 

 

 
5 332,74 

 
 

3 656,28 
1 602,87 
     73,59 

           
 

 
51,92 

 
 

35,60 
15,60 
  0,72 

 
 

Pôdohospodárstvo celkom      304,50   2,96 

SSppoolluu 10 271,56              100,00 
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Graf. č. 1.2  

Poskytnutá štátna pomoc v roku 2005 podľa účelov pomoci v %
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1.3 Poskytnutá štátna pomoc podľa kategórií pomoci v roku 2005 
 
 V tejto časti správy je uvedený prehľad poskytnutej štátnej pomoci za rok 2005 podľa 
jednotlivých kategórií pomoci. EK rozlišuje štyri základné kategórie pomoci: A, B, C a D.  
 
Kategória A 
 
 Kategória A zahŕňa pomoc, ktorá je poskytnutá v plnom rozsahu príjemcovi. To 
znamená, že prvok pomoci sa rovná kapitálovej hodnote pomoci. Táto kategória sa delí do 
dvoch podskupín podľa toho, či pomoc je poskytnutá prostredníctvom rozpočtu – A1 alebo 
prostredníctvom daňového systému, či systému sociálneho zabezpečenia – A2. 
 
Sem patria:  

A1: dotácie, príspevky, úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru poskytnutého 
podnikateľovi, 

A2:  daňové úľavy, odpustenie daní, clo, dovozná prirážka, úľavy na pokutách, 
penále, úroky a  zvýšenie dane, úľavy na príspevkoch sociálneho zabezpečenia, 
predaj alebo prenájom nehnuteľného majetku štátu, VÚC alebo obce za cenu 
nižšiu, ako je trhová cena. 

 
Štátna pomoc zaradená do kategórie A1 a A2 je uvedená v tabuľke č. 1.3 . 
 
Kategória B 

 
Kategória B nie je často používanou kategóriou štátnej pomoci. Zahŕňa všetky aktivity 

štátu alebo samosprávy, ktorých výsledkom je nadobudnutie podielu účasti v ľubovoľnej 
forme v súkromných spoločnostiach (napr. konverzia dlhu na akciový kapitál). Takýto 
finančný transfer 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). 
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Štátna pomoc spĺňajúca kritériá tejto kategórie sa v roku 2005 v SR neposkytla. 
 
Kategória C 
  

Táto kategória obsahuje štátnu pomoc, ktorej realizácia spočíva v poskytnutí úveru so 
zvýhodnenou úrokovou sadzbou alebo odklad platenia dane alebo povolenia splátok dane. 
 
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.  
 

Štátna pomoc spĺňajúca kritériá tejto kategórie sa v roku 2005 v SR neposkytla. 
 
Kategória D  
  

Táto kategória zahŕňa záruky, pričom kategória D1 predstavuje nominálne hodnoty 
záruk a kategória D1A predstavuje výšku štátnej pomoci pri zárukách. Výška štátnej pomoci 
je obyčajne nižšia ako nominálna hodnota záruky a zodpovedá výhode, ktorú podnikateľ 
získava pri poskytnutí záruky. 
 
Štátna pomoc spĺňajúca kritéria tejto kategórie sa v roku 2005 v SR neposkytla. 
 

Celkový prehľad o poskytnutej štátnej pomoci v SR podľa kategórií pomoci sa 
nachádza v tab. č. 1.3 a je znázornený grafom č. 1.3. 

 
Tab. č. 1.3  Prehľad pomoci podľa kategórií pomoci v roku 2005 
 

    Kategória pomoci Výška pomoci  
(mil. Sk) 

 
Podiel z celkovej výšky 

štátnej pomoci (%) 

A1 
A2 

4 057,86 
6 213,70 

39,51 
60,49 

B - - 

C - - 

D - - 

Spolu 10 271,56 100,00 
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              Graf č. 1.3  
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2. REGIONÁLNA  POMOC 
 
2.1  Regionálna mapa štátnej pomoci 
 

Základnou právnou normou Európskeho spoločenstva pre poskytovanie regionálnej 
štátnej pomoci je usmernenie o národnej regionálnej pomoci (ďalej len „usmernenie“). 

