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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 2009 (ďalej len „správa“), ktorú 
predkladá na rokovanie vlády SR.    

 
Forma a obsah predkladanej správy zodpovedajú požiadavkám EK  na predkladanie 

ročných správ o poskytnutej štátnej pomoci v súlade s nariadením Komisie (ES)  č. 794/2004 
z 21. apríla 2004, ktoré vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú 
podrobné pravidlá uplatňovania článku 93 Zmluvy o založení ES v znení nariadenia Komisie 
(ES)  č. 271/2008 (Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1).  
 

Správa bola vypracovaná na základe podkladov, ktoré podľa zákona o štátnej pomoci 
predložili MF SR poskytovatelia štátnej pomoci. Faktograficky a sumárne zachytáva 
smerovanie štátnej pomoci od poskytovateľov štátnej pomoci k príjemcom štátnej pomoci 
a prezentuje hlavné tendencie vo vývoji poskytovania štátnej pomoci. Obsahuje aj hodnotenie 
prínosu štátnej pomoci poskytnutej v roku 2009, ako aj návrh opatrení na ďalší postup 
v oblasti štátnej pomoci v pôsobnosti jednotlivých poskytovateľov.  

 
             Správa je rozdelená do 7 základných kapitol. V prvej kapitole Poskytnutá štátna 
pomoc v  Slovenskej republike sa uvádza sumárne zhodnotenie poskytnutej štátnej pomoci 
v roku 2009, prehľad štátnej pomoci podľa účelov a kategórií pomoci za rok 2009, 
porovnanie celkového objemu štátnej pomoci v SR v rokoch 2002 až 2009 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 2009. 
 
 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, 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 do oceliarskeho priemyslu, uhoľného priemyslu a do 
dopravy.   

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

 
V piatej kapitole sú uvedené základné informácie o opatreniach Schémy pre dočasné 

poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej 
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krízy  č. N 222/2009, ktorú EK priradila do zoznamu existujúcich opatrení štátnej pomoci za 
rok 2009.  

 
Šiesta kapitola sa venuje vyhodnoteniu prínosu štátnej pomoci poskytnutej 

jednotlivými poskytovateľmi v roku 2009. Kapitola obsahuje aj tabuľkový prehľad so 
základnými údajmi o poskytnutej štátnej pomoci podľa jednotlivých poskytovateľov.  
 

Siedma kapitola obsahuje návrh opatrení na ďalší postup v oblasti štátnej pomoci 
v pôsobnosti jednotlivých poskytovateľov. Kapitoly 6 a 7 správy sú uvedené tak, ako ich 
vyhodnotili príslušní poskytovatelia štátnej pomoci. 

 
V prílohe č. 1 sa nachádza Prehľad poskytnutej štátnej pomoci za rok 2009 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 2004 – 2009, ktorý je vypracovaný v súlade so štandardizovaným formulárom 
III. A nariadenia Komisie (ES). V zozname sú uvedené aj opatrenia štátnej pomoci, ktorým 
skončila platnosť v rokoch 2000 až 2009. Uvedené opatrenia (v sivých poliach) sú naďalej 
evidované v databáze štátnej pomoci EK. V porovnaní s prílohou č. 1 v opatreniach pomoci 
spolufinancovaných z prostriedkov Európskej únie je v súlade s metodikou EK 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 (ES). 

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

v súlade so štandardizovaným formulárom III. C nariadenia Komisie (ES).  
 
V prílohe č. 5 je uvedený tabuľkový prehľad, ktorý bol vypracovaný v súlade s bodom 

10.1.1. rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (Ú. v. EÚ C 323, 
30.12.2006, ďalej len „rámec“). Okrem iných atribútov príloha obsahuje vyhodnotenie 
motivačného účinku štátnej pomoci poskytnutej veľkým podnikom v roku 2009.  

 
V prílohe č. 6 v súlade s požiadavkou EK je uvedený zoznam opatrení štátnej pomoci 

(schém štátnej pomoci a individuálnych opatrení štátnej pomoci), ktorým skončila platnosť 
v roku 2009, však naďalej budú realizované platby.   
 

MF SR predloží EK po prerokovaní vládou SR tabuľkové prehľady (s výnimkou 
prílohy č. 1), a to do 30. júna 2010. 
 
 
 
 
 
 
 



 5

1.  Poskytnutá štátna pomoc v Slovenskej republike 
 

1.1  Štátna pomoc v roku 2009  
 

Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej v SR v roku 2009 predstavuje sumu    
440,27 mil. eur, z toho 322,97 mil. eur bolo poskytnutých z národných zdrojov a 117,30 mil. 
eur predstavovali prostriedky z fondov Európskej únie.  

 
Celková výška štátnej pomoci v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 sa zvýšila                       

o 34,19 mil. eur, čo predstavuje nárast o 8,4 %.  
 

Tab. č. 1 Celkový objem štátnej pomoci v SR (2002 – 2009) 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 

Štátna 
pomoc v mil. 

Sk 
6 121,46 6 777,33 10 612,77 11 820,60 11 446,95 10 165,85    12 233,48 13 262,37 

Štátna 
pomoc v mil. 

eur 
143,36 163,34 265,02 306,29 307,32 300,93 406,08 440,27 

Poznámka: Údaj za rok 2008 bol aktualizovaný DR SR, pretože niektoré daňové subjekty predložili v roku 2008 dodatočné daňové 
priznania. Číselný údaj za rok 2008 bol aktualizovaný aj z dôvodu dodatočného predloženia údajov CR SR o poskytnutej štátnej pomoci 
formou daňových zvýhodnení v prípade spotrebnej dane.  
 
Graf č. 1 

 
 
 

 
Celkový objem štátnej pomoci za obdobie rokov 2002 – 2008 je prepočítaný na euro 

podľa priemerných  ročných kurzov stanovených na jednotlivé ročné obdobia Národnou 
bankou Slovenska.  

Celkový objem štátnej pomoci za rok 2009 je prepočítaný na slovenské koruny (tab. č. 
1) podľa konverzného kurzu.  

Do zoznamu existujúcich opatrení štátnej pomoci za rok 2009 EK priradila aj Schému 
pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej 
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a hospodárskej krízy č. N 222/2009, ktorej objem je zahrnutý v celkovej výške štátnej pomoci 
poskytnutej za rok 2009. 

 
Podiel poskytnutej štátnej pomoci z HDP, na obyvateľa, na zamestnanca a z výdavkov 

štátneho rozpočtu za rok 2009 obsahuje tabuľka č. 2. 
 
Tab. č. 2 Podiely poskytnutej štátnej pomoci v SR v roku 2009  

 
 

Rok 
 

Podiel poskytnutej štátnej pomoci 

              z HDP v 
(%)......................           na obyvateľa v eurách  na zamestnanca v eurách  z výdavkov štátneho rozpočtu   

(v %) 

2009 0,69 81,16 186,10 3,30 

Poznámka: Pre výpočet jednotlivých hodnôt sa použili údaje zo "Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR 
v roku 2009", ktorú vláda SR vzala na vedomie na rokovaní dňa 10.3.2010. 
 
 
1.2  Poskytnutá štátna pomoc podľa účelov pomoci   
 

Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2009 podľa účelov pomoci (podľa 
klasifikácie účelov pomoci vypracovanej EK) je uvedený v tab. č. 3 a  v grafe č. 2 je 
predmetný prehľad za rok 2009 graficky znázornený. 

 
Tab. č. 3 Prehľad štátnej pomoci podľa účelov pomoci za rok 2009 

ÚČELY  ŠTÁTNEJ  POMOCI 

Výška pomoci za rok 2009 

v % z celkovej 
výšky pomoci  (v mil. eur) 

Horizontálna pomoc celkom 74,40 327,55 

z toho:  

        Regióny podľa článku 87 (3)(a) Zmluvy o ES 46,41 204,32 

        Regióny podľa článku 87 (3)(c) Zmluvy o ES  1,61 7,10 

        Kultúra a záchrana kultúrneho dedičstva 0,70     3,07 

        Malí a strední podnikatelia   1,72    7,58 

        Pomoc na ukončenie činnosti   0,07       0,30 

        Výskum a vývoj   2,09   9,19 

        Zamestnanosť 0,58     2,56 

        Vzdelávanie   4,06   17,89 

        Životné prostredie 17,04       75,03 

Odvetvová pomoc celkom 10,07       44,32 

z toho:  

          Oceliarsky priemysel 3,97       17,48 

          Uhoľný priemysel 1,13   4,99 

          Doprava   4,96    21,85 

Pôdohospodárstvo celkom 15,66       68,93 
  

Štátna pomoc za SR celkom 100     440,27 
* Štátnu pomoc podľa Schémy pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy  
  č. N 222/2009 poskytli DR SR (0,0028 mil. eur) a MPSVR SR  (2,48mil. eur).  
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Graf. č. 2   

 
 
 
 
1.3 Poskytnutá štátna pomoc podľa jednotlivých poskytovateľov 
   
 V tejto časti správy sa znázorňuje graf s prehľadom objemu poskytnutej štátnej 
pomoci podľa jednotlivých poskytovateľov za rok 2009. 
 
Graf č. 3  
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1.4 Poskytnutá štátna pomoc podľa kategórií pomoci  
 
 V tejto kapitole je uvedený prehľad poskytnutej štátnej pomoci za rok 2009 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 poistenia – 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, 

úľavy na penále, úľavy na úrokoch a úľavy na zvýšení dane, odpustenie 
povinnosti zaplatiť penále, 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.  
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Celkový prehľad o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike v roku 2009 
podľa kategórií štátnej pomoci je uvedený v tab. č. 4. a graficky znázornený v grafe č. 4.  
 
