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Úvod 

 
 
Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF 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.  

 
MF SR v súlade s § 28 ods. 5 zákona o štátnej pomoci vypracovalo Správu o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej 

republike za rok 2007, ktorú predkladá na rokovanie vlády SR.    
 

Vláda SR svojím uznesením č. 487 zo 6. 6. 2007 (úloha B.2.) uložila ministrovi financií správu o poskytnutej štátnej 
pomoci za rok 2007 vypracovať ako komplexne hodnotiaci materiál s návrhom opatrení na ďalší postup.   

 
Preto správa okrem toho, že faktograficky a sumárne zachytáva smerovanie štátnej pomoci od poskytovateľov štátnej 

pomoci k príjemcom pomoci a prezentuje hlavné tendencie vo vývoji poskytovania štátnej pomoci, obsahuje aj hodnotenie 
prínosu štátnej pomoci poskytnutej v roku 2007, ako aj návrh opatrení na ďalší postup v oblasti štátnej pomoci v pôsobnosti 
jednotlivých poskytovateľov.  

 
Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2007 bola vypracovaná na základe podkladov, 

ktoré podľa zákona o štátnej pomoci predložili MF SR poskytovatelia štátnej pomoci.  
 
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“).  

 
 Správa vyčísľuje poskytnutú štátnu pomoc za rok 2007 prostredníctvom všetkých opatrení štátnej pomoci, ktoré boli 

notifikované Európskej komisii v súlade s nariadením Komisie alebo oznámené Komisii v súlade s príslušnými nariadeniami o 
skupinových výnimkách. 

 
             Správa je rozdelená do šiestich základných kapitol. V úvodnej kapitole Poskytnutá štátna pomoc v  Slovenskej republike 
sa uvádza sumárne zhodnotenie poskytnutej štátnej pomoci v roku 2007, prehľad štátnej pomoci podľa účelov a kategórií 
pomoci za rok 2007, porovnanie celkového objemu štátnej pomoci v SR v rokoch 2001 až 2007 a údaje o celkovej výške 
poskytnutej štátnej pomoci v SR vyjadrené ako podiel z HDP, na obyvateľa, na zamestnanca a z výdavkov štátneho rozpočtu. 
Kapitola obsahuje aj graf s prehľadom výšky poskytnutej štátnej pomoci podľa jednotlivých poskytovateľov za rok 2007. 
 
            V druhej kapitole Horizontálna pomoc sú uvedené základné informácie o regionálnej mape štátnej pomoci Slovenskej 
republiky a hodnotenie štátnej pomoci na rozvoj regiónov. Kapitola obsahuje údaje týkajúce sa poskytnutia individuálnej štátnej 
pomoci a štátnej pomoci poskytovanej podľa schém štátnej pomoci na rozvoj regiónov SR. V kapitole sa nachádzajú aj 
informácie o štátnej pomoci na kultúru a záchranu kultúrneho dedičstva, pre malé a stredné podniky, pre obchod a export, na 
pomoc na ukončenie činnosti, na výskum a vývoj, na zamestnanosť, na vzdelávanie a pre životné prostredie.  
  

Tretia kapitola Odvetvová pomoc obsahuje prehľad štátnej pomoci poskytovanej do vybraných odvetví hospodárstva 
SR, a to oceliarsky priemysel, uhoľný priemysel a doprava.   

 
 V štvrtej kapitole Pôdohospodárstvo sa nachádzajú informácie o štátnej pomoci poskytnutej do oblasti 
poľnohospodárstva, potravinárstva, rybárstva a lesníctva.  

 
Piata kapitola sa venuje vyhodnoteniu prínosu štátnej pomoci poskytnutej jednotlivými poskytovateľmi v roku 2007, 

tak ako ho vyhodnotili príslušní poskytovatelia štátnej pomoci. Kapitola obsahuje aj tabuľkový prehľad so základnými údajmi o 
poskytnutej štátnej pomoci podľa jednotlivých poskytovateľov.  
 

Šiesta kapitola obsahuje Návrh opatrení na ďalší postup v oblasti štátnej pomoci v pôsobnosti jednotlivých 
poskytovateľov.  

     
 
V prílohe č. 1 sa nachádza Prehľad poskytnutej štátnej pomoci za rok 2007 podľa účelu, s uvedením poskytovateľa 

štátnej pomoci, príjemcu štátnej pomoci, formy a výšky štátnej pomoci.   
 
V prílohe č. 2 je uvedený tabuľkový prehľad existujúcich opatrení štátnej pomoci za obdobie rokov 2002 – 2007, ktorý 

je vypracovaný v súlade so štandardizovaným formulárom III.A nariadenia Komisie. V zozname nie sú uvedené opatrenia 
štátnej pomoci, ktorým skončila platnosť v rokoch 2001 až 2006. 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 
v súlade s metodikou Európskej komisie uvedená výška štátnej pomoci len z národných zdrojov.  
  

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. V súlade s požiadavkou Európskej komisie príloha obsahuje aj opatrenia de minimis 
v sektore rybného hospodárstva. 
 

MF SR predloží Európskej komisii po prerokovaní vládou SR tabuľkové prehľady označené ako príloha č. 2, príloha  
č. 3 a príloha č. 4 do 30. júna 2008.  
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1.  Poskytnutá štátna pomoc v Slovenskej republike 
 
1.1  Štátna pomoc v roku 2007 

 
Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej v SR v roku 2007 predstavuje sumu 7 802,79 mil. Sk, z toho 6 898,34 mil. 

Sk bolo poskytnutých z národných zdrojov a 904,45 mil. Sk predstavovali prostriedky Spoločenstva. Celková výška štátnej 
pomoci v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 sa znížila o 19,41 %.   
 
Tab. č. 1 Celkový objem štátnej pomoci v SR (2001 – 2007)       

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Štátna 
pomoc 

v mil. Sk 
7 140,78 6 121,46 6 777,33 9 548,00 10 258,86 9 682,14 7 802,79 

Poznámka: Údaje za roky 2003, 2004, 2005 a 2006 boli aktualizované, pretože niektoré daňové subjekty predložili v roku 2007 
dodatočné daňové priznania, resp. u niektorých daňových subjektov bola výška uplatnenej úľavy korigovaná na základe 
vykonanej kontroly.  
 
Graf č. 1 

Výška poskytnutej štátnej pomoci 2001 - 2007 (mil. Sk)
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 Podiel poskytnutej štátnej pomoci z HDP, na obyvateľa, na zamestnanca a z výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2007 
obsahuje tabuľka č. 2. 
 
 
 
Tab. č. 2 Podiely poskytnutej štátnej pomoci v SR v roku 2007 

 
 

Rok 
 

Podiel poskytnutej štátnej pomoci 

z HDP                                 
(v %) 

na obyvateľa                      
(v Sk) 

na zamestnanca                     
(v Sk) 

z výdavkov  štát. 
rozpočtu (v %) 

2007 0,42 % 1 444,69 3 510,50 2,26  
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Poznámka: Pre výpočet jednotlivých hodnôt sa použili údaje zo "Štatistickej správy o základných vývojových tendenciách v 
hospodárstve  SR v roku 2007 a prognóza vývoja na 1. polrok 2008", ktorú vláda SR vzala na vedomie na rokovaní dňa 5. 3. 
2008. 
 
 
1.2  Poskytnutá štátna pomoc podľa účelov pomoci 
 

Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2006 a 2007 podľa účelov pomoci (podľa klasifikácie účelov pomoci 
vypracovanej EK) je uvedený v tab. č. 3 a  v grafe č. 2 je predmetný prehľad graficky znázornený za rok 2007. 
 
Tab. č. 3 Prehľad štátnej pomoci podľa účelov pomoci za roky 2006 a 2007 

              ÚČELY  ŠTÁTNEJ  POMOCI 

Výška pomoci                  (v 
mil. Sk) 

2006 2007 

      

Horizontálna pomoc celkom 8 414,21 5 793,98 

z toho:     

        Regióny podľa článku 87 (3)(a) Zmluvy o ES 4 285,93 2 345,02 

        Regióny podľa článku 87 (3)(c) Zmluvy o ES  1 698,61 2 024,78 

        Kultúra a záchrana kultúrneho dedičstva 102,06 82,29 

        Malí a strední podnikatelia 1 551,61 741,10 

        Obchod a export 5,96 3,46 

        Pomoc na ukončenie činnosti 12,17 8,09 

        Reštrukturalizácia 9,73 0,00 

        Výskum a vývoj 186,24 168,61 

        Zamestnanosť 213,56 236,59 

        Vzdelávanie 337,59 169,89 

        Životné prostredie 10,75 14,15 

      

Odvetvová pomoc celkom 379,82 1 808,60 

z toho:     

          Oceliarsky priemysel 225,60 1 696,16 

          Uhoľný priemysel 154,22 110,70 

          Doprava 0,00 1,74 

                     

Pôdohospodárstvo celkom 888,11 200,21 

Štátna pomoc za SR celkom 9 682,14 7 802,79 
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Graf. č. 2   

Poskytnutá štátna pomoc v roku 2007 podľa účelov pomoci v %
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1.3 Poskytnutá štátna pomoc podľa jednotlivých poskytovateľov 
  
 V tejto časti správy znázorňujeme graf s prehľadom objemu poskytnutej štátnej pomoci podľa jednotlivých 
poskytovateľov za rok 2007. 
 
Graf č. 3  

Štátna pomoc v roku 2007 podľa poskytovateľov
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1.4 Poskytnutá štátna pomoc podľa kategórií pomoci  
 
 V tejto kapitole je uvedený prehľad poskytnutej štátnej pomoci za rok 2007 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 štátnej pomoci. 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, nenávratné finančné príspevky, úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru poskytnutého 
podnikateľovi, 

A2:  daňové úľavy, odpustenie daní, cla, dovoznej prirážky, úľavy na pokutách, penále, úrokoch a  zvýšení 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. 4. 
 
 
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). 
 
 
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. Samotná pomoc predstavuje ušetrený úrok. 
 
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 podnikateľ získava pri poskytnutí záruky. 

 
Celkový prehľad o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike podľa kategórií pomoci je uvedený v tab. č. 4. 
 

Tab. č. 4  Prehľad pomoci podľa kategórií pomoci v roku 2007 

Kategória 
pomoci 

Výška pomoci                     
(mil. Sk)  

Podiel z celkovej výšky 
štátnej pomoci (%) 

A1A 3 435,52 44,03% 

A2A 4 367,27 55,97% 

B - - 

C - - 

D - - 

Spolu 7 802,79 100,00 
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2.  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 pre 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. 

 
V roku 2007 štátna pomoc na horizontálne účely pomoci v SR bola poskytnutá v celkovej výške 5 793,98 mil. Sk. 

V porovnaní s rokom 2006 sa výška horizontálnej pomoci znížila o 2 620,23 mil. Sk (t. j. o 31,14 %).   
 

 
2.1  Zhodnotenie regionálnej pomoci 
 
2.1.1 Regionálna mapa štátnej pomoci účinná od 1.1.2007 
 

Dňa 13. 9. 2006 Európska komisia konečným rozhodnutím K(2007)3975 schválila Regionálnu mapu štátnej pomoci 
pre Slovenskú republiku platnú na roky 2007 – 2013. Nová regionálna mapa štátnej pomoci bola schválená podľa nových 
usmernení pre národnú regionálnu pomoc na roky  2007 – 2013 (2007/C 54/08), Ú. v. ES C 54, 4. 3. 2007. Vymedzuje regióny 
podľa čl. 87(3)(a) a región podľa článku 87(3)(c) Zmluvy o ES, ktoré sú v Slovenskej republike oprávnené pre štátnu pomoc. 

 
Prijatie novej regionálnej mapy štátnej pomoci bolo pre SR základnou podmienkou zabezpečenia kontinuity 

regionálnej politiky ako aj kontinuity implementácie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a tzv. poľnohospodárskych fondov 
po roku 2007. 

 
Regionálna mapa štátnej pomoci platná od 1. 1. 2007 ustanovuje nové maximálne intenzity regionálnej investičnej 

pomoci v regiónoch, ktoré majú postavenie podľa článku 87(3)(a) Zmluvy o založení ES a v regiónoch, ktoré majú postavenie 
podľa článku čl. 87(3)(c) Zmluvy o založení ES. Maximálne intenzity pomoci sú vyjadrené ekvivalentom hrubej hotovostnej 
finančnej pomoci (GGE), ktorý predstavuje výšku štátnej pomoci pred zaplatením dane z príjmov. 