 
Z usmernenia vyplýva povinnosť členského štátu vypracovať regionálnu mapu štátnej 

pomoci a dodržiavať limity v nej stanovené. Regionálna mapa sa vypracúva na základe 
štatistických územných jednotiek úrovne NUTS-2, s prípadným prihliadnutím na určité 
aspekty posudzované v rámci úrovne NUTS-3. V regionálnej mape sú stanovené stropy, t. j. 
maximálna možná intenzita poskytovanej pomoci vyjadrenej ako percento oprávnených 
nákladov na realizáciu oprávneného projektu. Stropy sú stanovené v NGE (net grant 
equivalent – čistý hotovostný ekvivalent).  

 
Vychádzajúc z usmernenia sú tri regióny SR (západné Slovensko, stredné Slovensko       

a východné Slovensko), v ktorých podiel HDP na obyvateľa v PPS nepresahuje 75% priemeru 
spoločenstva, považované za územia rovnaké ako tie oblasti spoločenstva, ktoré sú opísané             
v čl. 87(3)(a) Zmluvy o založení ES. Maximálna intenzita pomoci v týchto regiónoch 
nesmie presiahnuť 50% oprávnených nákladov (v NGE). Jeden región Slovenskej republiky 
(región Bratislava), v ktorom je podiel HDP na obyvateľa v PPS vyšší ako 75 % priemeru 
spoločenstva, je považovaný za územie rovnaké ako tie oblasti spoločenstva, ktoré sú 
popísané v čl. 87(3)(c) Zmluvy o založení ES. Maximálna intenzita pomoci v tomto regióne 
nesmie presiahnuť 20% oprávnených nákladov (v NGE).  

 
Generálne riaditeľstvo EK pre hospodársku súťaž listom č. D/51544 zo dňa 8. apríla 

2002 oznámilo schválenie regionálnej mapy štátnej pomoci Slovenskej republiky.  Regionálna 
mapa štátnej pomoci bola účinná retroaktívne od 1. marca 2002 do vstupu SR do EÚ. 
Európska komisia listom č. C(2004) 1757/7 zo dňa 28. 4. 2004 potvrdila predĺženie platnosti 
súčasnej regionálnej mapy štátnej pomoci Slovenskej republiky do 31. 12. 2006. 
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2.2 Regionálna pomoc 

 
V rámci poskytovania štátnej pomoci na rozvoj regiónov bola daňovými úradmi, MH 

SR, MŽP SR a MP SR poskytnutá individuálna štátna pomoc a štátna pomoc podľa schém 
štátnej pomoci v celkovej výške 3 893,84 mil. Sk. 

 
Štátna pomoc v rámci daného účelu bola poskytnutá najmä formou dotácií (75,71% 

z celkovej regionálnej pomoci) a formou úľav na dani z príjmov. 
 

                V rámci poskytovania individuálnej štátnej pomoci na rozvoj regiónov boli 
podporované regióny podľa čl. 87(3)(a) a región podľa článku 87(3)(c) v celkovej výške 
3 542,9 mil. Sk zo strany daňových úradov a MH SR. 

Individuálna štátna pomoc bola v regiónoch podľa článku 87(3)(a) poskytnutá vo 
výške 3 502,51 mil. Sk a v regióne podľa článku 87(3)(c) vo výške 40,39 mil. Sk. 
Individuálna štátna pomoc bola poskytovaná na obstaranie hmotného a nehmotného 
investičného majetku. Pomoc poskytovaná na obstaranie hmotného a nehmotného 
investičného majetku bola zameraná na modernizáciu a  racionalizáciu výrobného procesu, 
resp. na jeho rozšírenie. Štátna pomoc prispela k rozširovaniu výroby a v konečnom dôsledku 
bolo pozitívnym prínosom aj zvýšenie počtu pracovných miest v príslušnom regióne. 

 
Úľava na dani z príjmov bola poskytnutá podnikateľským subjektom, ktoré si v súlade 

s § 35 a § 35a zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o daniach z príjmov“) uplatnili úľavu na dani z príjmov. V tabuľkových 
prehľadoch sú uvedení aj príjemcovia investičných stimulov, ktorí si uplatnili daňovú úľavu 
v súlade s  § 35b a § 35c zákona o daniach z príjmov, ktorých poskytovateľom je MH SR.    