Tab. č. 4  Prehľad pomoci podľa kategórií pomoci v roku 2009   

Kategória 
pomoci 

Výška pomoci        
(mil. eur)  

Podiel z celkovej 
výšky štátnej pomoci 

(%) 
A1A 234,87 53,35 
A2A 204,65 46,48 

B - - 
C 0,75 0,17 
D - - 

Spolu 440,27 100,00 
 
 
 
Graf č. 4   
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2.  Horizontálna pomoc 
 
Európska komisia prijala nariadenia, usmernenia a rámce ustanovujúce kritériá, ktoré 

sa vzťahujú na jednotlivé kategórie horizontálnej pomoci: pomoc na rozvoj regiónov, pomoc 
pre malých a stredných podnikateľov, na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov 
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, prevádzková pomoc, pomoc v oblasti rizikového kapitálu a priamych 
zahraničných investícií.  

 
Horizontálna pomoc sa poskytuje najmä podľa nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 

zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom 
podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách).   

 
V roku 2009 štátna pomoc na horizontálne účely bola poskytnutá v celkovej výške            

327,55 mil. eur. V porovnaní s rokom 2008 sa výška horizontálnej pomoci zvýšila o 48,08 
mil. eur, t. j.  o 17,20 %.   

 
Dôvodom tohto nárastu bolo čerpanie podľa schém štátnej pomoci, a to najmä: 

• Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do 
ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím, č. XR 64/2008 
(poskytovateľom je MH SR),  

• Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania č. ŠP 1/2009, X 530/2009 
(poskytovateľom je MPSVR SR), 

• Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorý je schémou štátnej pomoci č. XR 84/2008 (poskytovateľmi sú MH SR 
a MPSVR SR),  

• Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v 
priemysle a v službách, č. XR 62/2008 (poskytovateľom je MH SR),  

• Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia na 
programovacie obdobie rokov 2007-2013 (regionálna pomoc), č. XR 80/2008 
(poskytovateľom je MŽP SR), 

• Daňové zvýhodnenie uplatňované na elektrinu, uhlie a zemný plyn podľa smernice 
Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácií právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie 
energetických výrobkov a elektriny, č. NN 63/2009 (poskytovateľom je CR SR),  

• Daňové zvýhodnenie na podporu rozvoja používania pohonných látok                       
z obnoviteľných zdrojov vyplývajúce zo smernice Rady 2003/96/ES, (Biopalivá), č. N 
360/2006 (poskytovateľom je CR SR).  
 
 

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

Dňa 13.9.2006 EK 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 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               
na štátnu pomoc. 
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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 regióne, ktorý má 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 štátnej pomoci môžu zvýšiť o 10 percentuálnych bodov pre 
stredné podniky a o 20 percentuálnych bodov pre malé podniky, definované 
podľa odporúčania EK zo 6. mája 2003, týkajúceho sa definície mikro, malých a stredných 
podnikov (Ú. v. ES L 124, 20.5.2003, 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 2009  

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

SR, MŽP SR a MPSVR SR poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 211,42 mil. eur, a to 
prostredníctvom 32 individuálnych opatrení štátnej pomoci a 10 schém štátnej pomoci.  

 
Štátna pomoc bola poskytnutá najmä formou dotácií a nenávratných finančných 

príspevkov vo výške 173,85 mil. eur, ďalej formou úľav na dani z príjmov vo výške 37,57 
mil. eur, čo predstavuje 17,77 % z celkovej regionálnej pomoci. 

 
Poskytovanie štátnej pomoci podľa schém v rámci tohto účelu predstavuje 155,09 mil. 

eur.  Pomoc podľa schém poskytli daňové úrady, MH SR, MPSVR SR a MŽP SR.  
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 V rámci poskytovania individuálnej štátnej pomoci na rozvoj regiónov boli 
podporované regióny podľa čl. 87(3)(a) Zmluvy o ES vo výške 49,22 mil. eur a región podľa 
článku 87(3)(c) Zmluvy o ES vo výške 7,10 mil. eur.  
 
 Celkovo na rozvoj regiónov bola poskytnutá individuálna štátna pomoc vo výške 
56,32 mil. eur,  čo predstavuje 26,64 % z celkovej poskytnutej regionálnej pomoci. Pomoc 
poskytli daňové úrady, MH SR a MPSVR SR.  
  
 Individuálna štátna pomoc bola poskytovaná na obstaranie dlhodobého hmotného a 
nehmotného majetku. Zameraná bola na vytvorenie nových podnikov, 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 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 2008 
si v roku 2009 uplatnila spoločnosť Volkswagen Slovakia, a. s., Bratislava, a to v celkovej 
výške 5,61 mil. eur, čo predstavuje 2,65 % z regionálnej pomoci a 1,27 %  z celkovej 
poskytnutej pomoci v SR v roku 2009. 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 roku 2009 bolo ukončené čerpanie predmetnej individuálnej štátnej pomoci. 

 
V rámci poskytovania štátnej pomoci na podporu regionálneho rozvoja bola 

poskytovaná pomoc podľa nasledovných schém: 
 

• Schéma na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov č. SK 69/2003 štyrom 
príjemcom štátnej pomoci vo výške 3,96 mil. eur (poskytovateľ MH SR),  

• Schéma štátnej pomoci na zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva                     
č. SK 70/2003  jednému príjemcovi štátnej pomoci vo výške 0,15 mil. eur (poskytovateľ 
MŽP SR), 

• Schéma štátnej pomoci na zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia č. SK 
71/2003 jednému príjemcovi štátnej pomoci vo výške 0,26 mil. eur (poskytovateľ MŽP 
SR),  

• Schéma štátnej pomoci pre veľké podniky č. N 659/2006 v celkovej výške 22,43 mil. eur;                
z toho vo forme daňovej úľavy (poskytovateľ MH SR) 15 príjemcom vo výške 8,78 mil. 
eur, vo forme dotácií (poskytovateľ MH SR) 6 príjemcom vo výške 8,95 mil. eur a  vo 
forme dotácií na novovytvorené pracovné miesta (poskytovateľ MPSVR SR)                       
12 príjemcom štátnej pomoci vo výške 4,70 mil. eur, 

• Schéma štátnej pomoci na podporu regionálneho rozvoja č. XR 158/2007 v celkovej 
výške 3,54 mil. eur; z toho vo forme dotácií (poskytovateľ MH SR) jednému príjemcovi 
vo výške 0,37 mil. eur a vo forme dotácií na novovytvorené pracovné miesta 
(poskytovateľ MPSVR SR) dvom príjemcom štátnej pomoci vo výške 3,17 mil. eur,   
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• Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v 
priemysle a v službách č. XR 62/2008 trom príjemcom štátnej pomoci vo výške 3,22 mil. 
eur  (poskytovateľ MH SR),  

• Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do 
ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím č. XR 64/2008 31 
príjemcom štátnej pomoci vo výške 111,69 mil. eur (poskytovateľom je MH SR),               

• Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktorý je schémou štátnej pomoci č. XR 84/2008 (poskytovatelia MF SR, MH SR 
a MPSVR SR) vo výške 4,69 mil. eur trom príjemcom štátnej pomoci, 

• Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia pre 
programové obdobie na roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc) č. XR 80/2008 vo výške 
4,39 mil. eur trom príjemcom štátnej pomoci (poskytovateľ MŽP SR), 

• Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva pre 
programové obdobie  na roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc) č. XR 81/2008 vo výške 
1,35 mil. eur štyrom príjemcom štátnej pomoci (poskytovateľ MŽP SR). 
 

Celková výška štátnej pomoci na podporu regiónov podľa uvedených schém štátnej 
pomoci je 155,67 mil. eur a bola poskytnutá spolu 86 príjemcom štátnej pomoci.  

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

Výška pomoci 
    204,32  mil. eur 

         46,41  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 
         14,88  % úľava na dani z príjmov 

             85,11  % dotácia, nenávratný finančný príspevok  
Poskytovatelia   MH SR, MŽP SR, MPSVR SR, daňové úrady 

 
V porovnaní s rokom 2008 sa výška štátnej pomoci pre regióny podľa článku 87(3)(a) 

Zmluvy  o EÚ v rámci predmetného účelu zvýšila o 72,54 mil. eur,  t. j. o 55,05 %.  
 

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

Výška pomoci 
7,10  mil. eur  
1,61  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 92,57  % úľava na dani z príjmov, dotácie 
 7,43 % dotácia 
Poskytovatelia   MH SR, MŽP SR, daňové úrady 

 
V porovnaní s rokom 2008 sa výška štátnej pomoci pre región podľa článku 87(3)(c) 

Zmluvy  o EÚ v rámci predmetného účelu znížila o 52,60 mil. eur,  t. j. o 88,11 %. 
 

 
2.2  Kultúra a záchrana kultúrneho dedičstva 

 
V roku 2009 v rámci schémy štátnej pomoci „Štátna pomoc na audiovizuálnu 

produkciu“  č. N 551/2006 (Ú. v. C 241/1, 13.10.2007) bola  poskytnutá   štátna   pomoc 37 
podnikateľským subjektom  na  podporu  a  rozvoj  kinematografie a audiovízie formou 
dotácie v celkovej výške 3,07 mil. eur. MK SR v sledovanom období neposkytlo 
individuálnu štátnu pomoc. 