 
Regióny NUTS-II (SK 03 stredné Slovensko a SK 04 východné Slovensko) sú oprávnené na štátnu pomoc podľa 

článku 87(3)(a) Zmluvy o založení ES pre obdobie 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013 s maximálnou intenzitou štátnej pomoci 50 % GGE. 
 
Región NUTS-II (SK 02 západné Slovensko) je oprávnený na štátnu pomoc podľa článku 87(3)(a) Zmluvy o založení 

ES pre obdobie 1. 1. 2007 – 31. 12. 2013  s maximálnou intenzitou štátnej pomoci 40 % GGE. 
   

Časti regiónu NUTS-II (SK 01 Bratislavský kraj) sú oprávnené na štátnu pomoc podľa článku 87(3)(c) Zmluvy  o 
založení ES len pre obdobie 1. 1. 2007 – 31. 12. 2008 s maximálnou intenzitou štátnej pomoci 10 % GGE. Ide o tieto časti:  
LAU1 - 102 okres Bratislava II, LAU1 – 103 okres Bratislava III, LAU1 – 104 okres Bratislava IV, LAU2 – 529435 Bratislava – 
Čunovo, LAU2 – 529443 Bratislava – Jarovce, LAU2 – 529494 Bratislava – Rusovce, LAU1 – 106 okres Malacky, LAU1 – 108 
okres Senec. 

  
Pre investičné projekty s oprávnenými nákladmi neprevyšujúcimi 50 mil. EUR, sa predmetné stropy intenzity pomoci 

môžu zvýšiť o 10 percentuálnych bodov pre stredné podniky a o 20 percentuálnych bodov pre malé podniky definované 
podľa odporúčania Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú.v. ES L 124, 20. 05. 
2003, s. 36). Pre veľké investičné projekty s oprávnenými nákladmi nad 50 mil. EUR sú predmetné stropy intenzity štátnej 
pomoci predmetom úprav podľa bodu 67 usmernení pre národnú regionálnu pomoc na roky  2007 – 2013 (2007/C 54/08), Ú.v. 
ES C 54, 4. 3. 2007.  
 
 
2.1.2 Regionálna pomoc v roku 2007 

 
V rámci poskytovania štátnej pomoci na rozvoj regiónov bola daňovými úradmi, MH SR, MŽP SR, MPSVaR SR a 

Sociálnou poisťovňou v rámci predmetného účelu poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 4 369,80 mil. Sk, a to 
prostredníctvom 41 individuálnych opatrení štátnej pomoci a piatich schém štátnej pomoci.  

 
Štátna pomoc v rámci daného účelu bola poskytnutá najmä formou úľav na dani z príjmu vo výške 2 588,65 mil. Sk, 

čo predstavuje 59,24 % z celkovej regionálnej pomoci, ďalej formou dotácií a nenávratných finančných príspevkov vo výške             
1 764,03 mil. Sk a formou úľavy na penále za oneskorenú úhradu odvodov vo výške 17,12 mil. Sk. 
 
 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 3 460,39 mil. Sk zo strany daňových úradov, MH SR, MPSVaR SR a Sociálnej 
poisťovne.  
  
 Individuálna štátna pomoc bola v regiónoch podľa článku 87(3)(a) poskytnutá vo výške 1 435,61 mil. Sk a v regióne 
podľa článku 87(3)(c) vo výške 2 024,78 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 vytvorenie nového podniku, 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 
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dani z príjmov. V tabuľkových prehľadoch sú uvedení aj príjemcovia investičných stimulov, ktorí si uplatnili štátnu pomoc formou 
úľavy na dani z príjmov v súlade s  § 35b a § 35c zákona o daniach z príjmov, ktorých poskytovateľom je MH SR.    
 

Najvyššiu úľavu na dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2006 si v roku 2007 uplatnila 
spoločnosť Volkswagen Slovakia, a. s. Bratislava, a to v celkovej výške 1 943,09 mil. Sk, čo predstavuje 24,90 % z celkovej 
poskytnutej pomoci v SR v roku 2007. V súlade so Zmluvou o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii bola spoločnosti 
Volkswagen Slovakia, a. s. Bratislava poskytnutá štátna pomoc podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 192/1998 Z. z. 
o podmienkach oslobodenia novovzniknutých daňových subjektov od dane z príjmov právnických osôb.  

 
V rámci poskytovania štátnej pomoci na podporu regionálneho rozvoja bola poskytovaná pomoc podľa nasledovných 

schém: 

  Schéma na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov, SK 69 2003 (poskytovateľ MH SR), 17 
príjemcom štátnej pomoci vo výške 257,81 mil. Sk, 

 Schéma štátnej pomoci na zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva, Sk 70 2003, (poskytovateľ 
MŽP SR), 11 príjemcom štátnej pomoci vo výške 123,12 mil. Sk, 

 Schéma štátnej pomoci na zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia, SK 71 2003, (poskytovateľ MŽP 
SR), 14 príjemcom štátnej pomoci vo výške 248,95 mil. Sk, 

 Schéma štátnej pomoci pre veľké investície, N 659/2006, (poskytovateľ MH SR), 8 príjemcom štátnej pomoci vo 
výške 271,06 mil. Sk, 

 Schéma štátnej pomoci na podporu regionálneho rozvoja, XR 158/2007, (poskytovateľ MH SR) jednému príjemcovi 
štátnej pomoci, vo výške 8,46 mil. Sk.  

 
Celková výška štátnej pomoci podľa uvedených schém štátnej pomoci je 909,40 mil. Sk a bola poskytnutá spolu 51 

príjemcom štátnej pomoci.  
 

  Tab. č. 5  Poskytnutá štátna pomoc pre regióny podľa článku 87(3)(a) Zmluvy o ES 

Výška pomoci 
2 345,02  mil. Sk  

30,05  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 

24,05  % úľava na dani z príjmov 

75,22  % dotácia, nenávratný finančný príspevok  

0,73  % úľava na penále za oneskorenú úhradu odvodov 

Poskytovatelia   daňové úrady, MH SR, MŽP SR, MPSVaR SR, Sociálna poisťovňa 

 
V porovnaní s rokom 2006 sa výška štátnej pomoci pre regióny podľa článku 87(3)(a) Zmluvy o ES v rámci 

predmetného účelu znížila o 1 940,92 mil. Sk, t. j. o 45,29 %, a to najmä z dôvodu výrazného medziročného poklesu dotácie pre 
príjemcu  KIA Motors Slovakia, s. r. o., Žilina (o 1 448,99 mil. Sk). 
 
 

  Tab. č. 6  Poskytnutá štátna pomoc pre región podľa článku 87(3)(c) Zmluvy o ES 

Výška pomoci 
2 024,78  mil. Sk  

25,95  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 100  % úľava na dani z príjmov 

Poskytovatelia   daňové úrady, MH SR 

 
V porovnaní s rokom 2006 sa výška štátnej pomoci pre región podľa článku 87(3)(c) Zmluvy o ES v rámci 

predmetného účelu zvýšila o 326,17 mil. Sk, t. j. o 19,20 %. 
 
 
2.2  Kultúra a záchrana kultúrneho dedičstva 

 
V roku 2007 v rámci schémy štátnej pomoci „Štátna pomoc na audiovizuálnu produkciu“ bola 65 podnikateľským 

subjektom poskytnutá štátna pomoc na podporu a rozvoj kinematografie a audiovízie formou dotácie v celkovej výške 82,29 mil. 
Sk. MK SR v sledovanom období neposkytlo individuálnu štátnu pomoc. 

 
V porovnaní s rokom 2006 sa výška štátnej pomoci v rámci predmetného účelu znížila o 19,77 mil. Sk, t. j. o 19,37 %. 

 
Tab. č. 7 Poskytnutá pomoc na kultúru a záchranu kultúrneho dedičstva  

Výška pomoci 
82,29  mil. Sk   

1,05  % z celkovej pomoci  
Forma pomoci 100  % dotácia 
Poskytovateľ   MK SR 

 
 
2.3  Malí a strední podnikatelia  

 
V rámci poskytovania štátnej pomoci na rozvoj malého a stredného podnikania bola MH SR, Sociálnou poisťovňou, 

MVRR SR, DR SR poskytnutá štátna pomoc len podľa schém štátnej pomoci v celkovej výške 741,10 mil. Sk. Z celkovej výšky 
poskytnutej pomoci za rok 2007 bolo 375,11 mil. Sk poskytnutých z národných zdrojov.  

 
Štátna pomoc na predmetný účel bola poskytnutá prostredníctvom: 

 Schémy na podporu medzinárodnej spolupráce (SK 39 2003) dvom príjemcom štátnej pomoci vo výške 0,21 mil. 
Sk, (poskytovateľ MH SR), 

 Schémy na podporu malého a stredného podnikania (SK 65 2003) 18 príjemcom štátnej pomoci vo výške 131,25 
mil. Sk (poskytovateľ MH SR), 
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 Schémy podpory podnikateľských aktivít cestovného ruchu, (SK 67 2003) 22 príjemcom štátnej pomoci vo výške 
476,57 mil. Sk (poskytovateľ MH SR),  

 Schémy podpory malého a stredného podnikania JPD 2 (XS 4/2005) 17 príjemcom štátnej pomoci vo výške 34,15 
mil. Sk (poskytovateľ MVRR SR), 

 Schémy podpory rozvoja cestovného ruchu JPD 2 (XS 5/2005) piatim príjemcom štátnej pomoci vo výške 54,13 
mil. Sk (poskytovateľ MVRR SR), 

 Schémy štátnej pomoci poskytovanej formou odpustenia povinnosti zaplatiť penále alebo zníženia  penále podľa § 
240 ods. 3 a 241 ods. 3 v spojení s § 277 ods. 2 a § 277a zákona  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení 
zákona č. 721/2004 Z. z. (XS 150/2007) trom príjemcom štátnej pomoci vo výške 35,71 mil. Sk (poskytovateľ 
Sociálna poisťovňa), 

 Schémy štátnej pomoci poskytovanej formou odpustenia sankcie alebo povolenia úľavy zo sankcie podľa § 103 
zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v 
znení neskorších predpisov - poskytovanie štátnej pomoci malým a stredným podnikom (XS 250/2007) jednému 
príjemcovi štátnej pomoci vo výške 9,08 mil. Sk (poskytovateľ DR SR).  

 
V rámci predmetného účelu individuálna štátna pomoc nebola poskytnutá. 
 

V porovnaní s rokom 2006 sa výška štátnej pomoci v rámci predmetného účelu znížila o 810,51 mil. Sk, t. j.               
o 52,24 %. 
  

      K zníženiu štátnej pomoci na predmetný účel v porovnaní s rokom 2006 došlo z nasledovných dôvodov: 

 v roku 2006 Sociálna poisťovňa jednorazovo poskytla tri individuálne opatrenia štátnej pomoci formou 
skupinových výnimiek,  

 došlo k poklesu poskytovania pomoci podľa schém štátnej pomoci (MH SR a MVRR SR) vypracovaných 
v predchádzajúcom programovacom období, pričom v súčasnosti dochádza už len k dočerpávaniu finančných 
prostriedkov,  

 prostredníctvom Schémy podpory diverzifikácie poľnohospodárskych činností (MP SR) neboli v roku 2007 v 
porovnaní s rokom 2006 poskytnuté žiadne finančné prostriedky. 

  
Tab. č. 8  Poskytnutá pomoc pre malých a stredných podnikateľov 

Výška pomoci 
741,10  mil. Sk   

9,50  % z celkovej pomoci  

Forma pomoci 
93,96  % nenávratný finančný príspevok  

4,82  % úľava na penále 

1,23  % povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie 
Poskytovatelia   MH SR, Sociálna poisťovňa, MVRR SR, DR SR 

 
 
2.4  Obchod a export  
 

V rámci tohto účelu bola poskytnutá štátna pomoc prostredníctvom Eximbanky SR vo forme vyrovnávania úrokových 
rozdielov pre subjekt VÚB Bratislava, a. s. v celkovej výške 3,46 mil. Sk.  