 
Štátna pomoc podľa schém štátnej pomoci na regionálny rozvoj bola poskytovaná                

v rámci nasledovných schém štátnej pomoci:  
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• Schéma štátnej pomoci na zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva 
(poskytovateľ MŽP SR), 

• Schéma SAPARD (poskytovateľ MP SR). 
 
Výška štátnej pomoci poskytnutá podľa uvedených schém štátnej pomoci je 350,94 mil. Sk. 

 
  Tab. č. 2.2  Poskytnutá pomoc pre regióny   

3 893,84  mil. Sk  
Výška pomoci 

37,91  % z celkovej pomoci 
24,29  % úľava na dani z príjmov Formy pomoci 75,71  % dotácia  

daňové úrady, MH SR, MŽP SR,  Hlavní poskytovatelia  
MP SR 

 
 
 
 
3. HORIZONTÁLNA  POMOC 
 

Horizontálne pravidlá určujú stanovisko EK k určitým druhom pomoci, ktorých 
cieľom je riešenie problémov, ktoré môžu vzniknúť v ktoromkoľvek odvetví a regióne. EK 
doteraz prijala nariadenia, usmernenia alebo rámce ustanovujúce kritériá, ktoré sa vzťahujú na 
jednotlivé kategórie horizontálnej pomoci: pomoc pre malých a stredných podnikateľov,            
na záchranu a reštrukturalizáciu podnikateľov v ťažkostiach, pomoc na životné prostredie,               
na zamestnanosť, na vzdelávanie zamestnancov, na výskum a vývoj, na kultúru a záchranu 
kultúrneho dedičstva, pomoc v znevýhodnených oblastiach, rizikový kapitál, priame 
zahraničné investície a prevádzková pomoc. 

 
Štátna pomoc na horizontálne účely pomoci v SR v roku 2005 bola poskytnutá            

vo výške 740,48 mil. Sk. 
 
 

3.1  Výskum a vývoj  
 

V oblasti výskumu a vývoja bola štátna pomoc poskytnutá Agentúrou na podporu 
vedy a výskumu v celkovej výške 98,63 mil. Sk. APVV poskytla trom subjektom 
individuálnu štátnu pomoc vo výške 5,27 mil. Sk na podporu projektov z oblasti výskumu 
a vývoja. 

V rámci Schémy podpory výskumu a vývoja ŠP - 001/04 APVV poskytla štátnu 
pomoc 34 organizáciám vo výške 93,36 mil. Sk. 

Schéma na podporu priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja, u ktorej 
poskytovateľom je MH SR, sa v roku 2005 nerealizovala. 
 
Tab. č. 3.1  Poskytnutá pomoc na výskum a vývoj 

98,63 mil. Sk   Výška pomoci 
0,96 % z celkovej pomoci  

Forma pomoci 100 % dotácia 
Poskytovateľ  APVV 
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3.2  Malí a strední podnikatelia  
 

 Na podporu malých a stredných podnikateľov bola poskytnutá štátna pomoc 
v celkovej výške 248,81 mil. Sk.  Štátna pomoc bola poskytovaná  prostredníctvom schém 
štátnej pomoci, a to: 

• Schémy na podporu medzinárodnej spolupráce (poskytovateľ MH SR), 
• Schémy na podporu malého a stredného podnikania (poskytovateľ MH SR), 
• Schémy podpory diverzifikácie poľnohospodárskych činností (poskytovateľ MP SR). 

 
Tab. č. 3.2  Poskytnutá pomoc pre malých a stredných podnikateľov 

248,81 mil. Sk   Výška pomoci 
2,42 % z celkovej pomoci  

Forma pomoci 100 % dotácia 
Poskytovatelia  MH SR, MP SR 

 
 
3.3  Kultúra a záchrana kultúrneho dedičstva 

 
V roku 2005 bola MK SR poskytnutá individuálna štátna pomoc ôsmim 

podnikateľských subjektom na podporu a rozvoj kinematografie a audiovízie v celkovej výške 
50,80 mil. Sk. 
 