 
V porovnaní s rokom 2008 sa výška štátnej pomoci zvýšila o 0,07 mil. eur, t. j. o 2,20 %. 
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Tab. č. 7 Poskytnutá pomoc na kultúru a záchranu kultúrneho dedičstva  

Výška pomoci 
3,07  mil. eur   
0,70  % 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 

prostredníctvom MH SR, MVRR SR a APVV poskytnutá štátna pomoc iba podľa schém 
štátnej pomoci v celkovej výške 7,58 mil. eur. Z celkovej výšky poskytnutej pomoci za rok 
2009 bolo 3,91 mil. eur poskytnutých z národných zdrojov.  

 
Štátna pomoc bola poskytnutá prostredníctvom nasledovných 5 schém: 
 
• Schéma na podporu malého a stredného podnikania č. SK 65/2003 štyrom príjemcom 

štátnej pomoci vo výške 1,58 mil. eur (poskytovateľ MH SR), 
• Schéma podpory podnikateľských aktivít cestovného ruchu č. SK 67/2003 ôsmim 

príjemcom štátnej pomoci vo výške 2,05 mil. eur (poskytovateľ MH SR),  
• Schéma podpory malého a stredného podnikania JPD 2 č. XS 4/2005 desiatim príjemcom 

štátnej pomoci vo výške 1,31 mil. eur (poskytovateľ MVRR SR), 
• Schéma podpory rozvoja cestovného ruchu JPD 2 č. XS 5/2005 štyrom príjemcom štátnej 

pomoci vo výške 0,71 mil. eur (poskytovateľ MVRR SR), 
• Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja doplnená 

podľa dodatku č. 1  k pôvodnej schéme č. XS 104/2006, ktorá sa týmto mení                    
č. XS 225/2007 23 príjemcom štátnej pomoci vo výške 1,93 mil. eur (poskytovateľ 
APVV). 
  

Celková výška štátnej pomoci na rozvoj malého a stredného podnikania podľa 
uvedených schém štátnej pomoci vo výške 7, 58 mil. eur bola poskytnutá spolu 49 príjemcom 
štátnej pomoci.  

 
V rámci predmetného účelu nebola poskytnutá individuálna štátna pomoc. 

 
V porovnaní s rokom 2008 sa výška štátnej pomoci na predmetný účel znížila o 16,60 

mil. eur, t. j. o 68,67 %. Dôvodom tohto poklesu je dočerpávanie finančných prostriedkov 
(MH SR, MVRR SR a APVV) podľa schém štátnej pomoci vypracovaných 
v predchádzajúcom programovom období.  

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

Výška pomoci 
7,58  mil. eur   
1,72  % z celkovej pomoci  

Forma pomoci 100  % dotácia, nenávratný finančný príspevok  
Poskytovatelia   MH SR, MVRR SR, APVV 
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2.4  Pomoc na ukončenie činnosti  
 
V rámci tohto účelu poskytli štátnu pomoc dvaja poskytovatelia štátnej pomoci              

MH SR a VŠZP, a.s. štátnu pomoc pre príjemcu Baňa Dolina, a. s., Veľký Krtíš formou 
dotácie odpustenia penále a v celkovej výške 0,30 mil. eur.  
 
V porovnaní s rokom 2008 sa výška štátnej pomoci zvýšila o 0,06 mil. eur, t. j. o 25,00 %. 

 
Tab. č. 9 Poskytnutá pomoc na ukončenie činnosti 

Výška pomoci 
0,30  mil. eur  
0,07  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 100  % dotácia 
Poskytovateľ   MH SR, VŠZP, a.s. 
 
 
2.5  Výskum a vývoj  
 

V rámci tohto účelu bola poskytnutá štátna pomoc v roku 2009 v celkovej výške            
9,19 mil. eur. Z toho v rámci schém štátnej pomoci bola poskytnutá štátna pomoc 
prostredníctvom MH SR, MŠ SR a APVV  vo výške 9,07 mil. eur, čo predstavovalo 98,70 % 
z celkovej poskytnutej štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja.  
 
 V porovnaní s rokom 2008 sa výška štátnej pomoci zvýšila o 4,80 mil. eur, t. j. 
o 109,34 %.  

 
Štátna pomoc bola poskytnutá prostredníctvom nasledovných 6 schém štátnej pomoci, 

a to:    
 

• Schéma na podporu priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja č. SK 42/2003 
dvom  príjemcom štátnej pomoci v celkovej výške 0,40 mil. eur (poskytovateľ MH SR), 

• Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja                    
č. SK 51/2004 štyrom príjemcom štátnej pomoci v celkovej výške 0,07 mil. eur 
(poskytovateľ APVV), 

• Schéma podpory výskumu a vývoja č. XS 104/2006 siedmim príjemcom štátnej pomoci v 
celkovej výške 0,50 mil. eur (poskytovateľ APVV), 

• Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja                       
č. N 702/2007 84 príjemcom štátnej pomoci v celkovej výške 6,60 mil. eur (poskytovateľ 
APVV),  

• Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v odvetví 
dopravy č. X 477/2009 jednému príjemcovi vo výške 0,21 mil. eur,  

• Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č.  595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý je schémou štátnej pomoci              
č. X 946/2009 piatim príjemcom vo výške 1,29 mil. eur. 

 
Celková výška štátnej pomoci podľa uvedených schém štátnej pomoci je 9,07 mil. eur 

bola poskytnutá spolu 104 príjemcom štátnej pomoci. 
  
V rámci individuálnych prípadov APVV poskytla štátnu pomoc spoločnosti                     

VUJE, a. s., Trnava, a to vo výške 0,12 mil. eur.   
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Tab. č. 10  Poskytnutá pomoc na výskum a vývoj 

Výška pomoci 
9,19  mil. eur  
2,09  % z celkovej pomoci  

Forma pomoci 100  % dotácia, nenávratný finančný príspevok  
Poskytovatelia   APVV, MH SR, MŠ SR 
 
 
2.6  Zamestnanosť  
           

Štátna pomoc v roku 2009 na podporu zamestnanosti bola poskytovaná v rámci schém 
štátnej pomoci v súlade s právnymi predpismi ES: 
 
• pre štátnu pomoc o skupinových výnimkách pre zamestnanosť (podľa nariadenia 

Komisie (ES) č. 2204/2002 účinného do 30. júna 2008), a to v rámci Schémy štátnej 
pomoci na podporu zamestnanosti č. XE 14/2008 v celkovej výške 0,07 mil. eur, pričom 
pomoc bola poskytnutá podľa tejto schémy 261 oprávneným príjemcom štátnej pomoci. 
Predmetná schéma štátnej pomoci bola platná do 31.12.2008 a realizácia platieb v rámci 
schémy bola ukončená v roku 2009. Štátna pomoc bola poskytovaná v roku 2009 iba na 
dofinancovanie zmlúv vzťahujúcich sa k tejto schéme,  
 

• pre štátnu pomoc podľa nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (Všeobecné nariadenie 
o skupinových výnimkách), a to v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu 
zamestnanosti č. X 754/2009 v celkovej výške 0,01 mil. eur, pričom pomoc bola 
poskytnutá podľa tejto schémy 7 oprávneným príjemcom štátnej pomoci. 
 
Účelom štátnej pomoci pri predmetných schémach štátnej pomoci bola podpora MSP, 

tvorby nových pracovných príležitostí pre znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so 
zdravotným postihnutím, a kompenzácia dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním 
pracovníkov  so zdravotným postihnutím.  

 
       Štátna pomoc podľa uvedených schém bola v roku 2009 poskytnutá v celkovej výške            
0,08 mil. eur 268 oprávneným príjemcom štátnej pomoci. V porovnaní s rokom 2008 sa 
výška štátnej pomoci podľa uvedených schém znížila o 1,10 mil. eur,  t. j. o 93,22 %.  

 
Dôvodom tohto poklesu je:  

- dočerpávanie finančných prostriedkov podľa schémy štátnej pomoci č. XE 15/2008 
vypracovanej v predchádzajúcom programovom období,  

- nízkym čerpaním finančných prostriedkov podľa novej schémy štátnej pomoci                       
č. X 754/2009, ktorá mala platnosť iba od júna 2009.  

 
  Štátna pomoc na podporu zamestnanosti bola v roku 2009 poskytnutá aj v rámci schémy 

štátnej pomoci č. N 222/2009, a to v celkovej výške 2,48 mil. eur.  
 
        Na základe uvedeného celkovo za rok 2009, vrátane schémy štátnej pomoci č. 222/2009, 
rezort MPSVR SR na podporu zamestnanosti poskytol štátnu pomoc v celkovej výške              
2,56 mil. eur, čo v konečnom dôsledku predstavuje zvýšenie o 1,38 mil. eur, t. j. 116,95 % 
oproti roku 2008.  
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Tab. č. 11  Poskytnutá pomoc na zamestnanosť  

Výška pomoci 2,56 mil. eur  
0,58 % z celkovej pomoci 

Forma pomoci 100 % nenávratný finančný príspevok 
Poskytovateľ   MPSVR,  
 

 
2.7 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 17,89 mil. eur, a to:  

 
• podľa Schémy štátnej pomoci na vzdelávanie č. XE 34/2008 v celkovej výške              

0,17 mil. eur pre 81 oprávnených príjemcov štátnej pomoci (podľa nariadenia 
Komisie (ES) č. 68/2001 účinného do 30. júna 2008). Predmetná schéma bola platná 
do 31.12.2008 a realizácia platieb v rámci tejto schémy štátnej pomoci bola ukončená 
v roku 2009, pričom štátna pomoc bola poskytovaná na dofinancovanie zmlúv 
vzťahujúcich sa k tejto schéme,   

• podľa  Schémy štátnej pomoci na podporu vzdelávania č. X 530/2009 v celkovej 
výške 16,44 mil. eur 1 372 oprávneným príjemcom štátnej pomoci podľa nariadenia 
Komisie (ES) č. 800/2008 (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách).  