V porovnaní s rokom 2006 sa výška štátnej pomoci v rámci predmetného účelu znížila o 2,50 mil. Sk, t. j. o 41,95 %. 
 

Tab. č. 9 Poskytnutá pomoc pre  obchod a export 

Výška pomoci 
3,46  mil. Sk  

0,04  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 100  % vyrovnanie úrokových rozdielov 

Poskytovateľ   Eximbanka SR  

 
 
2.5  Pomoc na ukončenie činnosti  

 
V rámci tohto účelu poskytlo MH SR štátnu pomoc pre príjemcu Baňa Dolina, a. s. Veľký Krtíš formou dotácie v 

celkovej výške 8,09 mil. Sk.  
V porovnaní s rokom 2006 sa výška štátnej pomoci v rámci predmetného účelu znížila o 4,08 mil. Sk, t. j. 33,53 %. 
 

Tab. č. 10 Poskytnutá pomoc na ukončenie činnosti 

Výška pomoci 
8,09  mil. Sk  

0,10  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 100  % dotácia 

Poskytovateľ   MH SR 

 
 
2.6  Výskum a vývoj  
 
 V rámci tohto účelu bola poskytnutá štátna pomoc v roku 2007 v celkovej výške 168,61 mil. Sk. V porovnaní s rokom 
2006 sa výška štátnej pomoci v rámci predmetného účelu znížila o 17,63 mil. Sk, t. j. o 9,47 %. 

 
V roku 2007 Agentúra na podporu výskumu a vývoja v rámci Schémy podpory výskumu a vývoja Agentúrou na 

podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci SK 51/2004) poskytla štátnu pomoc 42 organizáciám v celkovej výške 
108,49 mil. Sk. V rámci Schémy podpory výskumu a vývoja (XS 104/2006) poskytla APVV štátnu pomoc 9 organizáciám v 
celkovej výške 26,79 mil. Sk. 

 
V rámci individuálnych prípadov APVV poskytla štátnu pomoc spoločnosti VUJE, a. s. Trnava, vo výške 3,51 mil. Sk. 
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MH SR v roku 2007 prostredníctvom Schémy na podporu priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja (schéma 

štátnej pomoci SK 42 2003) poskytlo piatim príjemcom štátnej pomoci v celkovej výške 29,82 mil. Sk. 
 

Tab. č. 11  Poskytnutá pomoc na výskum a vývoj 

Výška pomoci 
168,61  mil. Sk  

2,16  % z celkovej pomoci  

Forma pomoci 100  % dotácia (APVV), nenávratný finančný príspevok (MH SR) 

Poskytovatelia   APVV, MH SR 

 
 
2.7  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 (XE 14/2004) vo forme 
nenávratného finančného príspevku bolo v roku 2007 poskytnuté 2 439 žiadateľom celkovo 236,59 mil. Sk.   

 
V porovnaní s rokom 2006 sa výška štátnej pomoci v rámci predmetného účelu zvýšila o 23,03 mil. Sk, t. j. o 10,78 %.     

 
Tab. č. 12  Poskytnutá pomoc na zamestnanosť 

Výška pomoci 
236,59 mil. Sk   

3,03 % z celkovej pomoci 
Forma pomoci 100 % nenávratný finančný príspevok 
Poskytovateľ   MPSVaR 

 
 
 2.8 Vzdelávanie  
  

V rámci poskytovania štátnej pomoci na rozvoj vzdelávania zamestnancov bola poskytnutá štátna pomoc 
prostredníctvom troch individuálnych opatrení štátnej pomoci a podľa dvoch schém štátnej pomoci v celkovej výške 169,89 mil. 
Sk.   

 
V porovnaní s rokom 2006 sa výška štátnej pomoci v rámci predmetného účelu znížila o 167,70 mil. Sk, t. j. o 49,68 

%. K predmetnému poklesu došlo najmä z dôvodu nižšieho čerpania dotácií na vzdelávanie pre Peugeot Citroën Automobiles, 
s. r. o. Trnava.   

 
V súlade s právnymi predpismi ES pre štátnu pomoc na vzdelávanie bolo v rámci dvoch schém štátnej pomoci na 

vzdelávanie (SK 73 2003 a XT 76/2004) v roku 2007 poskytnuté formou nenávratného finančného príspevku 317 žiadateľom 
celkom 46,41 mil. Sk. V rámci individuálnych prípadov ÚPSVaR poskytlo trom spoločnostiam individuálnu štátnu pomoc na 
vzdelávanie a prípravu zamestnancov vo výške 123,48 mil. Sk.  

 
Tab. č. 13 Poskytnutá pomoc na vzdelávanie 

Výška pomoci 
169,89  mil. Sk  

2,18  % z celkovej pomoci 

Forma pomoci 100  % dotácia, nenávratný finančný príspevok 

Poskytovatelia   MPSVR SR, ÚPSVaR (individuálne opatrenia)  

 
 
2.9  Životné prostredie 
 

MH SR poskytlo na tento účel pomoc formou dotácie v rámci Schémy na podporu úspor energie a využitia 
obnoviteľných zdrojov (schéma štátnej pomoci SK 69 2003) piatim príjemcom štátnej pomoci v celkovej výške 14,15 mil. Sk.  

 
V porovnaní s rokom 2006 sa výška štátnej pomoci v rámci predmetného účelu zvýšila o 3,40 mil. Sk, t. j. o 31,63 %. 
 

Tab. č. 14 Poskytnutá pomoc na životné prostredie 

Výška pomoci 
14,15  mil. Sk  

0,18  % z celkovej pomoci 

Forma pomoci 100  % nenávratný finančný príspevok 

Poskytovateľ   MH SR  
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3.  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 z tohto dôvodu sa 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 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 2007 sa štátna pomoc na podporu odvetví poskytla pre oceliarsky priemysel, uhoľný priemysel a dopravu 

v celkovej výške 1 808,60 mil. Sk, čo v porovnaní s rokom 2006 predstavuje zvýšenie o 1 428,78 mil. Sk, t. j. o 376,17 %.  
 

 
3.1  Oceliarsky priemysel          
 

V roku 2007 bola poskytnutá štátna pomoc do oceliarskeho priemyslu pre spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o. vo 
forme daňového úveru. Predmetná spoločnosť si uplatnila úľavu na dani z príjmov v celkovej výške 1 696,16 mil. Sk za 
zdaňovacie obdobie roka 2006.   

 
V  porovnaní s rokom 2006 sa v rámci predmetného účelu štátna pomoc zvýšila o 1 470,56 mil. Sk, t. j. o 651,84 %.  
 
Dôvodom relatívne vysokého medziročného rozdielu je výška štátnej pomoci uplatnená daňovým subjektom U.S. 

STEEL, s. r. o., ktorý v roku 2006 uplatnil štátnu pomoc vo výške 225,60 mil. Sk, avšak v roku 2007 si uplatnil štátnu pomoc vo 
výške 1 696,16 mil. Sk, t. j. o 1 470,56 mil. Sk viac ako v roku 2006. Výška úľavy na dani v roku 2006 bola upravená (znížená) 
o splátku dane za vyrovnanie „efektu z nadprodukcie“ z roku 2003, a to na základe rozhodnutia Komisie o primeraných 
opatreniach č. SK 5/2004. 

 
V súlade s § 35 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov od zdaňovacieho obdobia 

roka 2005 si predmetný príjemca štátnej pomoci uplatňuje úľavu na dani už len do výšky  50 % dane vykázanej v daňovom 
priznaní. 

 
Tab. č. 15  Poskytnutá pomoc pre  oceliarsky priemysel 

Výška pomoci 
1 696,16  mil. Sk  

21,74  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 100  % daňový úver s požiadavkou reinvestovania 

Poskytovateľ   daňový úrad 

 
 

3.2  Uhoľný priemysel  
 
 V roku 2007 MH SR poskytlo v rámci schémy Štátna pomoc pre slovenský uhoľný priemysel na roky 2005 - 2010 
formou dotácie štátnu pomoc jednému príjemcovi štátnej pomoci na sprístupnenie zásob v celkovej výške 110,70 mil. Sk. 

V  porovnaní s rokom 2006 sa štátna pomoc na predmetný účel znížila o 43,52 mil. Sk,  t. j. o 28,22 %.  
 
Tab. č. 16  Poskytnutá pomoc pre uhoľný priemysel 

Výška pomoci 
110,70  mil. Sk  

1,42  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 100  % dotácia 

Poskytovateľ   MH SR 

 
 
3.3 Doprava 
 
 MDPaT SR poskytlo na tento účel prostredníctvom Schémy štátnej pomoci pre kombinovanú dopravu č. N 226/2006 
(výnos MDPaT SR č. 491/M-2006 z 15.12.2006 o poskytovaní dotácií v oblasti kombinovanej dopravy) štátnu pomoc jednému 
príjemcovi štátnej pomoci vo výške 1,74 mil. Sk.  
 
Tab. č. 17  Poskytnutá pomoc pre dopravu 

Výška pomoci 
1,74  mil. Sk  

0,02  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 100  % dotácia 

Poskytovateľ   MDPaT SR 
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4.  Pôdohospodárstvo 
 
 

V roku 2007 sa na predmetný účel poskytlo celkom 200,21 mil. Sk. V porovnaní s rokom 2006 štátna pomoc na 
predmetný účel klesla o 687,90 mil. Sk (77,46 %), a to z nasledovných dôvodov: 

 

 V roku 2006 a v predchádzajúcich rokoch sa poskytovala štátna pomoc podľa výnosu MP SR  č. 806/2004-100 (ďalej len 
„výnos“). V uvedenom roku bola poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 493,98 mil. Sk. Platnosť predmetného výnosu 
sa skončila 31. 12. 2006. Nariadenie vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve 
nadobudlo účinnosť od 15. 8. 2007.    

 V roku 2006 Sociálna poisťovňa poskytovala štátnu pomoc podľa Schémy štátnej pomoci poskytovanej formou odpustenia 
povinnosti zaplatiť' penále alebo zníženia penále podľa zákona o sociálnom poistení pre MSP pôsobiacich vo výrobe, 
spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov č. XA 105/2006, ktorej platnosť sa skončila 31.12. 2006. Podľa 
predmetnej schémy sa v roku 2006 poskytla štátna pomoc v celkovom objeme 418,77 mil. Sk.  

 
V roku 2007 MP SR poskytlo prostredníctvom 6 schém štátnej pomoci a jedného individuálneho prípadu štátnej 

pomoci, štátnu pomoc formou dotácií spolu 1 020 príjemcom štátnej pomoci v celkovej výške 179,66 mil. Sk. MP SR poskytlo 
štátnu pomoc prostredníctvom nasledovných opatrení: 

 

 Schémy štátnej pomoci na účasť na celonárodnej poľnohospodárskej výstave v roku 2007, č. XA 186/2007 10 príjemcom 
štátnej pomoci vo výške 2,39 mil. Sk, 

 individuálneho opatrenia štátnej pomoci: Ing. Štefan Ukrop - AGROUKDO, č. XA 132/2007 - dotácia na úhradu nákladov a 
škôd vzniknutých  v dôsledku veterinárnych opatrení vo výške 3,45 mil. Sk, 

 Schémy štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy alebo plemenárskej evidencie stáda, č. XA 255/2007 8 
príjemcom štátnej pomoci vo výške 21,60 mil. Sk, 

 Schémy štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat, č. XA 256/2007 dvom 
príjemcom štátnej pomoci vo výške 2,40 mil. Sk, 

 Schémy štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov (kategórie 2 – minogastrické 
zvieratá) č. XA 257/2007 jednému príjemcovi štátnej pomoci vo výške 15,50 mil. Sk, 

 Schémy štátnej pomoci na úhradu časti poistného v poľnohospodárstve č. XA 258/2007 451 príjemcom štátnej pomoci vo 
výške 24,32 mil. Sk, 

 Schémy štátnej pomoci na úhradu straty spôsobenej nepriaznivými poveternostnými udalosťami na poľnohospodárskych 
plodinách č. XA 307/2007 547 príjemcom štátnej pomoci vo výške 110,00 mil. Sk.   