Tab. č. 3.3 Poskytnutá pomoc na kultúru a záchranu kultúrneho dedičstva  

50,80 mil. Sk   Výška pomoci 
0,49 % z celkovej pomoci  

Forma pomoci 100 % dotácia 
Poskytovateľ  MK SR 
 
 
3.4  Obchod a export  
 

V rámci tohto účelu bola poskytnutá štátna pomoc pre dvoch príjemcov vo forme 
vyrovnávania úrokových rozdielov prostredníctvom Eximbanky, a. s. pre subjekty Slovenské 
energetické strojárne, a. s., Tlmače a VÚB Bratislava, a. s. v celkovej výške 9,00 mil. Sk. 

 
Tab. č. 3.4 Poskytnutá pomoc pre  obchod a export 

9,00  mil. Sk  Výška pomoci 
0,09  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 100 % vyrovnanie úrokových rozdielov 
Poskytovateľ  EXIMBANKA, a. s.  

 
 
3.5  Zamestnanosť  
                   

  Štátna pomoc na podporu zamestnanosti bola poskytnutá v súlade s právnymi predpismi 
ES pre štátnu pomoc o skupinových výnimkách na zamestnanosť. V rámci Schémy štátnej 
pomoci na podporu zamestnanosti vo forme nenávratného finančného príspevku bolo v roku 
2005 poskytnuté celkovo 153,96 mil. Sk pre 2 580 žiadateľov.   
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Tab. č. 3.5 Poskytnutá pomoc na zamestnanosť 
153,96 mil. Sk   Výška pomoci 

1,50 % z celkovej pomoci 
Forma pomoci 100 % dotácia 
Poskytovateľ   MPSVR SR                              

 
 
3.6  Vzdelávanie   
       

Štátna pomoc na podporu vzdelávania bola poskytnutá v súlade s právnymi predpismi ES 
pre štátnu pomoc o skupinových výnimkách na vzdelávanie. V roku 2005 v rámci Schémy 
štátnej pomoci na vzdelávanie vo forme nenávratného finančného príspevku bolo poskytnuté 
celkovo 9,28 mil. Sk pre 49 žiadateľov.   
 V rámci individuálnych prípadov v súlade so Zmluvou o poskytnutí príspevku na 
vzdelávanie a prípravu zamestnancov na rok 2005 uzavretou medzi ÚPSVR a Peugeot 
Citroën Automobiles Slovakia, s. r. o. bola poskytnutá štátna pomoc na vzdelávanie vo výške 
170,00 mil. Sk. 
 
Tab. č. 3.6 Poskytnutá pomoc na vzdelávanie 

179,28 mil. Sk   Výška pomoci 
1,75 % z celkovej pomoci 

Forma pomoci 100 % dotácia 
Poskytovateľ  ÚPSVR, MPSVR SR                              

 
 
 
 
4.  ODVETVOVÁ POMOC 
 

EK prijala pravidlá špecificky zamerané na určité odvetvie (odvetvové pravidlá), 
v ktorých definovala svoj prístup k štátnej pomoci v konkrétnych odvetviach. Postupne sa 
prijali špeciálne pravidlá pre jednotlivé odvetvia, v ktorých sa vyskytli najzávažnejšie 
ekonomické problémy, a ktoré sa preto začali považovať za „citlivé“.  

 
Pre oblasť „citlivých“ odvetví sú pravidlá štátnej pomoci vo všeobecnosti prísnejšie 

ako pravidlá týkajúce sa iných odvetví. Vo väčšine prípadov je možnosť pomoci na investície 
vedúce k zvýšeniu výrobnej kapacity veľmi obmedzená alebo dokonca zakázaná. 
V niektorých prípadoch sa pomoc povolí len vtedy, ak súvisí so znižovaním výrobnej 
kapacity.  
 

V roku 2005 sa štátna pomoc na podporu odvetví poskytla pre oceliarsky priemysel, 
automobilový priemysel a uhoľný priemysel v celkovej výške 5 332,74 mil. Sk. 