 
Pomoc na podporu vzdelávania podľa uvedených schém štátnej pomoci poskytol 

rezort  MPSVR SR v celkovej výške 16,61 mil. eur, pričom pomoc bola poskytnutá 1 453 
oprávneným príjemcom štátnej pomoci.  
 

V rámci individuálnych prípadov MPSVR SR poskytlo štátnu pomoc trom 
spoločnostiam v celkovej výške 1,28 mil. eur, pričom ide o štátnu pomoc poskytnutú 
zahraničným investorom na podporu vzdelávania zamestnancov, ktorá predstavuje 7,15 % 
z celkovej pomoci poskytnutej rezortom MPSVR SR na predmetný účel. 
 

Účelom pomoci poskytovanej podľa predmetných schém štátnej pomoci bola podpora 
všeobecného a špecifického vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa, pričom všeobecné 
vzdelávanie vo veľkej miere prevažovalo nad špecifickým vzdelávaním. 

 
V porovnaní s rokom 2008 sa výška štátnej pomoci zvýšila o 12,56 mil. eur, t. j.       

o 235,65 %.  
 
Tab. č. 12 Poskytnutá pomoc na vzdelávanie 

Výška pomoci 
17,89 mil. eur 
4,06 % z celkovej pomoci 

Forma pomoci 100 % dotácia, nenávratný finančný príspevok 
Poskytovatelia  MPSVR SR, ÚPSVaR (individuálne opatrenia) 
 
 
2.8  Životné prostredie 
 

V roku 2009 bola poskytnutá štátna pomoc colnými úradmi a Environmentálnym 
fondom v celkovej výške  75,03 mil. eur.   
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Colné úrady poskytli formou daňového zvýhodnenia štátnu pomoc 61 príjemcom 
štátnej pomoci v celkovej výške 74,28 mil. eur prostredníctvom dvoch schém štátnej pomoci, 
a to:  

- Daňové zvýhodnenie na podporu rozvoja používania pohonných látok z 
obnoviteľných zdrojov, vyplývajúce zo smernice Rady 2003/96/ES (Biopalivá), 
schéma štátnej pomoci č. N 360/2006, 

- Daňové zvýhodnenie uplatňované na elektrinu, uhlie a zemný plyn podľa smernice 
Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácií právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie 
energetických výrobkov a elektriny, schéma štátnej pomoci č. NN 63/2009. 

 
Environmentálny fond poskytol na tento účel štátnu pomoc formou zvýhodneného 

úveru pre spoločnosť ZSNP, a. s., vo výške 0,75 mil. eur.   
 
V porovnaní s rokom 2008 sa výška štátnej pomoci zvýšila o 25,41 mil. eur, t. j. 

o 51,21%.  
 
Tab. č. 13 Poskytnutá pomoc pre životné prostredie 

Výška pomoci 
75,03  mil. eur 
17,04  % z celkovej pomoci 

Forma pomoci 
99,00  % oslobodenie alebo zníženie spotrebnej dane  
1,00  % zvýhodnený úver 

Poskytovatelia   colné úrady, Environmentálny fond 
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3.  Odvetvová pomoc 
 

Európska komisia 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 2009 sa štátna pomoc na podporu odvetví poskytla pre oceliarsky priemysel, 

uhoľný priemysel a dopravu v celkovej výške 44,32 mil. eur, čo v porovnaní s rokom 2008 
predstavuje zníženie o 25,41 mil. eur, t. j. o 36,44 %. Pomoc poskytli daňové úrady, MH SR, 
MDPT SR a colné úrady, pričom výška štátnej pomoci, ktorú poskytli tvorila 10,07 % 
z celkovej výšky štátnej pomoci.  

 
 3. 1 Oceliarsky priemysel          
 

V roku 2009 bola poskytnutá štátna pomoc pre oceliarsky priemysel  spoločnosti         
U. S. Steel Košice, s. r. o., vo forme daňového úveru. Predmetná spoločnosť si uplatnila úľavu 
na dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2008 v celkovej výške 17,48 mil. eur.   

 
V  porovnaní s rokom 2008 sa štátna pomoc znížila o 25,33 mil. eur, t. j. o 59,17 %.  
 
V súlade s § 35 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších 

predpisov,   od zdaňovacieho obdobia roka 2005 si príjemca štátnej pomoci uplatňuje úľavu 
na dani už len do výšky 50 % dane vykázanej v daňovom priznaní.  

 
Tab. č. 14  Poskytnutá pomoc pre  oceliarsky priemysel 

Výška pomoci 
17,48  mil. eur  
3,97  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 100  % daňový úver s požiadavkou reinvestovania 
Poskytovateľ   daňový úrad 

 
 

 3.2 Uhoľný priemysel  
 
 V roku 2009 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 4,99 mil. eur. 

 
V  porovnaní s rokom 2008 sa štátna pomoc zvýšila o 1,35 mil. eur, t. j. o 37,09 %.  

 
Tab. č. 15  Poskytnutá pomoc pre uhoľný priemysel 

Výška pomoci 
4,99  mil. eur 
1,13  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 100  % dotácia 
Poskytovateľ   MH SR 
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3.3 Doprava 
 

V roku 2009 bola poskytnutá štátna pomoc prostredníctvom MDPT SR a colných 
úradov v celkovej výške 21,85 mil. eur.   

 
 MDPT SR poskytlo štátnu pomoc prostredníctvom Schémy štátnej pomoci pre 
kombinovanú dopravu č. N 226/2006 (výnos MDPT SR č. 491/M-2006 z 15.12.2006 
o poskytovaní dotácií v oblasti kombinovanej dopravy) dvom príjemcom štátnej pomoci vo 
výške 0,42 mil. eur.  
 

    Colné úrady formou oslobodenia od spotrebnej dane a zníženia sadzby spotrebnej dane 
(ustanovené v smernici Rady 2003/96/ES pre sektor dopravy) prostredníctvom schémy štátnej 
pomoci č. NN 46b/2006 poskytli štátnu pomoc 37 príjemcom štátnej pomoci vo výške              
21,43 mil. eur.  

 
V  porovnaní s rokom 2008 sa štátna pomoc znížila o 1,41 mil. eur, t. j. o 6,06 %.  

 
Tab. č. 16  Poskytnutá pomoc pre dopravu 

Výška pomoci 
21,85  mil. eur 
4,96  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 
21,43 oslobodenie od spotrebnej dane 
0,42  % dotácia,  

Poskytovatelia   MDPT SR, colné úrady 
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4.  Pôdohospodárstvo 
 

V rámci poskytovania štátnej pomoci v oblasti pôdohospodárstva sa v roku 2009 
poskytla štátna pomoc v celkovej výške 68,93 mil. eur, pričom sa poskytovala iba podľa 
schém štátnej pomoci.  

 
Podiel poskytnutej štátnej pomoci v odvetví pôdohospodárstva na jednotlivých 

poskytovateľov je nasledovný: colné orgány (77,80 %), MP SR (21,85 %) a VŠZP (0,35 %).  
 
 
V roku 2009 MP SR poskytlo štátnu pomoc prostredníctvom 10 schém štátnej pomoci 

formou dotácií, spolu 529 príjemcom štátnej pomoci, v celkovej výške 15,06 mil. eur.  
 
V porovnaní s rokom 2008 MP SR zvýšilo poskytovanie štátnej pomoci v rámci tohto 

účelu o 11,27 mil. eur, t. j. o 297,36 %.   
 
MP SR v rámci tohto účelu poskytlo štátnu pomoc prostredníctvom nasledovných 

schém štátnej pomoci: 
 

• Schéma štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy alebo plemenárskej 
evidencie stáda, č. XA 255/2007 deviatim príjemcom štátnej pomoci vo výške 0,72 mil. 
eur,     

• Schéma štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty 
zvierat, č. XA 256/2007 trom príjemcom štátnej pomoci vo výške 2,76 mil. eur,          

• Schéma štátnej pomoci na úhradu časti poistného v poľnohospodárstve č. XA 258/2007                     
451 príjemcom štátnej pomoci vo výške 2,49 mil. eur,  

• Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách                       
č. XA 125/2008 siedmim príjemcom štátnej pomoci vo výške 0,13 mil. eur,  

• Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd spôsobených usmrtením zvierat v dôsledku 
nariadeného opatrenia č. XA 126/2008 52 príjemcom štátnej pomoci vo výške 1,74 mil. 
eur,  

• Schéma štátnej pomoci na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat v znení dodatku č. 1,                   
č. XA 255/2009 (pôvodne XA 127/2009) jednému príjemcovi štátnej pomoci vo výške 
1,75 mil. eur,  

• Schéma štátnej pomoci na zachovanie a ochranu genetických zdrojov rýb, č. XF 15/2009                     
štyrom príjemcom štátnej pomoci vo výške 0,09 mil. eur,    

• Schéma štátnej pomoci na vyhotovenie lesných hospodárskych plánov, č. N 652/2008 
jednému príjemcovi štátnej pomoci vo výške 2,82 mil. eur,  

• Schéma štátnej pomoci na školenia, poradenstvo a plány na odborné hospodárenie 
v lesoch, č. N 592/2008 jednému príjemcovi štátnej pomoci vo výške 0,22 mil. eur, 

• Schéma štátnej pomoci na ochranu lesov vo vlastníctve štátu a v lesoch prenajatých na 
území Tatranského národného parku a Pieninského národného parku a v ich ochrannom 
pásme, č. N 566/2008 jednému príjemcovi štátnej pomoci vo výške 2,36 mil. eur.   