 
Daňový úrad Nitra II poskytol individuálnu štátnu pomoc formou odpustenia penále a sankčného úroku subjektu VÍNO 

NITRA, s. r.o., Nitra vo výške 19,58 mil. Sk. 
 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. poskytla prostredníctvom Schémy štátnej pomoci poskytovanej formou 

odpustenia alebo zníženia povinnosti zaplatiť poplatok z omeškania a úroku z omeškania na zdravotnom poistení – pre malé a 
stredné podniky v prvotnej výrobe poľnohospodárskych výrobkov (XA 242/2007) jednému príjemcovi v celkovej výške 0,97 mil. 
Sk.  

 
Prehľady štátnej pomoci poskytnutej v roku 2007 boli vypracované v rozsahu a štruktúre stanovenej v prílohe III. B 

nariadenia Komisie a aj podľa článku 20 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1857/2006 z 16. decembra 2006, (Ú.v. L 358 z 16. 12. 2006). 
Prehľady sú uvedené v prílohe č. 3 tejto správy. V nadväznosti na požiadavku EK bol vypracovaný starý tabuľkový prehľad za 
roky 2002 – 2006, ako aj nový tabuľkový prehľad za rok 2007.  

 
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi Komisia nevyžaduje tabuľkový prehľad poskytnutej pomoci de minimis, preto 

táto pomoc nie je ani predmetom tejto správy.  
  

Tab. č. 18  Poskytnutá pomoc pre pôdohospodárstvo  

Výška pomoci 
200,21  mil. Sk  

2,57  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 
89,74 

9,78 
0,48 

 % dotácia 
 % odpustenie penále 
 % odpustenie poplatku z omeškania 

Poskytovatelia   MP SR, daňový úrad, VŠZP, a. s. 
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5. Vyhodnotenie prínosu štátnej pomoci poskytnutej v roku 2007  
 

V tabuľke č. 19 sú uvedené základné údaje o poskytnutej štátnej pomoci za všetkých poskytovateľov v SR. 
 
Tab. č. 19 Prehľad poskytnutej štátnej pomoci za rok 2007 podľa poskytovateľov 

Poskytovateľ 

Výška 
poskytnutej 

štátnej 
pomoci            

(v mil. Sk) 

Podiel 
poskytnutej 

štátnej pomoci 
na celkovej 

výške štátnej 
pomoci v SR  

Zmena výšky 
poskytnutej 

štátnej pomoci 
v roku 2007 
v porovnaní 

s rokom 20062              

Podiel schém na 
poskytnutej 

štátnej pomoci v 
roku 2007  

Podiel štátnej 
pomoci pre MSP  

Regionálny prínos 
(najviac podporené 

regióny)  

MH SR1 2 164,15 27,74 % 
 pokles                  

o 51,34 %                       
60,07 % 67 %  

Žilinský (629,4 mil. Sk) 
a Košický kraj (443,50 
mil. Sk) 

MP SR 179,66 2,30 % 
 pokles                     

o 73,18 %  
98,08 % 99,73 % 

Nitriansky kraj (59,15 
mil. Sk), Košický kraj 
(25,12 mil. Sk), 
Trnavský kraj (23,36 
mil. Sk) 

MDPaT SR 1,74 0,02 % 
zvýšenie o 1,74 

mil. Sk  
100 % 100 % Trnavský kraj 

MPSVaR SR 592,73 7,60 % 
 zníženie                
o 5,9 %  

69,62 % 
Poskytovateľ 

nesleduje 
predmetný údaj 

Poskytovateľ nesleduje 
predmetný údaj 

MVRR SR 88,28 1,13 % 
zvýšenie                
o 7,02 %                        

100 % 100 % Bratislavský kraj  

MŽP SR 372,07 4,77 % 
zvýšenie                 

o 17,41 % 
100 % 39,66 % 

Prešovský kraj (24,47 
%) a Košický kraj (19,20 
%) 

MK SR 82,29 1,05 % 
zníženie                

o 19,37 %  
100 % 

Poskytovateľ 
nesleduje 

predmetný údaj 

Bratislavský kraj (84,03 
%) 

APVV 138,79 1,78 % 
zníženie                 
o 17,4 %  

97,50 % 95,10 % 

54,2 % Bratislavský kraj 
a 45,8 % pomoci pre 
regióny podľa čl. 
87(3)(a), najmä 
Trenčiansky a Žilinský 
kraj  

DR SR 4 125,82 52,88 % 
zvýšenie                    

o 51,57 %                     
0,22 % 0,69 % 

Bratislavský kraj 
(1990,60 mil. Sk) 
a Košický kraj (1 731,14 
mil. Sk) 

Sociálna 
poisťovňa 

52,83 0,68 % 
zníženie                      

o 87,38 %                  
90,56 % 67,60 % 

Banskobystrický kraj 
(21,28 mil. Sk), Žilinský 
kraj (14,43 mil. Sk), 
Nitriansky kraj (17,12 
mil. Sk) 

VŠZP, a. s. 0,97 0,01 % 
zvýšenie                 

o 0,967 mil. Sk 
100 % 100 % Trnavský kraj 

Eximbanka 
SR 

3,46 0,04 % 
zníženie                    

o 41,95  %. 
0 % 

Poskytovateľ 
nesleduje 

predmetný údaj 
Bratislavský kraj 

Celkom:       7 802,79 100,00 % - - - - 
1 do celkovej výšky štátnej pomoci za MH SR je započítaná aj výška investičných stimulov vo forme úľav na dani z príjmov 
podľa § 35b a § 35c zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, 
2 v prípade, že príslušný poskytovateľ v roku 2006 neposkytol žiadnu štátnu pomoc, uvádza sa zvýšenie v mil. Sk. 

Najväčší objem štátnej pomoci v roku 2007 poskytli daňové úrady formou úľavy na dani podľa  § 35 a § 35a zákona  
č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a podľa nariadenia vlády SR č. 192/1998 Z. z. o 
podmienkach oslobodenia novovzniknutých daňových subjektov od dane z príjmov právnických osôb. Druhým najväčším 
poskytovateľom štátnej pomoci v roku 2007 bolo MH SR. 

 
Najvyšší medziročný pokles poskytnutej štátnej pomoci zaznamenala Sociálna poisťovňa (pozri kapitola 5.10) a MP SR 

(pozri kapitola 4).  
Piati poskytovatelia štátnej pomoci (MDPT SR, MVRR SR, MŽP SR, MK SR a VŠZP, a. s.) poskytli štátnu pomoc len 

prostredníctvom schém štátnej pomoci, čo môžeme hodnotiť pozitívne.  
Najvyšší podiel štátnej pomoci poskytnutej malým a stredným podnikom poskytli MVRR SR,  MP SR, APVV a MDPaT 

SR. 
Z regionálneho hľadiska bol najväčší podiel štátnej pomoci poskytnutý do Bratislavského a Košického kraja. 

 
 
Prínos štátnej pomoci poskytnutej v roku 2007 vyhodnotili príslušní poskytovatelia nasledovne:  
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5.1 Ministerstvo hospodárstva SR 
 

V rámci sektorového operačného programu Priemysel a služby sa štátna pomoc formou nenávratného príspevku vo 
výške 909,8 mil. Sk poskytovala podľa nasledovných schém: 

 
Schéma štátnej pomoci podpory malých a stredných podnikateľov 

 
       V rámci predmetnej schémy je štátna pomoc nasmerovaná hlavne na podporu vzniku nových a stabilizáciu a rozvoj už 
existujúcich podnikov, na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov prostredníctvom ich modernizácie, 
zvyšovaním ich produktivity práce a uľahčením uplatnenia sa MSP v medzinárodnej spolupráci a pri vstupe na trh EÚ. Snahou 
je prostredníctvom rozvoja MSP prispievať k rozvoju zaostalých regiónov Slovenska. 
  
 V roku 2007 bolo ukončených 15 projektov v celkovom objeme 538, 76 mil. Sk. Realizáciou projektov bol zabezpečený 
nákup novej technológie, modernizácia malých a stredných podnikov, najmä ich výrobnej a odbytovej základne na báze 
transferu technológií a zavádzania systémov riadenia kvality, zvyšovanie produktivity práce malých a stredných podnikov, rozvoj 
kooperačných vzťahov medzi malými a strednými podnikmi vo väzbe na veľké podniky, rozvoj subkontraktačných vzťahov. 
V roku 2007 boli podpísané tri zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 
Schéma štátnej pomoci na podporu priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja 

 
         Cieľom realizácie projektov podľa tejto schémy je zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom 
priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja, ktorých výsledky budú priamo realizované vo výrobe a službách. Cieľom je 
tiež rozvíjanie pevnejších väzieb medzi užívateľmi a realizátormi priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja, a to aj 
s využitím výskumno-vývojovej základne s osobitným zameraním na podporu pozitívnych vplyvov výskumu a vývoja na životné 
prostredie. 

 
V roku 2007 neboli ukončené žiadne projekty, preto nie je možné vyhodnotiť efektívnosť poskytnutej štátnej pomoci. 
 

Schéma štátnej pomoci na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických zdrojov 
 

         Cieľom schémy je realizácia projektov zameraných na úspory energie a využitie obnoviteľných energetických zdrojov s 
cieľom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva 
(s výnimkou poľnohospodárstva, rybárstva, uhoľného priemyslu, oceliarskeho priemyslu, lodiarskeho priemyslu, priemyslu 
syntetických vlákien, automobilového priemyslu a dopravy) a zvýšenia využitia regionálne dostupných energetických zdrojov. 

 
V roku 2007 bolo ukončených 17 projektov v celkovom objeme 171, 92 mil. Sk. Realizované projekty sú zamerané na 

úsporu energie a využitie obnoviteľných energetických zdrojov s cieľom zníženia energetickej náročnosti výrobných 
a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva a zvýšenia využitia regionálne dostupných energetických 
zdrojov. V roku 2007 nebola podpísaná žiadna zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 
Schéma štátnej pomoci podpory medzinárodnej spolupráce 

 
Cieľom pomoci je zvýšiť zapojenie slovenských podnikov do medzinárodnej deľby práce a stimulovať ich 

k internacionalizácii svojej činnosti, zvýšiť efektívnosť pri realizácii obchodných činností, výsledkov výroby a služieb. Ďalším 
zámerom je zlepšiť pozíciu a konkurenčnú silu slovenských podnikateľských subjektov na vnútornom trhu EÚ a tretích trhoch, 
zvýšiť úroveň ich prezentačných aktivít na medzinárodných trhoch  na úroveň porovnateľnú s podnikateľskými subjektmi 
v krajinách EÚ a rozvinúť medzinárodnú spoluprácu. Zároveň bude napomáhať zvýšeniu úrovne informovanosti podnikov 
o zahraničných trhoch a vývojových tendenciách na týchto trhoch. 

V roku 2007 neboli ukončené žiadne projekty, preto nie je možné vyhodnotiť efektívnosť poskytnutej štátnej pomoci. 
V roku 2007 nebola podpísaná žiadna nová zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 
Schéma štátnej pomoci podpory podnikateľských aktivít cestovného ruchu 

 
         Touto schémou sa má dosiahnuť rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom zvýšenia kvality 
ponúkaných služieb, ochrana a rozvoj kultúrneho, historického a prírodného dedičstva a podpora vytvárania nových atraktivít 
v regiónoch ako aj skvalitnenie prezentácie Slovenska ako krajiny cestovného ruchu. 

Podľa SACR v rámci predmetnej schémy bolo k 31. 12. 2007 zazmluvnených 41 projektov Opatrenia 2.2 – Podpora 
podnikateľských aktivít cestovného ruchu (v roku 2007 nebola podpísaná žiadna nová zmluva o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku). Z uvedeného počtu bolo v roku 2007 ukončených 22 projektov  v celkovom objeme 536, 92 mil. Sk, čo 
predstavuje 41,37 % všetkých zazmluvnených prostriedkov.  

Ich realizáciou došlo k vytvoreniu 204 nových pracovných miest, k výstavbe a k rekonštrukcii ubytovacích a stravovacích 
zariadení (462 vytvorených nových lôžok, 203 vytvorených alebo vylepšených lôžok v podporovaných subjektoch), k vytvoreniu 
55 doplnkových služieb cestovného ruchu, k vybudovaniu 2 liečebných bazénov, k vybudovaniu 7 rehabilitačných zariadení a 
k nárastu počtu organizovaných kultúrno-spoločenských podujatí o 24. V roku 2007 nebola podpísaná žiadna nová zmluva 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.   