 
 

4.1 Oceliarsky priemysel          
 

V roku 2005 bola poskytnutá odvetvová pomoc do oceliarskeho priemyslu spoločnosti 
U.S. Steel Košice, s. r. o. vo forme daňového úveru. V roku 2005 si spoločnosť U.S. Steel 
Košice, s. r. o. uplatnila úľavu na dani z príjmov v celkovej výške 3 656,28 mil. Sk                   
za zdaňovacie obdobie roka 2004.   

 

 12



Tab. č. 4.1  Poskytnutá pomoc pre  oceliarsky priemysel 
3 656,28 mil. Sk  Výška pomoci 35,60 % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 100 % daňový úver s požiadavkou reinvestovania 
Poskytovateľ  DÚ Košice II 

 
 
4.2  Automobilový priemysel 

 
Odvetvová pomoc do automobilového priemyslu bola poskytnutá Daňovým úradom 

pre vybrané daňové subjekty spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s. Bratislava.  
V roku 2005 si spoločnosť uplatnila úľavu na dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 

roka 2004 v celkovej výške 1 602,87 mil. Sk. 
 

Tab. č. 4.2 Poskytnutá pomoc pre automobilový priemysel 
1 602,87  mil. Sk    Výška pomoci 

15,60 % z celkovej pomoci 
         Forma pomoci 100 % úľava na dani príjmov 
          Poskytovateľ  Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty 
 
 
4.3  Uhoľný priemysel  
 
 V roku 2005 bola poskytnutá štátna pomoc pre spoločnosť Hornonitrianske bane 
Prievidza, a. s. vo výške 73,59 mil. Sk.  
 MH SR poskytlo uvedenej spoločnosti dotácie vo výške 60,37 mil. Sk na útlm banskej 
činnosti a na krytie zdedených záväzkov. 
 Hornonitrianskym baniam Prievidza, a. s. boli poskytnuté aj dve nepriame formy 
štátnej pomoci, a to odpustenie penále Sociálnou poisťovňou vo výške 4,28 mil. Sk 
a odpustenie poplatku za oneskorený odvod poistného Všeobecnej zdravotnej poisťovni vo 
výške 8,94 mil. Sk. 
 
Tab. č. 4.2   Poskytnutá pomoc pre uhoľný priemysel 

73,59  mil. Sk  
Výška pomoci 

0,72  % z celkovej pomoci 
82,03  % dotácii  
12,15  % odpustenie penále Formy pomoci 
5,82  % odpustenie poplatku za oneskorený odvod poistného  

MH SR, Sociálna poisťovňa,  Hlavní poskytovatelia  
Všeobecná zdravotná poisťovňa 

 
 
4.4  Doprava  
 
4.4.1 Kombinovaná doprava 
 

MDPT SR vypracovalo v súlade s Prílohou IV. Zmluvy o pristúpení SR k EÚ zoznam 
opatrení štátnej pomoci v sektore dopravy, platných k 1. máju 2004, ktorý zaslalo v roku 2004 
prostredníctvom MF SR Generálnemu riaditeľstvu EK pre energiu a dopravu. 

V rámci Schémy rozvoja kombinovanej dopravy v SR rezort dopravy neposkytol 
v roku 2005 žiadne finančné prostriedky.  
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4.4.2 Železničná doprava 
 

V roku 2005 na úhradu výkonov vo verejnom záujme v železničnej doprave boli 
poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 8 450,0 mil. Sk.  

 Z uvedenej výšky Železničná spoločnosť, a. s. prijala finančné prostriedky vo forme 
dotácie vo výške 4 850,0 mil. Sk a ŽSR prijali dotácie vo výške 3 600,0 mil. Sk.  

Vzhľadom na to, že výkony vo verejnom záujme nespĺňajú všetky kritériá článku 
87(1) Zmluvy o založení ES, nepredstavujú štátnu pomoc. Výška poskytnutých finančných 
prostriedkov na úhradu výkonov vo verejnom záujme sa nezapočítava do celkovej výšky 
štátnej pomoci. 
 
 
 
 
5.  PŌDOHOSPODÁRSTVO 
 

V súlade s Prílohou IV Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii 
MP SR v roku 2004 predložilo EK 33 schém štátnej pomoci, z ktorých 32 EK akceptovala             
a eviduje ich ako opatrenia existujúcej štátnej pomoci.   