 
 
VŠZP, a. s., v roku 2009 poskytla štátnu pomoc prostredníctvom Schémy štátnej 

pomoci 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 č. XA 242/2007, 10 príjemcom štátnej pomoci v celkovej 
výške 0,24 mil. eur.  
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V  porovnaní s rokom 2008 sa štátna pomoc poskytnutá VŠZP, a. s., v roku 2009 znížila        
o 0,25 mil. eur, t. j. o 51,02 % z dôvodu nižšieho počtu žiadateľov o štátnu pomoc.    

 
Colné úrady v roku 2009 v tomto odvetví poskytli štátnu pomoc prostredníctvom 

schémy štátnej pomoci č. NN 46a/2006 „Daňové výhody ustanovené v smernici Rady 
2003/96/ES v sektore poľnohospodárstva“ 3 642 príjemcom štátnej pomoci v celkovej výške 
53,63 mil. eur.  

 
CR SR v roku 2009 poskytlo štátnu pomoc približne v rovnakom objeme ako v roku 

2008 (53,34 mil. eur).  
 

Tab. č. 17  Poskytnutá pomoc pre pôdohospodárstvo  

Výška pomoci 68,93  mil. eur 
15,66  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 
21,85 

        77,80 
           0,35  

% dotácia, 
 % oslobodenie od spotrebnej dane, 
 % odpustenie poplatku z omeškania, 

Poskytovatelia   MP SR, colné úrady, VŠZP, a. s. 
 
 

V porovnaní s rokom 2008 sa štátna pomoc v rámci účelu „Pôdohospodárstvo“ zvýšila              
o 11,32 mil. eur, t. j. o 19,65 %.  

 
 
Prehľad štátnej pomoci poskytnutej v roku 2009 v odvetví pôdohospodárstva bol 

vypracovaný v rozsahu a štruktúre stanovenej v prílohe III. B nariadenia Komisie (ES)  aj  
podľa článku 20 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1857/2006 z 16. decembra 2006 (Ú. v. L 358 z 16. 
12. 2006). Prehľad je uvedený v prílohe č. 3 tejto správy.  

 
Prehľad  štátnej pomoci poskytnutej v roku 2009 v rybnom hospodárstve vypracovaný 

v rozsahu a štruktúre stanovenej v prílohe III. C nariadenia Komisie (ES) je uvedený v prílohe 
č. 4 tejto správy.  
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5.  Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania 
finančnej a hospodárskej krízy č. N 222/2009  
 
 

Do zoznamu existujúcich opatrení štátnej pomoci za rok 2009 priradila EK aj Schému 
pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej 
a hospodárskej krízy č. N 222/2009.  

 
Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania 

finančnej a hospodárskej krízy je schémou štátnej pomoci. Z uvedeného dôvodu celkový 
objem štátnej pomoci za rok 2009 zahŕňa aj výšku štátnej pomoci poskytnutej podľa 
predmetnej schémy. 

 
Malá pomoc podľa tejto schémy sa môže poskytnúť aj príjemcom, ktorí neboli v 

ťažkostiach k 1. júlu 2008, avšak sa do ťažkostí dostali v dôsledku finančnej a hospodárskej 
krízy. Maximálna výška pomoci poskytnutej podľa tejto schémy nesmie prekročiť hotovostný 
grant vo výške 500 000 eur pre jedného príjemcu za obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2010. 

 
Štátnu pomoc podľa tejto schémy v roku 2009 poskytli dvaja poskytovatelia, a to:                

MPSVR SR a DR SR v celkovej výške 2,4828 mil. eur. MPSVR SR poskytlo 99,67 %  
z uvedenej sumy.  

 
V rámci predmetnej schémy bola štátna pomoc poskytnutá 575 príjemcom. Z toho      

MPSVR SR poskytlo štátnu pomoc 573 príjemcom štátnej pomoci.  
 
Poskytovanie štátnej pomoci podľa jednotlivých poskytovateľov: 
 
1. MPSVR SR (99,67 %) poskytlo štátnu pomoc v celkovej výške 2,48 mil. eur. Štátnu 

pomoc na podporu zamestnanosti realizovalo na základe dvoch schém minimálnej pomoci 
na podporu udržania zamestnanosti, tvorby a udržania nových, resp. existujúcich 
pracovných miest, ktoré takto reflektujú na aktuálne potreby trhu práce, najmä v čase 
finančnej a hospodárskej krízy. Možnosti uplatnenia Dočasného rámca Spoločenstva pre 
opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej 
a hospodárskej krízy využilo predovšetkým ÚPSVaR v rámci realizácie aktívnych 
opatrení na trhu práce na podporu a udržanie zamestnanosti. 
 

2. DR SR (0,33 %) poskytlo štátnu pomoc v celkovej výške 0,0028 mil. eur dvom 
príjemcom štátnej pomoci formou odpustenia sankcie za porušenie osobitných predpisov.  
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6. Vyhodnotenie prínosu štátnej pomoci poskytnutej v roku 2009  
 

V tabuľke č. 18 sú uvedené základné údaje o poskytnutej štátnej pomoci za všetkých 
poskytovateľov v SR. 
 
Tab. č. 18 Prehľad poskytnutej štátnej pomoci za rok 2009 podľa poskytovateľov 

Poskytovateľ 

Výška 
poskytnutej 

štátnej 
pomoci        

(mil. v EUR) 

Počet 
príjemcov 

štátnej 
pomoci 
v roku 
2009 

Podiel 
poskytnutej 

štátnej 
pomoci na 
celkovej 

výške štátnej 
pomoci v SR 

Zmena výšky 
poskytnutej štátnej 

pomoci v roku 
2009 v porovnaní 

s rokom 2008 

Podiel schém 
na 

poskytnutej 
štátnej 

pomoci v roku 
2009 

Podiel 
štátnej 

pomoci pre 
MSP 

Regionálny prínos 
(najviac podporené 

regióny) 

MH SR* 201,06 71  45,70 % zvýšenie  o 42,15 % 15,60 % 50 %  Banskobystrický, Žilinský a 
Prešovský kraj 

MP SR 15,06 529 3,42 % zvýšenie o 297,36 % 100 % 100 % Bratislavský, Prešovský a 
Nitriansky kraj 

MDPT SR 0,42 2 0,10 % zvýšenie o 147 % 100 % 100 % Západoslovenský kraj 

MPSVR SR* 22,51  2 324 5,12 % zvýšenie o 82,47 % 100 % 55,5 % Prešovský  Banskobystrický 
Košický a Žilinský kraj 

MVRR SR 2,02  14 0,46 % zvýšenie o 175 % 100 % 100 % Bratislavský kraj 

MŽP SR 5,57 9 1,27 % zníženie o 26,42 % 100 % 63,88 % Prešovský,  Banskobystrický 
a Žilinský kraj 

MK SR 3,07 37 0,70 % zvýšenie o 2,4 % 100 % 100 % Bratislavský, Banskobystrický 
a Trnavský kraj 

MŠ SR 1,29  5 0,29 % 1,29 mil. eur (v roku 
2008 neposkytol) 100 % 100 % Prešovský, Trnavský a 

Žilinský kraj 

APVV 9,43 120 2,14 % zvýšenie o 41,22 % 98,69 % 92,25 % Bratislavský, Trenčiansky  
a Žilinský kraj 

DR SR* 29,16 16 6,62 % zníženie o 73,30 % 0,20 % 0 % Košický kraj a Bratislavský 
kraj 

VŠZP, a. s. 0,33 11 0,08 % zníženie o 31,46 % 73,52 % 100 % Banskobystrický, Trnavský 
a Žilinský kraj 

CR SR 149,34 3790 33,94 % zvýšenie o 31,64 % 100 % Poskytovateľ 
nevyhodnotil 

Bratislavský, Nitriansky a 
Trnavský kraj 

Environmentál
ny fond 0,75 1 0,17 % 0,75 mil. eur (v roku 

2008 neposkytol) 0 % 0 % Banskobystrický kraj 
* Pozn.: 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 a výška investičných stimulov vo forme 
príspevkov na novovytvorené pracovné miesta podľa osobitného predpisu.   

 
Najväčší objem štátnej pomoci v roku 2009 poskytlo MH SR. Druhým najväčším 

poskytovateľom štátnej pomoci v roku 2009 bolo CR SR  (colné úrady) a tretím najväčším 
poskytovateľom bolo DR SR (daňové orgány). 

 
Najvyšší medziročný pokles poskytnutej štátnej pomoci zaznamenalo DR SR a               

VŠZP, a.s..   
 
Osem poskytovateľov štátnej  pomoci (MP SR, MDPT SR, MPSVR SR, MŽP SR, 

MVRR SR, MK SR, MŠ SR a CR SR) poskytlo štátnu pomoc len prostredníctvom schém 
štátnej pomoci, čo možno hodnotiť pozitívne.   
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Najvyšší podiel štátnej pomoci pre malé a stredné podniky poskytli MVRR SR, MP SR, 
MDPT SR, MK SR, MŠ SR a VŠZP, a.s.. 

 
Z regionálneho hľadiska bol najväčší podiel štátnej pomoci poskytnutý v rámci 

Bratislavského, Trnavského, Žilinského a Banskobystrického kraja. 
 