 
Prínos poskytnutej štátnej pomoci podľa schém štátnej pomoci je daný tým, že jednotlivé projekty spĺňajú podmienky 

definované v schémach. Vychádzajúc z jednotlivých článkov schém MH SR zastáva názor, že motivačný účinok štátnej pomoci 
je dodržaný. 

 
Podľa stanoviska MH SR vzhľadom na skutočnosť, že väčšina projektov podporených v roku 2007 je stále v realizácii, 

nie je v súčasnosti možné exaktne vyhodnotiť efektívnosť poskytnutej štátnej pomoci. Reálne vyhodnotenie prínosu bude môcť 
byť vykonané najskôr pol roka po ukončení realizácie všetkých projektov.  

 
U individuálnych prípadov pomoci (celkom 5), vzhľadom na charakter projektov, ktoré spĺňajú definičné znaky veľkých 

investičných projektov a rozsah pomoci (realizácia investície a čerpanie pomoci je rozložené na viacročné obdobie) efektívnosť 
poskytnutej pomoci bude možné vykonať až po ukončení realizácie investičného projektu a vyčerpaní schválenej štátnej 
pomoci.  
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  Pomoc formou dotácie je MH SR poskytovaná na princípe ex post v závislosti na preinvestovaných a uznaných 
oprávnených nákladov. Príjemca pomoci je povinný poskytovať MH SR pravidelne ročné monitorovacie správy o priebehu 
realizácie projektu za predchádzajúci kalendárny rok. Po ukončení čerpania štátnej pomoci na projekt je príjemca pomoci 
povinný predložiť MH SR záverečnú hodnotiacu správu, kde komplexné zhodnotí, ako boli investičné zámery naplnené, či 
poskytnutá štátna pomoc splnila stimulujúci účinok s dôrazom na regionálny prínos. 
 
 
5.2 Ministerstvo pôdohospodárstva SR 

 
V roku 2007 sa v rezorte MP SR poskytovala štátna pomoc na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 

369/2007 Z. z. z  8. augusta 2007 o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 
369/2007“). Týmto nariadením vlády SR sa aproximovali právne predpisy Európskeho spoločenstva o štátnej pomoci 
v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve pre obdobie rokov 2007 - 2013. Štátna pomoc vo výške 176,21 mil. Sk bola 
poskytovaná v rámci schém štátnej pomoci, ktoré boli vypracované v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. 
decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v 
poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001.  

 
Vykonávateľom schém štátnej pomoci bola Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) 

a Agrokomplex výstavisko Nitra. Žiadosti o poskytnutie dotácie sa predkladali na základe výzvy.  
 
Prostredníctvom jedného individuálneho opatrenia poskytlo MP SR 3,45 mil. Sk.  
 
Príjemcami štátnej pomoci boli v roku 2007 malé a stredné podniky pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe 

a podniky, ktoré pôsobili v oblasti spracovania poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I Zmluvy o založení ES. 
 

   Cieľom MP SR je zabezpečiť kontinuálnu podporu oblastí, ktoré nie sú súčasťou Programu rozvoja vidieka 2007 – 
2013, čím sa zabezpečí plnenie úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR, najmä revitalizácia živočíšnej výroby, 
zabezpečenie ekologickej rovnováhy a stability krajiny pri racionálnom využívaní produkčných a mimoprodukčných funkcií 
lesov, zabezpečenie ochrany územia pred šírením nákaz a zníženie rizík v pôdohospodárstve.  

 
    V súlade s platnou legislatívou ES rezort pôdohospodárstva orientuje štátnu pomoc predovšetkým na podporu MSP, 

ktoré sa oproti veľkým podnikom vyznačujú niekoľkými hlavnými konkurenčnými nevýhodami, vyplývajúcimi z podstaty MSP. 
Ide najmä  o obmedzený prístup k zdrojom. S ohľadom na vysoké riziko (neexistencia úverovej histórie, relatívne vysoká miera 
zadlženia, obmedzená schopnosť ručenia), ako aj nízky rozsah pôžičky je získavanie komerčných úverov MSP buď nemožné 
alebo kompenzované prostredníctvom nevýhodnejších podmienok. Okrem toho, veľké firmy takisto dokážu oveľa efektívnejšie 
optimalizovať svoje vlastné daňové zaťaženie. 

 
    Efektivita vynaložených finančných prostriedkov na štátnu pomoc v pôdohospodárstve je v súčasnosti ovplyvňovaná 

vysokou mierou fragmentácie pomoci a nízkym rozpočtom finančných prostriedkov. Pre ďalšie uplatňovanie pomoci je dôležité, 
aby sa budúcom období správne nastavil systém riešenia rizík v pôdohospodárstve v spolupráci s komerčným poistením. Ide 
najmä o kompenzáciu škôd v rastlinnej a živočíšnej výrobe v dôsledku prírodných katastrof a nepriaznivých poveternostných 
udalostí. V roku 2007 získali štátnu pomoc všetci oprávnení žiadatelia v rámci podporovaných titulov. 

 
 

5.3 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
 

Celková výška poskytnutej štátnej pomoci v rezorte MDPaT SR predstavovala 1,74 mil. Sk, ktorá bola poskytnutá 
podľa Schémy štátnej pomoci pre kombinovanú dopravu č. N 226/2006. 

 
Z regionálneho pohľadu bola dotácia podľa predmetnej schémy štátnej pomoci uplatnená v Západoslovenskom kraji, 

pričom bola priznaná podniku patriacemu do kategórie malých a stredných podnikov. 
 
Podľa stanoviska MDPaT SR - z hľadiska efektívnosti poskytnutej štátnej pomoci - v prípade použitia metodiky 

Európskej komisie pre externé náklady základných druhov dopráv zo dňa 23. 4. 2004, používanej pre program Marco Polo II 
vyplýva, že na každú 1 Sk poskytnutej dotácie na tento účel získava Slovenská republika úsporami na externých nákladoch 1,9 
Sk. 

Metodiku poskytnutú členským štátom Európskou komisiou MDPaT SR použilo z dôvodu, že program Marco Polo je 
svojím obsahom a zameraním totožný s výnosom 491/M-2006 a metodiku vyhotovila EK na základe spriemerovaných 
štatistických údajov celej EÚ a jej výsledkom je tabuľka špecifických externých nákladov na infraštruktúry základných druhov 
dopráv. Zefektívnenie a úspory dosiahnuté pre štátny rozpočet potom vyplývajú s rozdielu týchto nákladov dosiahnutých 
presunom prepráv z ciest na železnicu (prípadne vodnú dopravu) v porovnaní s výškou poskytnutej pomoci. 
 
Tab. č. 20 Kalkulácia externých nákladov navrhnutá pre program Marco Polo (výzva 2004)  

 Typ dopravy Špecifické externé náklady (€/tkm) 

 Cestná  0,035 

 Námorná na krátku vzdialenosť 1 0,009 

 Železničná 0,015 

 Vnútrozemská vodná 2 0,010 

 
 

                                                 
1 Hodnoty externých nákladov znamenajú palivo priemernej kvality a emisie s priemerného výkonu motora. Avšak pri hodnotení bude brať 

ako pozitívny prvok použitie paliva vyššej kvality, ktoré neobsahuje viac ako 1,5 % síry. Súčasná výzva používa takéto environmentálne 

priaznivé palivá len dobrovoľne. Ako pozitívny prvok sa bude brať, či sú použité zariadenia na redukciu emisií NOx a pevných častíc. 
2 Hodnoty externých nákladov znamenajú palivo priemernej kvality a emisie s priemerného výkonu motora. Avšak pri hodnotení sa bude 

brať ako pozitívny prvok použitie paliva vyššej kvality, ktoré neobsahuje viac ako 0,0345 % síry. Súčasná výzva používa takéto 

environmentálne priaznivé palivá len dobrovoľne. Ako pozitívny prvok sa bude brať či sú použité zariadenia na redukciu emisií NOx 

a pevných častíc. 



 16 

5.4 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 

Štátna pomoc na podporu zamestnanosti a vzdelávania bola poskytnutá v súlade s právnymi predpismi ES pre štátnu 
pomoc o skupinových výnimkách na zamestnanosť a s právnymi predpismi ES pre štátnu pomoc o skupinových výnimkách na 
vzdelávanie.  

 
Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej MPSVaR SR a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2007 

predstavuje 592,73 mil. Sk (z toho 236,59 mil. Sk schéma zamestnanosť; 46,41 mil. Sk schéma vzdelávanie; individuálna 
pomoc na vzdelávanie 123,48 mil. Sk; individuálna pomoc na zamestnanosť (regionálny účel) 186,25 mil. Sk). V rámci žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku príjemcovia pomoci priamo deklarujú súlad projektu s príslušnými schémami. 
Súlad s pravidlami štátnej pomoci je kontrolovaný počas celej realizácie príslušných projektov.  
 

Rezort uvádza, že predmetné schémy negatívne limitujú potencionálnu výšku štátnej pomoci, a javí sa ako 
nedostatočná. Prínos poskytovania nenávratného finančného príspevku prostredníctvom schém rezort definuje v obmedzení 
negatívneho vplyvu na konkurenčné prostredie. Rezort považuje poskytnutú pomoc za vhodne cielenú prostredníctvom 
schválených projektov predložených príjemcami štátnej pomoci, ktoré svojím obsahom, respektíve aktivitami sú v konečnom 
dôsledku úspešne zrealizované projekty a vyplatenie nenávratného finančného príspevku napomôže riešenie konkrétnej 
podnikateľskej situácii príjemcu.  
 

Štátna pomoc podľa rezortu prináša prínos, ak ho prináša samotná úspešná realizácia projektu u príjemcu. V roku 
2007 nebol žiadnym kontrolným orgánom identifikovaný problém týkajúci sa realizácií predmetných schém štátnej pomoci.   
 
 
5.5 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR   
 

Štátna pomoc na rozvoj malého a stredného podnikania bola poskytnutá prostredníctvom nasledovných schém štátnej 
pomoci: 

 

    Schéma podpory malého a stredného podnikania JPD 2, XS 4/2005 vo výške 34,15 mil. Sk, 

    Schéma podpory rozvoja cestovného ruchu JPD 2, XS 5/2005 vo výške 54,13 mil. Sk. 
 
   V roku 2007 bolo v rámci Schémy podpory malého a stredného podnikania schválených 17 projektov. Schválené 

projekty v rámci tohto opatrenia 1.1. boli zamerané prevažne na obstaranie a nákup novej technológie pre výrobu a na výstavbu 
a rozšírenie výrobno-skladovacích priestorov.  Zo schválených projektov v roku 2007 predstavuje celkový objem poskytnutej 
štátnej pomoci sumu 34,15 mil. Sk. Schválené prostriedky formou nenávratného finančného príspevku sa týkajú výlučne regiónu 
Malacky, Pezinok, Senec a územia piatich mestských častí hlavného mesta Bratislavy, ktorými sú Vajnory, Záhorská Bystrica, 
Jarovce, Rusovce a Čunovo.  

Prínosom pre región Bratislavského kraja je predpokladaný nárast nových pracovných miest vytvorených 
prostredníctvom schválených projektov v počte 132.  
 
 Štátna pomoc bola v roku 2007 schválená predovšetkým pre žiadateľov podnikajúcich v odvetví „Priemyselné stroje 
a zariadenia“, zaoberajúcich sa najmä strojárskou výrobou, žiadatelia s prevažujúcim predmetom podnikania: výroba kovových 
konštrukcií a ich častí, technológia pre stavebníctvo, stolárstvo, výroba odevov a kníh.  
 

V rámci Schémy na rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v cestovnom ruchu v roku 2007 bolo schválených 5 
projektov. Schválené projekty v rámci tohto opatrenia 1.3 boli zamerané prevažne na výstavby a rekonštrukcie ubytovacích a 
stravovacích zariadení a doplnkových služieb. V roku 2007 bol celkový objem poskytnutej štátnej pomoci vo výške 54,13 mil. 
Sk. Schválené prostriedky sa týkajú výlučne regiónu Malacky, Pezinok, Senec a územia piatich mestských častí hlavného 
mesta Bratislavy, ktorými sú Vajnory, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce a Čunovo.  

Prínosom pre región Bratislavského kraja je predpokladaný nárast nových pracovných miest vytvorených 
prostredníctvom schválených projektov v počte 53. 
 