 
V roku 2005 MP SR poskytlo štátnu pomoc podľa existujúcich schém spolu 1 594 

príjemcom v celkovej výške 304,50 mil. Sk.   
Prehľad štátnej pomoci poskytnutej v roku 2005 v rámci jednotlivých schém bol 

vypracovaný v rozsahu a štruktúre stanovenej v Prílohe III. B nariadenia Komisie. Prehľad je 
uvedený v Prílohe č. 3 tejto správy. Na základe požiadavky EK je súčasťou prílohy aj prehľad 
štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Rady č. 1257/1999 zo dňa 17. mája 1999             
o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a garančného 
fondu (EAGGF) upravujúce a rušiace niektoré nariadenia a prehľad pomoci de minimis 
poskytnutej za rok 2005. 

 
 Pomoc de minimis bola poskytnutá spolu 124 príjemcom v celkovej výške 5,140 mil. 

Sk. Vzhľadom na to, že pomoc de minimis nepredstavuje štátnu pomoc, nie je zahrnutá do 
celkovej výšky štátnej pomoci. Nariadením Komisie č. 1860/2004 bola pre SR stanovená 
kumulatívna čiastka pre poskytovanie pomoci de minimis vo výške 4,466 mil. EUR., ktorú SR 
nesmie prekročiť v priebehu troch rokov. 

 
Tab. č.  5.1 Poskytnutá pomoc pre pôdohospodárstvo  

304,50  mil. Sk  Výška pomoci 2,96  % z celkovej pomoci 
Formy pomoci 100 % dotácia 
Poskytovateľ  MP SR 
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Z Á V E R 
 
 

 
Predložená správa bola vypracovaná na základe § 28 zákona č. 231/1999 Z. z. 

o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. Jej cieľom je poskytnúť faktografický prehľad 
o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2005. V správe je tiež uvedený 
vývoj poskytnutej štátnej pomoci za obdobie rokov 2001 až 2005. 

 
 
Na základe požiadavky EK je súčasťou správy aj prehľad štátnej pomoci poskytnutej        

v súlade s nariadením Rady č. 1257/1999 zo dňa 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka            
z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a garančného fondu (EAGGF) 
upravujúce a rušiace niektoré nariadenia a prehľad pomoci de minimis poskytnutej v sektore 
pôdohospodárstva za rok 2005. 

 
Tabuľkové prehľady označené ako Príloha č. 2, Príloha č. 3 a Príloha č. 4 po 

prerokovaní vládou SR predloží Ministerstvo financií SR Európskej komisii, a to v súlade              
s nariadením Komisie (ES). 
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Zoznam skratiek 
 
 
APVV    Agentúra na podporu vedy a výskumu 

Pomoc de minimis pomoc nepresahujúca 100 000 EUR v priebehu troch po sebe 

nasledujúcich rokov pre jedného podnikateľa; v sektore 

poľnohospodárstva a rybného hospodárstva pomoc 

nepresahujúca 3 000 EUR v priebehu troch po sebe 

nasledujúcich rokov pre jedného podnikateľa, 

EK       Európska komisia 

ES       Európske spoločenstvo, Európske spoločenstvá 

EÚ       Európska únia       

HDP    hrubý domáci produkt 

MDPT  SR   Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej

 republiky 

MF SR    Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MK SR   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MH SR   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MP SR    Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 

MSP                                       Malí a strední podnikatelia 

MVRR SR   Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej               

                                               republiky 

MŽP SR   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NGE       čistý ekvivalent hotovostnej finančnej pomoci (Net Grant  

                                               equivalent) 

NUTS-2      nomenklatúrna štatistická územná jednotka (800 tis. - 3 mil.  

 obyvateľov), podľa francúzskeho názvu: Nomenclatures des    

Unités Territoriales Statistiques 

NUTS-3                 nomenklatúrna štatistická územná jednotka (150 tis. – 800 tis.  

                                                obyvateľov)   

PPS                parita kúpnej sily (Purchasing Power Standard) 

RMŠP                   regionálna mapa štátnej pomoci  

SR                  Slovenská republika 

VÚC     vyšší územný celok 

ŽSR                                Železnice Slovenskej republiky 
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