 

Prínos štátnej pomoci poskytnutej v roku 2009 vyhodnotili príslušní poskytovatelia 
nasledovne:  
 
6.1 Ministerstvo hospodárstva SR 
 

V roku 2009 bolo v gescii MH SR poskytnutých 164,84 mil. eur, z toho z fondov 
Európskej únie 101,98 mil. eur, čo predstavuje 62 % z celkového objemu poskytnutej pomoci 
rezortom. 
 

V rámci sektorového operačného programu Priemysel a služby (oprávnené obdobie do 
30.6.2009) sa štátna pomoc poskytovala formou nenávratného finančného príspevku podľa 
schém štátnej pomoci v celkovej výške 7,99 mil. eur: 

• SK 65 2003 Schéma podpory malého a stredného podnikania, 
• SK 67 2003 Schéma podpory podnikateľských aktivít cestovného ruchu, 
• SK 42 2003 Schéma na podporu priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja, 
• SK 69 2003 Schéma na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných energetických 

zdrojov. 
 

V rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa štátna pomoc 
poskytovala formou nenávratného finančného príspevku podľa nasledovných schém štátnej 
pomoci v celkovej výške 114,91 mil. eur: 

• XR 62/2008 Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých 
technológií v priemysle a v službách, 

• XR  64/2008 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom 
ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím. 

 
Ďalej sa štátna pomoc poskytovala podľa nasledovných opatrení štátnej pomoci: 
• N 324/2005 Štátna pomoc pre slovenský uhoľný priemysel na roky 2005 – 2010 vo 

výške  4,99 mil. eur, 
• N 659/2006 Schéma štátnej pomoci pre veľké podniky vo výške 8,95 mil. eur, 
• XR 84/2008, zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon je schémou štátnej pomoci) vo výške 2,57 mil. eur, 
• XR 158/2007 Schéma štátnej pomoci na podporu regionálneho rozvoja č. 1621/2007-

1000 vo výške 0,37 mil. eur, 
• formou individuálnej štátnej pomoci vo výške 25,06 mil. eur. 

 
Efektívnosť poskytnutej štátnej pomoci pre rozvoj MSP 

 
Efektívnosť poskytnutej štátnej pomoci pre rozvoj MSP je možné merať dosiahnutím 

plánovaných hodnôt indikátorov. Vzhľadom na nedostupnosť niektorých údajov nie je ešte 
možné presne kvantifikovať dosah štátnej pomoci na efektívnosť fungovania MSP. Svetová 
finančná a ekonomická kríza spôsobila (v medziročnom porovnaní 1. - 3. štvrťrok) prepad 
produkcie (o 12,6 %), ktorý bol spôsobený  poklesom vývozu o vyše 20 %,  čo malo hlavný 
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vplyv na celkový pokles HDP (o 5,3 %) a nárast nezamestnanosti. Pokles hrubej pridanej 
hodnoty bol zaznamenaný na úrovni 5,5 %.  Účinky svetovej finančnej a ekonomickej krízy 
mali zásadný vplyv na ekonomickú výkonnosť slovenských podnikov. V tejto súvislosti však 
efekt poskytnutej štátnej pomoci prispel k udržaniu konkurencieschopnosti a zamestnanosti v 
podporených MSP. 
 

Efektívnosť poskytnutých investičných stimulov vo väzbe na regionálny a ekonomický 
rozvoj Slovenskej republiky 
 

Najvýznamnejším faktorom pre regionálny a ekonomický rozvoj SR je etablovanie 
významných zahraničných investorov a na nich nadväzujúcich subdodávateľov. Z tohto 
pohľadu najväčší rozvoj v posledných rokoch zaznamenal Trenčiansky, Žilinský a Košický 
kraj, v ktorých je najvýraznejšie zastúpenie zahraničných investícií. Naopak najzaostalejšími 
regiónmi sú Banskobystrický a Prešovský kraj, v ktorých je aj najnižšie zastúpenie 
zahraničných investorov, ktorým bola poskytnutá štátna pomoc. Efektívnosť poskytnutých 
investičných stimulov je možné najviac deklarovať cez ukazovateľ miery nezamestnanosti 
v jednotlivých regiónoch,  pričom platí, že najvyššia miera nezamestnanosti je v regiónoch, 
v ktorých je najnižší podiel zahraničných investícií. Taktiež je možné konštatovať, že 
regionálny rozvoj je priamo podmienený s rozvojom infraštrukturálnej dostupnosti a aj 
v tomto smere bez dobudovania najmä cestnej infraštruktúry naďalej budú regióny 
Banskobystrického a Prešovského kraja zaostávať. 
 

Dodržiavanie motivačného účinku štátnej pomoci poskytnutej veľkým podnikom 
 

Problematika dodržiavania motivačného účinku štátnej pomoci je priamo daná pravidlami, 
ktoré určuje nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008, v zmysle ktorého stimulačný účinok sa 
posudzuje najmä z hľadiska toho, či by sa konkrétna investícia zrealizovala aj bez poskytnutia 
štátnej pomoci a na druhej strane platí zásada, že investícia sa začne realizovať až potom, keď 
príslušný orgán štátnej správy (MH SR) oznámi investorovi, v prípade veľkých podnikov, že 
spĺňa podmienky na poskytnutie regionálnej pomoci. Dodržiavanie motivačného účinku 
štátnej pomoci MH SR zabezpečuje aj realizáciou priebežných kontrol u konečného príjemcu 
a v prípade, ak sa zistí, že príjemca porušil ustanovenia zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej 
pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválená, resp. už poskytnutá investičná 
pomoc (vrátane sankcií) musí byť zo strany investora (príjemcu) vrátená. 
 
 
6.2 Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
 

Celkový objem štátnej pomoci za rezort MP SR v roku 2009 bol  15, 06 mil. eur.  
Z toho: podiel  fondov Európskej únie  -     0 % 

      zdroje štátneho rozpočtu  -          100 % 
 

V porovnaní s rokom 2008 sa štátna pomoc zvýšila o 297,36 % z dôvodu realizácie 
nových opatrení štátnej pomoci, a to: 

• opatrenie na vyhotovenie lesných hospodárskych plánov, 
• opatrenie na školenia, poradenstvo a plány na odborné hospodárenie v lesoch, 
• opatrenie na ochranu lesov vo vlastníctve štátu a v lesoch prenajatých na území 

Tatranského národného parku a Pieninského národného parku a v ich ochrannom 
pásme,  
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• opatrenie na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat, ktoré sa nerealizovali 
v minulých rokoch. 

 
 MP SR poskytlo štátnu pomoc formou dotácií prostredníctvom nasledovných 
schém štátnej pomoci:  

      
• Schéma štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej 

evidencie stáda (č. XA 255/2007) – 723 608,50 eur -  4,6 % z celkovej štátnej 
pomoci, 

• Schéma štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej 
hodnoty zvierat ( č. 256/2007 ) – 2 764 576,58 eur -  17,5 % z celkovej štátnej 
pomoci, 

• Schéma štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárstve                       
(č. XA 258/2007) – 2 485 348,21 eur  -  15,7 % z celkovej štátnej pomoci, 

• Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na 
výstavách  (č.  XA 125/2008)  - 128 334,94 eur -  0,8 % z celkovej štátnej pomoci, 

• Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd spôsobených usmrtením zvierat v dôsledku 
nariadeného opatrenia (č. XA 126/2008) – 1 741 003,12 eur - 11,0 % z celkovej 
štátnej pomoci, 

• Schéma štátnej pomoci na zachovanie a ochranu genetických zdrojov rýb                   
(č. XF 15/2009) – 85 641,00 eur  -  0,5 % z celkovej štátnej pomoci, 

• Schéma štátnej pomoci na vyhotovenie lesných hospodárskych plánov                       
(č. N 652/2008 ) – 2 815 906,00 eur  -  17,8  % z celkovej štátnej pomoci, 

• Schéma štátnej pomoci na školenia, poradenstvo a plány na odborné hospodárenie 
v lesoch (č. 592/2008) – 214 927,00 eur  -  1,4 % z celkovej štátnej pomoci,  

• Schéma štátnej pomoci na ochranu lesov vo vlastníctve štátu a v lesoch 
prenajatých na území Tatranského národného parku a Pieninského národného 
parku a v ich ochrannom pásme (č. N 566/2008) – 2 359 746,00 eur - 14,9 % 
z celkovej štátnej pomoci,  

• Schéma štátnej pomoci na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat                        
(č. XA 255/2009) – 2 500 000,00 eur  - 15,8 % z celkovej štátnej pomoci.  

 
Efektívnosť poskytnutej štátnej pomoci :  
Štátna pomoc poskytnutá rezortom MP SR v roku 2009  bola zameraná najmä na: 

• zlepšenie genetickej kvality chovaných hospodárskych zvierat,  
• zlepšenie manažmentu rizík v poľnohospodárstve, 
• zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, 
• ochranu lesov postihnutých podkôrnym hmyzom,  
• prezentáciu výrobkov poľnohospodárskej prvovýroby prostredníctvom výstav.  
 

 
6.3 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
 

Štátna pomoc v oblasti kombinovanej dopravy bola poskytnutá podľa výnosu MDPT 
SR č. 494/M-2006 v znení výnosu MDPT SR č. 3152/M-2007. 
 

Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej v roku 2009 predstavuje 0,42 mil. eur, 
pričom podiel fondov Európskej únie predstavuje 0 %. 
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Výška poskytnutých dotácií za rok 2009 v oblasti kombinovanej dopravy predstavuje 
v porovnaní s rokom 2008  nárast o 0,25 mil. eur. 