Štátna pomoc bola schválená predovšetkým pre žiadateľov zaoberajúcich sa ubytovacími službami, žiadatelia 
s prevažujúcim predmetom podnikania: pohostinská činnosť, ubytovacie služby s poskytovaním pohostinskej činnosti v týchto 
zariadeniach, organizovanie verejných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, podnikateľské aktivity v oblasti 
cestovného ruchu a rekreácie.  
 

Celkový objem vyplatených finančných prostriedkov predstavuje 100 % podporu malých a stredných podnikateľov, 
pretože účelom pomoci pri predmetných schémach je podpora malých a stredných podnikateľov, oživenie hospodárskej činnosti 
a tvorbu nových pracovných príležitostí v cieľovom území. Štátna pomoc bola prideľovaná výlučne domácim podnikateľom. 
Podiel nenávratného finančného príspevku k celkovým oprávneným nákladom projektu predstavuje 30 %.  
 

Pri hodnotení projektov výberová komisia posudzovala efektívnosť a hospodárnosť vynaložených finančných 
prostriedkov okrem iného aj znižovaním celkovej výšky oprávnených nákladov. Ďalej sa posudzoval tiež prínos projektu pre 
konkrétny región zastúpením podobných firiem a činností v danom regióne.  
 
 
5.6 Ministerstvo životného prostredia SR   
 

V rámci poskytovania štátnej pomoci na rozvoj regiónov bola rezortom poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 
372,07 mil. Sk, a to prostredníctvom 2 schém štátnej pomoci. Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do prešovského (24,47 
%) a košického (19,20 %) regiónu. Tretím najviac podporovaným regiónom je Trnavský kraj, čo predstavuje 11,88 % z celkovej 
poskytnutej štátnej pomoci rezortom.   
 

Napriek krátkosti programového obdobia 2004 - 2006 rezort vyhodnotil, že poskytovanie štátnej pomoci 
prostredníctvom schém štátnej pomoci malo pozitívny dosah na rozvoj súkromného sektora. Väčšina schválených projektov 
spadá pod aktivity zhodnocovania odpadov. Pri väčšine zrealizovaných projektoch boli k 31. 12. 2007 dosiahnuté cieľové 
hodnoty indikátorov. Z uvedeného rezort usudzuje, že finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a v súlade s cieľmi 
operačného programu „Základná infraštruktúra“ priorita 2 Environmentálna infraštruktúra.  
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Konečné hodnotenie bude možné prezentovať až po ukončení všetkých projektov. 

 
 
5.7 Ministerstvo kultúry SR   
 

V roku 2007 v rámci schémy štátnej pomoci „Štátna pomoc na audiovizuálnu produkciu“ bola poskytnutá štátna 
pomoc na podporu a rozvoj kinematografie a audiovízie formou dotácie v celkovej výške 82,29 mil. Sk. MK SR v sledovanom 
období neposkytlo individuálnu štátnu pomoc. 
 

V roku 2007 požiadalo v programe AudioVízia o finančnú dotáciu spolu 318 žiadateľov, pričom podporených bolo 119 
žiadostí. Žiadostí museli obsahovať všetky náležitosti v súlade s výnosom o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR, 
smernicou MK SR o poskytovaní dotácií a s podmienkami poskytovania dotácií v programe AudioVízia 2007.  

 
Na základe zmlúv o poskytnutí dotácie, ktoré uzatvára MK SR s prijímateľmi dotácie sú prijímatelia povinní predložiť 

ministerstvu okrem finančného vyúčtovania aj vecné vyhodnotenie podporeného projektu (správu o realizácii projektu podrobne 
popisujúcu všetky etapy realizácie projektu, informáciu o naplnení predpokladov a vlastné zhodnotenie prínosu projektu po jeho 
realizácii).  
 

Na základe predkladaných vecných vyhodnotení MK SR uvádza, že prijímatelia použili poskytnutú dotáciu v súlade 
s účelom, na ktorý im bola poskytnutá a realizovali podporený projekt vo fáze, na ktorú podporu požadovali.  

 
MK SR v rámci efektívnosti poskytovania štátnej pomoci vyhodnocuje pozitívne hlavne zvyšujúci sa počet premiér 

pôvodných slovenských audiovizuálnych diel, alebo audiovizuálnych diel vytvorených v slovenskej koprodukcii (najmä 
dlhometrážnych filmov určených pre kiná a dokumentárnych filmov (napríklad Polčas rozpadu, Návrat bocianov, Démoni, 
Tepuy), a rovnako zvyšujúci sa počet podporených medzinárodných filmových festivalov a prehliadok z oblasti audiovizuálnej 
tvorby (Medzinárodný filmový festival Bratislava, Medzinárodný filmový festival ART FILM, Medzinárodná prehliadka filmu, 
televízie a videa Febiofest, PROJEKT 100, Medzinárodný festival horských filmov Poprad, Hory a mesto – festival horského 
filmu a dobrodružstva, Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany a ďalšie). 

 
Pri zhodnotení efektívnosti rezort úspešne vyhodnotil aj edičnú činnosť v oblasti audiovízie zastúpenú najmä 

publikáciou KINO IKON. 
 
 
5.8 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
 

APVV poskytla v roku 2007 štátnu pomoc pre spolu 42 podnikateľských subjektov, pričom celková výška poskytnutej 
štátnej pomoci predstavovala 138,785 mil. Sk (podiel prostriedkov Spoločenstva je 0 %). Štátna pomoc poskytnutá podľa schém 
štátnej pomoci tvorí 97,5 % z celkovej štátnej pomoci poskytnutej APVV (jeden prípad individuálnej štátnej pomoci). Štátna 
pomoc poskytnutá malým a stredným podnikom tvorí až 95,1 % z celkovej štátnej pomoci poskytnutej APVV v roku 2007. 

 
Podľa stanoviska APVV motivačný účinok štátnej pomoci poskytnutej veľkým podnikom (podľa ukazovateľov a kritérií 

uvedených v kapitole 6 rámca spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie) bol dodržaný. Platby veľkým 
podnikom v roku 2007 sa týkali projektov, ktorých motivačný účinok už bol preukázaný, keďže išlo o financovanie v treťom roku 
projektu.  

 
 
V prípade štátnej pomoci ad hoc prípadu VUJE Trnava, a. s., bol motivačný účinok preukázaný spolu so žiadosťou 

o schválenie poskytnutia štátnej pomoci (notifikáciou) predloženou Európskej komisii. Prípad individuálnej štátnej pomoci pre 
veľký podnik bol zo strany Európskej komisie schválený (VUJE, a. s., N 279/2007). 

 
Dôležitý predpoklad spoločenského a ekonomického rozvoja v globalizovanej spoločnosti je rozvoj znalostí 

a schopností využívať tieto znalosti v praktickom živote spoločnosti. Na rozvoj technických a technologických riešení 
v podnikoch, ktoré vyžadujú istú mieru výskumu alebo vývoja, si však firmy (hlavne malé firmy) nedokážu vytvoriť dostatočné 
alebo dostatočne rýchlo vlastné zdroje. Poskytnutie finančnej podpory z verejných zdrojov podnikateľským subjektom (štátna 
pomoc) umožňuje podporovať najefektívnejší proces zhodnocovania výskumu, prepájanie výskumu s trhom a z toho vyplývajúci 
hospodársky a sociálny rozvoj krajiny. Prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti podnikov, zvyšovaniu ich produkcie a 
kvality výrobkov a služieb, vytváraniu nových pracovných miest a pod. Agentúra každoročne sleduje prínosy pre realizátora 
každého konkrétneho projektu prostredníctvom ročnej správy a ešte tri roky po ukončení projektu.  
 
 
5.9 Daňové riaditeľstvo SR 
 

Celkový objem štátnej pomoci predstavuje sumu 4 125,82 mil. Sk, z toho bola poskytnutá štátna pomoc:  

 vo forme úľavy na dani z príjmov podľa § 35 a § 35a zákona o daniach z príjmov vo výške 2 154,07 mil. Sk, t. j. 
52,21 % z celkovej sumy poskytnutej štátnej pomoci v roku 2007,  

 vo forme úľavy na dani z príjmov podľa nariadenia vlády SR č. 192/1998 Z. z. vo výške 1 943,09 mil. Sk, t. j. 
47,10 % z celkovej sumy poskytnutej štátnej pomoci,  

 formou individuálnej štátnej pomoci v rámci skupinových výnimiek vo výške 19,58 mil. Sk, t. j. 0,47 % z celkovej 
sumy poskytnutej štátnej pomoci, 

 na základe schémy štátnej pomoci v rámci skupinových výnimiek vo výške 9,08 mil. Sk, t. j. 0,22 % z celkovej 
poskytnutej štátnej pomoci.  

 
Štátna pomoc poskytnutá daňovými orgánmi v roku 2007 bola v absolútnom vyjadrení o 1 403,71 mil. Sk vyššia, ako 

štátna pomoc poskytnutá v roku 2006 (po zohľadnení podaných dodatočných priznaní k dani z príjmov a zníženia poskytnutej 
úľavy na dani po vykonaní daňovej kontroly).  

 
V percentuálnom vyjadrení bola štátna pomoc poskytnutá daňovými orgánmi v roku 2007 o 51,57 % vyššia 

v porovnaní s rokom 2006. Dôvodom relatívne vysokého rozdielu je predovšetkým výška štátnej pomoci uplatnená daňovým 
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subjektom U. S. Steel Košice, s. r. o., ktorý si v roku 2006 uplatnil štátnu pomoc vo výške 225,60 mil. Sk, avšak v roku 2007 si 
uplatnil štátnu pomoc vo výške 1 696,16 mil. Sk, t. j. o 1 470,56 mil. Sk viac ako v roku 2006.  

 
Čerpanie štátnej pomoci formou úľavy na dani z príjmov podľa § 35 a § 35a zákona o daniach z príjmov je rozložené 

na obdobie 5 rokov (do 100 % dane vykázanej v daňovom priznaní), resp. za predpokladu splnenia príslušných legislatívnych 
ustanovení zákona o dani z príjmov a pravidiel štátnej pomoci ďalších 5 rokov (do 50 % dane vykázanej v daňovom priznaní). 

 
Oprávnené projekty pre štátnu pomoc formou úľavy na dani z príjmov sú zamerané na pomoc pre počiatočné 

investície súvisiace s vytvorením nového podniku, rozšírením existujúceho podniku, diverzifikáciou produkcie podniku o ďalšie 
nové výrobky alebo so zásadnou zmenou celkového výrobného procesu existujúceho podniku.  

 
Daňové úrady ako poskytovatelia štátnej pomoci vykonávajú priebežne kontroly použitia prostriedkov štátnej pomoci, 

oprávnenosti vynaložených nákladov a dodržiavania podmienok poskytnutej štátnej pomoci. U väčšiny daňových subjektov ešte 
prebieha čerpanie úľavy na dani, preto zatiaľ nie je možné vyhodnotiť efektívnosť poskytnutej štátnej pomoci.  

 
Efektívnosť poskytnutej štátnej pomoci bude možné vyhodnotiť v budúcich rokoch. V súčasnosti, vychádzajúc 

z doteraz dostupných údajov za 9 daňových subjektov – príjemcov štátnej pomoci, ktorí už vyčerpali úľavu na dani z príjmov 
v celkovej výške 1 806, 96 mil. Sk možno konštatovať, že poskytnutie štátnej pomoci bolo efektívne vzhľadom na skutočnosť, že 
v daňových priznaniach k dani z príjmov už za dva roky vykázali daňovú povinnosť vo výške 1 329, 16 mil. Sk (konkrétne za rok 
2005 daňovú povinnosť vo výške 123, 32 mil. Sk a za rok 2006 daňovú povinnosť vo výške 1 205, 85 mil. Sk).  

 
Podľa nariadenia vlády SR č. 192/1998 Z. z. čerpá štátnu pomoc jeden daňový subjekt (Volkswagen Slovakia, a. s.) 

od r. 2000. Štátna pomoc prispela k rozšíreniu výroby a v konečnom dôsledku je pozitívnym prínosom aj zvýšenie počtu 
pracovných miest v príslušnom regióne. 
 

Príjemca štátnej pomoci poskytnutej formou skupinových výnimiek zabezpečuje modernizáciu a prestavbu výrobnej 
prevádzky v súlade s predloženým investičným projektom. Plnenie časového harmonogramu a výšky obstaraného investičného 
majetku v zmysle investičného projektu preveril poskytovateľ pomoci u príjemcu miestnym zisťovaním.  

 
Daňovému subjektu, ktorý čerpá štátnu pomoc podľa schémy štátnej pomoci č. XS 250/2007, bola štátna pomoc 

poskytnutá v decembri r. 2007, preto nie je možné v súčasnom období vyhodnotiť efektívnosť poskytnutej štátnej pomoci. 
 
 

5.10 Sociálna poisťovňa 
 

Celková výška štátnej pomoci poskytnutej Sociálnou poisťovňou v roku 2007 predstavuje sumu 52,83 mil. Sk, čo 
predstavuje 12,61 % z celkového objemu štátnej pomoci poskytnutej v roku 2006. 

 
Výrazný pokles poskytnutej štátnej pomoci v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 je výsledkom veľkého počtu 

žiadostí zo strany poľnohospodárskych subjektov, ktoré Sociálna poisťovňa vybavila v roku 2006 podľa Schémy štátnej pomoci 
poskytovanej formou odpustenia povinnosti zaplatiť penále alebo zníženia penále podľa zákona o sociálnom poistení pre MSP 
pôsobiacich vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov č. XA 105/2006. Skončenie účinnosti schémy č. XA 
105/2006, zmeny európskej legislatívy a s tým súvisiace zvýšenie stropu pomoci de minimis v zmysle nariadenia Komisie (ES) 
č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na pomoc de minimis (ďalej len „nariadenie                      
č. 1998/2006) spôsobilo, že väčšina žiadateľov o odpustenie povinnosti zaplatiť penále alebo zníženie penále bola od 1. 1. 2007 
posudzovaná podľa nariadenia č. 1998/2006.  

 
Podľa stanoviska Sociálnej poisťovne - z pohľadu efektívnosti poskytnutia štátnej pomoci, či už v individuálnom 

prípade alebo podľa schémy č. XS 150/2007, inštitút odpustenia povinnosti zaplatiť penále ako forma štátnej pomoci vedie 
v schválených prípadoch k zvýšeniu produkcie, zachovaniu zamestnanosti v regióne, ako aj k vytvoreniu nových pracovných 
miest. Pre Sociálnu poisťovňu má poskytnutie štátnej pomoci význam z hľadiska zachovania platiteľa bežného poistného a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. 

 
 

5.11 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 
 

VšZP poskytla za rok 2007 štátnu pomoc jednému príjemcovi v celkovej výške 0,97 mil. Sk, a to podľa Schémy štátnej 
pomoci poskytovanej formou odpustenia alebo zníženia povinnosti zaplatiť poplatok z omeškania podľa § 574 Občianskeho 
zákonníka a odpustenia alebo zníženia úroku z omeškania podľa § 18 ods. 2 zákona   č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 
v znení neskorších predpisov – poskytovanie štátnej pomoci malým a stredným podnikom pôsobiacim v prvotnej výrobe 
poľnohospodárskych výrobkov č. XA 242/2007. 
      

Podľa stanoviska VŠZP – z hľadiska efektívnosti štátnej pomoci – štátna pomoc bola poskytnutá VšZP dňa 14. 12. 
2007. Poskytnutá štátna pomoc nebola ku dňu zasielania správy o poskytnutej štátnej pomoci za rok 2007 vo VšZP, príjemcom 
zrealizovaná. Zámerom investičného projektu je modernizácia technologických liniek v rastlinnej výrobe. Investícia bude mať 
stimulačný účinok na poľnohospodárstvo v mieste hospodárenia družstva. Cieľom projektu je zefektívnenie výrobného procesu 
v oblasti rastlinnej výroby, zvýšenie kvality produkcie a ochrana a zlepšenie prírodného prostredia.   
 
 
5.12 Eximbanka SR  
 

Celkový objem štátnej pomoci vo forme vyrovnávania úrokových rozdielov prostredníctvom Eximbanky, a. s. pre 
subjekt VÚB Bratislava, a. s. predstavuje 3,46 mil. Sk. 
  
 Vyrovnávanie úrokových rozdielov vyplýva z uzatvorenej zmluvy medzi Eximbankou SR a VÚB, a. s., na ktorej 
základe sú uhrádzané úrokové rozdiely za obdobie splácania odberateľského úveru v období rokov 2004 - 2010. Realizáciou 
vyrovnávania úrokových rozdielov Eximbanka SR sleduje jeden zo základných cieľov, ktorým je podpora exportu tovarov 
a služieb so zámerom zvýšiť konkurencieschopnosť vývozcov na zahraničných trhoch.  
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6. Návrh opatrení na ďalší postup v oblasti štátnej pomoci                             
 

Jednotliví poskytovatelia navrhujú nasledovné opatrenia na ďalší postup v oblasti štátnej pomoci: 
 

 
6.1 Ministerstvo hospodárstva SR 
 

V roku 2008 bude ukončené poskytovanie štátnej pomoci z prostriedkov sektorového operačného programu 
Priemysel a služby. MH SR v kontexte lisabonskej stratégie hospodárskeho rastu a zamestnanosti v oblasti štátnej pomoci bude 
naďalej posilňovať svoj ekonomický prístup k analýze štátnej pomoci, ktorý považuje za trvalý nástroj na lepšie zameranie 
a zacielenie štátnej pomoci. 

 
Rast konkurencieschopnosti národného hospodárstva je trvalou prioritou hospodárskej politiky SR. Cieľom štátnej 

pomoci bude zachovať a ďalej rozvíjať konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci potenciál priemyselnej výroby, energetiky, 
ako aj potenciál cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja, a tak účinne 
prispievať k zvyšovaniu ekonomickej výkonnosti Slovenska ako celku a znižovaniu disparít ekonomickej výkonnosti v regiónoch 
SR. Práve na tieto regióny budú kladené priority pri čerpaní národných zdrojov a štrukturálnych fondov v rámci operačného 
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na roky 2007 - 2013.  

 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast predstavuje základný materiál formulujúci smerovanie 

a podporu rozvoja inovácií, priemyslu, cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb využitím rastového potenciálu regiónov so 
zameraním na splnenie globálneho - strategického cieľa Národného strategického referenčného rámca SR v programovom 
období 2007 - 2013, ktorým je „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej 
ekonomiky a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“. 

 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast rozpracováva špecifickú prioritu NSRR SR „Podpora 

konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií“ cez prioritnú os 1 Inovácie a rast 
konkurencieschopnosti“, prioritnú os 2 Energetika a prioritnú os 3 Cestovný ruch, ktoré sú v rámci NSRR SR hierarchicky 
zaradené ako špecifická priorita pod strategickú prioritu 2. Vedomostná ekonomika. Opatrenia v rámci prioritnej osi 1 sú 
prepojené na prioritné oblasti, ktoré sú súčasťou Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 a Národného 
programu reforiem (Lisabonskej a Göteborskej stratégie a Konvergenčného programu SR do roku 2010) a ďalších materiálov.   

 
V rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na roky   2007 - 2013 sa štátna pomoc 

formou nenávratného finančného príspevku bude poskytovať na základe nasledovných schém štátnej pomoci:  

 Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií   v priemysle a v službách. 

 Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 
progresívnych technológií v energetike formou priamej pomoci.  

 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného 
ruchu s celoročným využitím. 

 Schéma štátnej pomoci na podporu aplikovaného výskumu a vývoja smerovaného do inovácií. 
 
Podmienky poskytovania investičnej pomoci na rozvoj regiónov, druhy investičnej pomoci, postup a pôsobnosť 

orgánov verejnej správy pri ich poskytovaní a kontrole ich použitia upravuje zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2008. MH SR v kontexte komunitárneho práva 
považuje zákon o investičnej pomoci za ucelený národný program poskytovania štátnej pomoci v regiónoch, kde je možné 
poskytnúť štátnu pomoc. 
 
 
6.2 Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
  

V roku 2008 MP SR  plánuje prostredníctvom štátnej pomoci zabezpečiť najmä: 

 trojpercentné zvýšenie počtu všetkých zapísaných zvierat v plemenných knihách v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom, 

 stabilizovať percentuálne zapojenie počtu zvierat, vypočítaného ako pomer počtu zvierat, u ktorých sa vykonáva 
kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty k celkovému počtu chovaných zvierat, 

 zvýšenie zapojenia farmárov do poistenia poľnohospodárskych plodín a hospodárskych zvierat o 2  %, 

 kompenzáciu škôd spôsobených prírodnými katastrofami a nepriaznivými poveternostnými udalosťami na plodinách 
a zvieratách, 

 ozdravné opatrenia v lesoch postihnutých imisiami a biotickými činiteľmi. 
 

     Zámerom MP SR je prostredníctvom jednotlivých opatrení, transparentným spôsobom podporovať stanovené ciele, a to 
aj napriek limitovaným finančným zdrojom vyčlenených pre štátnu pomoc v sektore pôdohospodárstva. 
 
 
6.3 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
 
 MDPT SR navrhuje zvýšiť ročný rozpočet na dotácie v kombinovanej doprave, pričom predmetná požiadavka je 
zohľadnená v  materiáli „Návrh opatrení na podporu rozvoja intermodálnej prepravy v SR“, ktorý bol dňa 31. 3. 2008 predložený 
na rokovanie vlády SR. 

 
Podľa navrhovaného materiálu sa majú vyčleniť pri príprave rozpočtu na roky 2009 – 2013 finančné prostriedky na 

zvýšenie dotácie poskytovanej v kombinovanej doprave o 30 mil. Sk ročne (t. j. zo súčasných 20 miliónov ročne na 50 miliónov 
ročne s účinnosťou od roku 2009). Toto zvýšenie ročného rámca dotácií bude predstavovať pre štát primerane úsporu na 
špecifické externé náklady štátneho rozpočtu vynakladané na budovanie a údržbu dopravných ciest. 
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Účelom poskytovania dotácií podľa Schémy štátnej pomoci pre kombinovanú dopravu č. N 226/2006 je kompenzovať 
časť oprávnených nákladov v nábehovej časti implementácie projektu v sektore kombinovanej dopravy. Očakáva sa, že 
implementácia projektu zabezpečí trvalé presunutie nákladnej dopravy z cestnej dopravy na železničnú a vnútrozemskú vodnú 
dopravu. Táto pomoc zmierni dopravné zápchy, zredukuje environmentálny vplyv systému cestnej nákladnej dopravy na území 
Slovenskej republiky a zvýši intermodalitu, čím prispeje k vytvoreniu efektívneho a trvalo udržateľného dopravného systému. 
Predmetná schéma nie je časovo limitovaná. Štátna pomoc podľa tejto schémy sa však môže na každý projekt poskytnúť na tri 
roky. 
 
 
6.4 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 

Štátnu pomoc na podporu zamestnanosti a vzdelávania bude MPSVaR SR do konca roka 2008 poskytovať podľa 
platných schém štátnej pomoci na zamestnanosť a na vzdelávanie v rámci skupinových výnimiek. Nadväzne na nové 
nariadenie Európskej komisie o všeobecných skupinových výnimkách bude potrebné pripraviť s účinnosťou od 1. 1. 2009 nové 
schémy štátnej pomoci na podporu zamestnanosti a vzdelávania  tak, aby boli v plnom súlade s týmto nariadením. 
 

Rezort do budúcnosti plánuje sledovať poskytovanie štátnej pomoci v súlade s novými požiadavkami, ako sú 
regionálne ukazovatele, podiel MSP na celkovej poskytnutej štátnej pomoci, ako aj komplexnejšie vyhodnocovať poskytovanie 
štátnej pomoci. 
 
 
6.5 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR   
 
 V ďalšom programovom období na roky 2007 – 2013 bude MVaRR SR postupovať podľa novej schémy štátnej 
pomoci, ktorá je zameraná na vedomostnú ekonomiku, inovácie a technologické transfery a informatizáciu spoločnosti. 
Predmetom tejto schémy štátnej pomoci je poskytovanie štátnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku zo 
štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR pre mikro, malé a stredné podniky na podporu projektov zameraných na 
zvýšenie inovačných aktivít v podnikoch, čím sa zabezpečí dlhodobá konkurencieschopnosť a vysoký rast produktivity v 
cieľovom území operačného programu Bratislavský kraj. 
 