 
Z regionálneho pohľadu bola dotácia poskytnutá v roku 2009 pre Západoslovenský 

kraj, pričom bola poskytnutá malým a stredným podnikom. 
 
Podľa stanoviska MDPT SR z hľadiska efektívnosti poskytnutej štátnej pomoci – 

v prípade použitia metodiky EK pre externé náklady základných druhov dopravy zo dňa 
23.4.2004 používanej pre program Marco Polo II z prepočtov vyplýva, že za každú 1 Sk/1 € 
poskytnutej dotácie získala Slovenská republika úspory externých nákladov vo výške 0,84 
Sk/0,84 eur.  

 
 

6.4 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 

Objem štátnej pomoci poskytnutej za rezort MPSVR SR v roku 2009 bol v celkovej 
výške 33,13 mil. eur, z toho objem štátnej pomoci poskytnutej v rámci ESF bol v celkovej 
výške 8,61 mil. eur, čo predstavovalo 26 % z celkového objemu poskytnutej pomoci 
rezortom. 

 
V porovnaní s rokom 2008 sa pomoc v roku 2009 poskytnutá na zamestnanosť 

a vzdelávanie  zvýšila cca o 13,9 mil. eur, čo predstavuje nárast cca o 213,52 % i napriek 
ukončeniu platnosti niektorých zmlúv.  

  
Poskytnutá pomoc na zamestnanosť predstavovala cca 7,72 % z celkovej pomoci 

poskytnutej rezortom MPSVR SR. Pomoc na podporu vzdelávania v rámci celého rezortu 
MPSVR SR predstavovala cca 54,01 % z celkovej pomoci poskytnutej rezortom MPSVR SR. 
Podiel štátnej pomoci poskytnutej zahraničným investorom na podporu zamestnanosti 
predstavoval cca 38,24 % z celkovej pomoci poskytnutej MPSVR SR. 
 

Efektívnosť poskytnutej štátnej pomoci na podporu zamestnanosti a vzdelávania bola 
podmienená najmä zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a predpismi ESF.  
 

Poskytovaná štátna pomoc na podporu zamestnanosti napomohla predovšetkým k 
tvorbe a udržaniu nových pracovných miest s dôrazom a zameraním najmä na dlhodobo 
nezamestnaných občanov, občanov so zdravotným postihnutím a znevýhodnené skupiny na 
trhu práce.  
 

Pozitívum poskytnutej pomoci bolo zvýšenie zamestnanosti najväčšej rizikovej 
skupiny uchádzačov o zamestnanie, zaradenie sa do pracovného procesu a obnovenie ich 
pracovných návykov a zručností, pričom k uvedenému prispieva aj pozitívny vplyv ich 
uplatnenia sa na trhu práce. 
 

Štátna pomoc na podporu zamestnanosti, ako aj individuálne opatrenia štátnej pomoci 
boli zamerané prioritne na regióny s nízkou mierou nezamestnanosti a regióny s nižšou 
vzdelanostnou úrovňou, pričom pomoc na opatrenia bola priamoúmerná počtu vytvorených 
miest a počtu zamestnancov, ktorým bola poskytnutá pomoc na podporu vzdelávania. 
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Poskytovaná pomoc na podporu vzdelávania zamestnancov prostredníctvom 
všeobecného aj špecifického vzdelávania napomohla najmä zvýšeniu kvalifikácie 
zamestnancov, zvýšeniu ich profesionálnych zručností, a tým k zvýšeniu profesionality 
výkonu zamestnancov a budovaniu ľudských kapacít. Zároveň tak podporila u týchto občanov 
udržanie sa na trhu práce a uľahčenie vstupu na trh práce v budúcnosti.   

 
V roku 2009 bola poskytnutá štátna pomoc zahraničným investorom v celkovom 

objeme 13,95 mil. eur, pričom pomoc bola poskytnutá v rámci schémy 22 oprávneným 
príjemcom pomoci. V súvislosti s celkovou počiatočnou investíciou poskytnutou v rámci 
štátnej pomoci sa počíta s vytvorením cca 1 611 pracovných miest. 
 

Najvyšší nárast  zamestnanosti v nadväznosti na podporené a novovytvorené pracovné 
miesta bol v Bratislavskom kraji, mierny nárast bol v Stredoslovenskom kraji a pokles nastal 
v rámci Západoslovenského a Východoslovenského kraja.  
 
 
6.5 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR   
 

V roku 2009 MVRR SR poskytlo finančné prostriedky v  rámci schém štátnej pomoci 
JPD2 v celkovej výške 2,02 mil. eur na 14 projektov schválených v roku 2008. 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. 

 
Štátna pomoc na rozvoj malého a stredného podnikania bola poskytnutá 

prostredníctvom nasledovných schém štátnej pomoci: 
•    Schéma podpory malého a stredného podnikania JPD 2, č. XS 4/2005 vo výške             

1,31 mil. eur, z toho zdroje štátneho rozpočtu 0,18 mi. eur, 
•    Schéma podpory rozvoja cestovného ruchu JPD 2, č. XS 5/2005 vo výške                       

0,71 mil. eur, z toho  zdroje štátneho rozpočtu 0,12 mil. eur. 
 

  V rámci Schémy podpory malého a stredného podnikania JPD 2, č. XS 4/2005  boli 
dočerpané finančné prostriedky na 10 projektov schválených v roku 2008, čím sa zvýšil  
celkový objem poskytnutej štátnej pomoci v roku 2009 o 1,31 mil. eur, čo v porovnaní 
s rokom 2008 predstavuje nárast cca o 281,4 %. Projekty predmetnej schémy štátnej pomoci 
boli zamerané prevažne na obstaranie a nákup novej technológie pre výrobu a na výstavbu 
a rozšírenie výrobno-skladovacích priestorov.  

 
Prínosom pre región Bratislavského kraja je predpokladaný nárast nových pracovných 

miest, vytvorených prostredníctvom schválených projektov v počte 48.  
          

Štátna pomoc bola v roku 2009 uhradená predovšetkým príjemcom štátnej pomoci, 
podnikajúcim v odvetví „Priemyselné stroje a zariadenia“, zaoberajúcim sa najmä strojárskou 
výrobou, žiadateľom s prevažujúcim predmetom podnikania: výroba kovových konštrukcií 
a ich častí, výroba vzduchotechniky.  
 

Platnosť predmetnej schémy štátnej pomoci skončila 31.12.2007 a realizácia platieb 
bola ukončená v roku 2009. 
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         V  rámci Schémy na rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v cestovnom ruchu JPD 2,                 
č. XS 5/2005 boli dočerpané finančné prostriedky na 4 projekty schválené v roku 2008. 
Celkový objem poskytnutej štátnej pomoci v roku 2009 predstavuje sumu 0,71 mil. eur, čo 
v porovnaní s rokom 2008 predstavuje nárast cca o 81,2 % z dôvodu dočerpania finančných 
prostriedkov na ukončené projekty. Schválené projekty v rámci opatrenia 1.3 boli zamerané 
prevažne na výstavby a rekonštrukcie ubytovacích a stravovacích zariadení. 

 
Prínosom pre región Bratislavského kraja je predpokladaný nárast nových pracovných 

miest vytvorených prostredníctvom schváleného projektu v počte 54. 
 
Štátna pomoc bola schválená predovšetkým pre žiadateľov zaoberajúcich sa 

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

Pri hodnotení projektov sa 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. 
 

Platnosť predmetnej schémy štátnej pomoci skončila 31.12.2007 a realizácia platieb 
bola ukončená v roku 2009.  
  

  Schéma podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho 
vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky č. ŠP 01/2009 nadobudla 
platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia v Obchodnom vestníku dňa 20. januára 2009, 
dodatok č. 1 schémy bol uverejnený v Obchodnom vestníku  dňa 4. novembra 2009.  
  

Predmetom schémy štátnej pomoci je poskytovanie štátnej pomoci formou nenávratného 
finančného príspevku z fondov Európskej únie 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. Oprávnenými projektmi sú projekty 
priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferov technológií v oblasti ochrany 
životného prostredia smerované do inovácií. 

 
V roku 2009 v rámci uvedenej schémy štátnej pomoci neboli prijaté žiadne žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok. Riadiaci orgán OPBK vyhlásil v roku 2009 v rámci schémy 
štátnej pomoci č. 01/2009 priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok v rámci OPBK, s kódom výzvy OPBK/2009/2.1/03. Výzva bola vyhlásená dňa            
3. apríla 2009 a ukončená dňa 1. októbra 2009. Žiadatelia o uvedenú výzvu v sledovanom 
období neprejavili záujem.  
 
 
6.6 Ministerstvo životného prostredia SR   

 
Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej MŽP SR za rok 2009 bol vo výške 5,57 mil. 

eur. 
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V rámci operačného programu Základná infraštruktúra ( ďalej len „OP ZI“)  
                                                                                             -  408 247,00 eur – 100 %                    
Z toho:                             podiel fondov Európskej únie  -  243 487,44 eur -  59,64 % 

                                                        zo zdrojov štátneho rozpočtu  -  164 759,56 eur -  40,36 %         
  

 Zmena celkovej výšky štátnej pomoci v rámci OP ZI poskytnutej rezortom MŽP SR 
v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 predstavuje pokles o 94,61 %. V roku 2009 boli 
realizované už len záverečné platby. 