 
6.6 Ministerstvo životného prostredia SR   
 

V rámci budúceho programového obdobia 2007 - 2013 bude MŽP SR pokračovať v poskytovaní štátnej pomoci najmä 
v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia prostredníctvom operačného programu Životné prostredie. Štátnu 
pomoc bude poskytovať podľa dvoch nových schém štátnej pomoci. Nadväzne na nové právne predpisy Európskej komisie pre 
životné prostredie predpokladá v druhej polovici roka 2008 vypracovať aj ďalšie schémy štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj 
infraštruktúry pre ochranu ovzdušia a pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva.  
 
 
6.7 Ministerstvo kultúry SR   
 
 Štátnu pomoc na podporu a rozvoj kinematografie a audiovízie bude poskytovať v rámci schémy štátnej pomoci 
„Štátna pomoc na audiovizuálnu produkciu“, ktorej platnosť končí 31. 12. 2012. Na programové obdobie rokov 2007 – 2013 MK 
SR zvažuje vypracovať návrh novej schémy štátnej pomoci, ktorá bude zameraná na ostatné programy, ktoré rezort kultúry 
zastrešuje a neboli obsiahnuté v aktuálne platnej schéme štátnej pomoci. Predmetom novej schémy štátnej pomoci má byť 
poskytovanie štátnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku. 
 
 
 
6.8 Agentúra na podporu výskumu a vývoja (rezort MŠ SR) 
 

V roku 2007 Agentúra pripravila návrh novej schémy štátnej pomoci – Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou 
na podporu výskumu a vývoja, ktorá by mala platiť do roku 2013.  

 
V súčasnosti beží schvaľovací proces zo strany Európskej komisie. Účelom štátnej pomoci podľa tejto schémy bude 

poskytovať finančné prostriedky na podporu výskumu a vývoja v záujme napĺňania vybraných zámerov a cieľov v súlade s 
dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky  príjemcom pomoci, ktorými sú mikro, malé a stredné podniky ( ďalej 
len ,,MSP,,) a veľké podniky. Výhodou tejto schémy štátnej pomoci oproti predchádzajúcim schémam bude zahrnutie veľkých 
podnikov medzi oprávnených príjemcov pomoci. Oprávnenými projektmi sú projekty, ktorých podporená časť musí v plnej miere 
patriť do jednej z týchto kategórií výskumu: základný výskum, priemyselný výskum a experimentálny vývoj. Predpokladaný 
rozpočet na túto schému je 1 390 mil. Sk na obdobie trvania schémy (6 rokov). 

 
 

6.9 Daňové riaditeľstvo SR (rezort MF SR) 
 

Pri štátnej pomoci čerpanej formou úľavy na dani z príjmov podľa § 35 a § 35a zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach 
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o daniach z príjmov“) ide o daňové subjekty, ktorým poskytnutie štátnej 
pomoci schválil Úrad pre štátnu pomoc do 30. apríla 2004 (cca 40 príjemcov). Tieto daňové subjekty si môžu uplatniť schválenú 
výšku štátnej pomoci za predpokladu splnenia podmienok stanovených v oznámení o schválení štátnej pomoci. Štátnu pomoc 
formou daňovej úľavy podľa § 35 a § 35a zákona o daniach z príjmov si môžu uplatniť aj daňovníci, ktorým po 30. apríli 2004 
štátnu pomoc schválila Európska komisia.  
 

V zmysle prechodných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov si daňové 
subjekty  môžu uplatniť úľavu na dani v prípade, ak hodnotu splateného peňažného vkladu do základného imania podľa § 35 
ods. 1 písm. a) a § 35a ods. 1 písm. a) zákona o daniach z príjmov splnili najneskôr do 31. marca 2007. 
 

Daňový subjekt, ktorý čerpá štátnu pomoc na základe nariadenia vlády SR č. 192/1998 Z. z., si môže uplatniť 
oslobodenie od dane ešte za roky 2008 a 2009. 
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6.10 Sociálna poisťovňa (rezort MPSVaR SR) 
 

Sociálna poisťovňa bude poskytovať štátnu pomoc podľa schémy č. XS 150/2007, a to až do skončenia jej účinnosti 
(dňa 30. júna 2008).  

 
Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina subjektov v podmienkach Sociálnej poisťovne spĺňa kritériá pre poskytnutie 

pomoci de minimis, Sociálna poisťovňa predpokladá, že klesajúci trend poskytovania štátnej pomoci zo strany Sociálnej 
poisťovne bude pokračovať a Sociálna poisťovňa väčšinu pomoci poskytne formou pomoci de minimis, pričom ako poskytovateľ 
pomoci v súlade s ustanovením § 22 zákona o štátnej pomoci bude štvrťročne oznamovať MF SR poskytnutie tejto pomoci, a to 
v lehote do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroku, v ktorom sa minimálna pomoc poskytla. 

 
 
 

6.11 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (rezort MZ SR) 
 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. nepripravuje žiadny nový návrh opatrení v prípadoch poskytovania štátnej 
pomoci a minimálnej pomoci. V súčasnosti využíva možnosť poskytovania štátnej pomoci v zmysle schémy XA 242/2007, ktorej 
trvanie je do  31. 12. 2013. Výška predpokladanej štátnej pomoci na roky 2008 až 2013 je 200 mil. Sk ročne.   

 
Okrem toho VŠZP v súčasnosti využíva poskytovanie minimálnej pomoci v zmysle nariadenia Komisie  č. 1998/2006 

a nariadenia Komisie č. 1535/2007. 
 
  

6.12 Eximbanka SR (rezort MF SR) 
 

Eximbanka SR aktívne komunikuje s MF SR na príprave podkladov k spracovaniu návrhu rozpočtu verejnej správy na 
roky 2009 - 2011. Požiadavky banky na rozpočet verejnej správy pre jednotlivé roky budú predstavovať potencionálnu žiadosť 
o poskytovanie štátnej pomoci.  
 

V súlade s „Aktualizáciou teritoriálnej a komoditnej podpory exportu, možnosti vyššieho využitia poisťovacej kapacity 
a optimalizácie podielu cudzích zdrojov na financovaní Exportno – importnej banky Slovenskej republiky“ sa v budúcom období 
očakáva realizácia projektov strednodobého a dlhodobého charakteru, pri ktorých sa vo vyššej miere predpokladá využitie 
štátnej pomoci v súlade s podmienkami „Dohovoru o oficiálne podporovaných exportných úveroch“.  
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Záver 

 
 

 
Predložená správa bola vypracovaná v súlade s § 28 zákona o štátnej pomoci, a to na základe podkladov príslušných 

poskytovateľov štátnej pomoci.  
 
Vláda SR svojím uznesením č. 487 zo 6. 6. 2007 (úloha B.2.) uložila ministrovi financií správu o poskytnutej štátnej 

pomoci za rok 2007 vypracovať ako komplexne hodnotiaci materiál s návrhom opatrení na ďalší postup. Preto správa okrem 
toho, že faktograficky a sumárne zachytáva smerovanie štátnej pomoci od poskytovateľov štátnej pomoci k príjemcom pomoci 
a prezentuje hlavné tendencie vo vývoji poskytovania štátnej pomoci, obsahuje aj hodnotenie prínosu štátnej pomoci 
poskytnutej v roku 2007, ako aj návrh opatrení na ďalší postup v oblasti štátnej pomoci v pôsobnosti jednotlivých 
poskytovateľov.  

 
V roku 2007 bola poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 7 802,79 mil. Sk, z toho z národných zdrojov 6 898,34 

mil. Sk a z prostriedkov EÚ 904,45 mil. Sk. Celková výška štátnej pomoci sa v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 znížila 
o 19,41 %. Podiel poskytnutej štátnej pomoci v roku 2007 z HDP je 0,42 %. 

 
Výrazné medziročné zníženie štátnej pomoci bolo zaznamenané najmä v oblasti poskytovania štátnej pomoci pre 

malé a stredné podniky (o 52,24 %), na vzdelávanie (o 49,68 %), pre pôdohospodárstvo (o 77,46 %) a na rozvoj regiónov 
(regióny podľa čl. 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES o 45,32 %). V porovnaní s rokom 2006 sa výrazne zvýšila štátna pomoc 
poskytnutá pre oceliarsky priemysel (o 651,84 %). 

 
Najväčší objem štátnej pomoci v roku 2007 poskytli daňové úrady formou daňových úľav podľa § 35 a § 35a zákona 

o daniach z príjmov (52,51 %, z toho U. S. Steel Košice, s. r. o. 21,74 %) a podľa nariadenia vlády SR č. 192/1998 Z. z. 
o podmienkach oslobodenia novovzniknutých daňových subjektov od dane z príjmov právnických osôb (24,90 %). Druhým 
najväčším poskytovateľom štátnej pomoci v roku 2007 bolo MH SR (27,74 %). 

 
Všeobecné zhodnotenie regionálneho prínosu poskytnutej štátnej pomoci v roku 2007 (tabuľka č. 19) naznačuje, že 

najväčší podiel štátnej pomoci bol poskytnutý Bratislavskému kraju a Košickému kraju. Zhodnotenie efektívnosti poskytnutej 
štátnej pomoci vo väzbe na regionálny a ekonomický rozvoj SR podľa poskytovateľov štátnej pomoci nie je možné u väčšiny 
projektov podporených v roku 2007 zhodnotiť z dôvodu neukončenia ich realizácie a nedočerpania finančných prostriedkov. Pri 
vyhodnocovaní efektívnosti iba jeden rezort uplatňuje metodiku Európskej komisie pre externé náklady základných druhov 
dopráv (program Marco Polo II), z ktorého vyplýva, že na každú 1 Sk poskytnutej dotácie na tento účel získava Slovenská 
republika úsporami na externých nákladoch 1,9 Sk. Rezort dopravy poskytuje štátnu pomoc výlučne z národných zdrojov. 

 
Štátna pomoc poskytnutá podľa schém štátnej pomoci z celkovej poskytnutej štátnej pomoci v roku 2007 tvorí 30,79 

%, čo nemožno hodnotiť pozitívne vzhľadom na to, že Európska komisia preferuje poskytovanie štátnej pomoci formou schém 
štátnej pomoci a je menej administratívne a časovo náročné. 

 
Nadväzne na nové nariadenie Európskej komisie o všeobecných skupinových výnimkách s účinnosťou od 1. 7. 2008 

je potrebné vo väčšej miere poskytovať štátnu pomoc podľa schém štátnej pomoci v rámci skupinových výnimiek. V roku 2007 
tvorilo poskytnutie štátnej pomoci podľa schém štátnej pomoci v rámci skupinových výnimiek len 8,31 % z celkovej poskytnutej 
štátnej pomoci. V prípade využitia skupinových výnimiek schému štátnej pomoci neschvaľuje Európska komisia. Európskej 
komisii sa predkladá len súhrn informácií o predmetnej schéme s cieľom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ. 

 
V záujme efektívneho využívania štátnej pomoci je potrebné, aby poskytovatelia štátnej pomoci vykonávali kontroly 

použitia prostriedkov štátnej pomoci, oprávnenosti vynaložených nákladov a dodržania podmienok poskytnutia štátnej pomoci. 
 
Tabuľkové prehľady označené ako príloha č. 2, príloha č. 3 a príloha č. 4 MF SR po prerokovaní vládou SR predloží 

Európskej komisii, a to v súlade s nariadením Komisie (ES). 
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Zoznam skratiek 
 
 
APVV    Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
SACR                              Agentúra na podporu cestovného ruchu 
Pomoc de minimis pomoc nepresahujúca 200 000 EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich fiškálnych 

rokov pre jedného podnikateľa; v sektore poľnohospodárstva a rybného hospodárstva 
pomoc nepresahujúca 7 500 EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich fiškálnych 
rokov pre jedného podnikateľa 

EK Európska komisia 
ES       Európske spoločenstvo, európske spoločenstvá 
HDP    hrubý domáci produkt 
MF SR    Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
MK SR    Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
MH SR    Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
MP SR    Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
MPSVaR SR   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
MSP                                        Malí a strední podnikatelia 
MŠ SR    Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
MVRR SR Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
MZ SR Ministerstvo zdravotníctva 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 
UPSVaR                   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
VÚC    vyšší územný celok    