 
Efektívnosť poskytnutej štátnej pomoci 
             Napriek krátkosti programového obdobia na roky 2004 - 2006 podľa MŽP SR 
schémy štátnej pomoci mali pozitívny dosah na rozvoj súkromného sektoru. Pri väčšine 
zrealizovaných projektov boli dosiahnuté cieľové hodnoty indikátorov. Finančné prostriedky 
boli vynaložené efektívne a v súlade s cieľmi OP ZI, priorita 2 Environmentálna 
infraštruktúra. Konečné hodnotenie bude možné prezentovať až pri plnom výkone zariadení. 
Získané skúsenosti z programového obdobia na roky  2004-2006 sa následne využijú 
v nasledujúcom programovom období. 

 
   Platnosť schém štátnej pomoci (č. SK  70/2003 a  č. SK 71/2003) skončila 31.12.2008 

a realizácia platieb bola ukončená v roku 2009. 
 
V rámci operačného programu Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“)  
                                                                                                     -   5 163 307,32 eur  -   100 %                         

Z toho:                           podiel fondov Európskej únie -  4 388 811,17 eur   -   85,00 % 
                                                    zo zdrojov štátneho rozpočtu -     774 496,15 eur   -   15,00 % 

 
Zmena celkovej výšky štátnej pomoci v rámci OP ŽP poskytnutej rezortom MŽP SR 

v roku 2009 podľa schém štátnej pomoci (č. XR 80/2008  a  č. XR 81/2008)  v porovnaní  
s rokom  2008 predstavuje štartovaciu fázu, pretože v roku 2008 podľa schém štátnej pomoci 
nedošlo k žiadnemu čerpaniu. 
 
Efektívnosť poskytnutej štátnej pomoci 

Rok 2009 sa v rámci OP ŽP niesol v znamení vyhlasovania výziev a procesu 
schvaľovania a uzatvárania zmlúv. K 31.12.2009 MŽP SR evidovalo 31 projektov 
schválených podľa schém štátnej pomoci v objeme 82 631 346,00 eur. Podľa MŽP SR 
finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a v súlade s cieľmi OP ZP. Komplexné 
hodnotenie efektívnosti operačného programu bude možné prezentovať až po ukončení 
všetkých projektov. 
 
 
6.7 Ministerstvo kultúry SR   

 
Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej rezortom MK SR v roku 2009 

prostredníctvom schémy štátnej pomoci „Štátna pomoc na audiovizuálnu produkciu na 
Slovensku“ (rozhodnutie Komisie č. N 551/2006, Ú. v. C 241/1, 13.10.2007)  bol vo výške  
3 066 300,00 eur (grantový program Audiovízia).  
 

Program AudioVízia je celkovo členený na osem podprogramov:  
3.1 tvorba a vývoj audiovizuálnych diel (development)  
3.2 produkcia audiovizuálnych diel  
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3.3 produkcia dlhometrážnych filmov pre kiná 
3.4 postprodukcia a/alebo distribúcia audiovizuálnych diel 
3.5 minoritná koprodukcia dlhometrážnych filmov pre kiná 
3.6 distribúcia zahraničných audiovizuálnych diel 
3.7 podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych diel 
3.8 edičná činnosť v oblasti audiovízie  

 
Schéma štátnej pomoci (č. N 551/2006) je notifikovaná pre podprogramy 3.2 až 3.5 

(podprogramy 3.1, 3.6 až 3.8 sa implementujú na základe pravidiel de minimis). Na jednotlivé 
podprogramy, týkajúce  sa štátnej pomoci boli v roku 2009 poskytnuté finančné prostriedky 
vo výške: 
 Podprogram  3.2                  1 179 000,- eur 
                                  3.3                     908 000,- eur 
                       3.4                     770 300,- eur   
                                  3.5                     209 000,- eur          
 

Predmetná schéma štátnej pomoci sa aplikovala v súlade s pravidlami poskytovania 
štátnej pomoci stanovenými zmluvou a špecifikovaným oznámením. Prihliadané bolo najmä 
na kultúrny obsah projektov, neaplikovali sa žiadne územné obmedzenia, intenzita pomoci 
neprekročila 50 % celkového rozpočtu projektu, so stanovenými výnimkami pri ťažších 
a nízkorozpočtových audiovizuálnych dielach. 

 
Vzhľadom na celkový rozpočet programu AudioVízia 2009 bola štátna pomoc 

poskytnutá efektívne. V programe AudioVízia sa vo všeobecnosti pri posudzovaní projektov 
z oblasti audiovizuálnej (kinematografickej) tvorby vychádzalo z nasledovných kritérií 
hodnotenia: 

• kvalita a originalita námetu, scenára a obsahovej štruktúry projektu (pri hraných 
projektoch: námet, obsahová štruktúra, postavy a vizuálny štýl;  pri tvorivých 
dokumentoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl a tvorivý prínos; pri 
animovaných projektoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl a výtvarná 
stránka), 

• vypracovanie projektu (kvalita projektu, prehľadnosť, pravdivosť, úplnosť), 
• kvalita stratégie projektu: popis a časový harmonogram činností spojených s 

realizáciou projektu;  presnosť rozpočtu na výrobu, 
• kvalita stratégie financovania a produkčného potenciálu: predbežný finančný 

výrobný plán;  uvedenie partnerov, koprodukčných zmlúv, zmlúv o spolupráci a 
akceptačných listov, 

• predpoklady na realizáciu (producent, scenárista, režisér, dramaturg, kameraman, 
výtvarník, hudobný skladateľ a pod.), 

• potenciál európskeho a medzinárodného využitia a atraktivita pre distribúciu. 
Podporené projekty spĺňali všetky stanovené kritériá. 
 

Vzhľadom na zvýšený počet premiér slovenských audiovizuálnych diel v roku 2009 
(26 premiér) oproti roku 2008 (16 premiér) možno hodnotiť poskytnutú štátnu pomoc 
pozitívne. 
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6.8 Ministerstvo školstva SR   
 

V roku 2009 bola rezortom MŠ SR poskytnutá štátna pomoc 5 príjemcom štátnej 
pomoci formou stimulov pre výskum a vývoj podľa zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre 
výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o stimuloch pre výskum a vývoj“).   

 
Na základe podpísaných zmlúv o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj sa 

v decembri 2009 poskytli finančné prostriedky vo výške 1 285 088,00 eur na podporu 
motivácie podnikateľskej oblasti pre výskum  a vývoj.  

 
Príjemcovia štátnej pomoci vo forme stimulov pre výskum a vývoj predložili, 

v zmysle čl. 3 podpísanej zmluvy o poskytnutí stimulov  pre výskum a vývoj, informáciu o 
čerpaní prostriedkov za rok 2009 a výhľad čerpania týchto prostriedkov do 31. 3. 2010. 
Vzhľadom na veľmi krátke časové obdobie MŠ SR nevyhodnotilo prínos a efektívnosť 
poskytnutej pomoci.  

 
Podľa Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) č. X 488/2009 

nie je možné vyhodnotiť efektívnosť vzhľadom na to, že v priebehu roka 2009 boli vyhlásené 
iba výzvy (4). Uzávierka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 
výziev bola stanovená na 19. apríl 2010. 

 
 
6.9 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
 

Celkovo bola v roku 2009 poskytnutá štátna pomoc pre 120 podnikateľských 
subjektov vo  výške 9, 43 mil. eur. Podiel z fondov Európskej únie je 0 %. 

  
V porovnaní s rokom 2008 je to nárast o 41,22 %. Tento nárast bol spôsobený 

poskytnutím štátnej pomoci na financovanie nových projektov schválených v rámci výzvy 
programu „Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch“ v roku 2009. 

 
Štátna pomoc bola poskytnutá prostredníctvom 5 schém štátnej pomoci a v jednom 

prípade APVV poskytla individuálnu štátnu pomoc pre veľký podnik vo výške 0,12mil eur, 
ktorý bol zo strany EK schválený a podporený (VUJE, a. s., N 279/2007). 
 

V roku 2009 boli financované projekty najmä pre malé a stredné podniky.  
 
Motivačný účinok štátnej pomoci poskytnutej veľkým podnikom (podľa ukazovateľov 

a kritérií uvedených v kapitole 6 rámca) bol dodržaný. V prípade štátnej pomoci ad hoc 
prípadu, bol motivačný účinok preukázaný spolu so žiadosťou o schválenie poskytnutia 
štátnej pomoci.  

 
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 nasledujúce            
3 roky po ukončení projektu.  
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6.10 Daňové riaditeľstvo SR 
 
Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej daňovými orgánmi v roku 2009 je              

29,161 mil. eur. Ide o štátnu pomoc poskytnutú: 
• formou úľavy na dani z príjmov podľa § 35 a § 35a zákona o daniach z príjmov vo 

výške  23,497 mil. eur, t.j. 80,58 % z celkovej výšky poskytnutej štátnej pomoci 
v roku 2009,  

• v zmysle nariadenia vlády č. 192/1998 Z. z. o podmienkach oslobodenia 
novovzniknutých daňových subjektov od dane z príjmov právnických osôb (ďalej len 
„nariadenie vlády č. 192/1998 Z. z.“) vo výške 5,606 mil. eur, t.j. 19,22  % z celkovej 
sumy poskytnutej štátnej pomoci, 

• podľa Schémy pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas 
trvania finančnej a hospodárskej krízy (ďalej len „schéma pre dočasné poskytovanie 
malej pomoci“) vo výške 2,833 tis. eur, t.j. 0,01 % z celkovej výšky poskytnutej 
štátnej pomoci, 

• formou investičnej pomoci podľa § 30a zákona o dani z príjmov si uplatnil jeden 
daňový subjekt úľavu na dani z príjmov vo výške 0,055 mil. eur, t.j. 0,19 % z celkovej 
výšky poskytnutej štátnej pomoci. 

 
    Štátna pomoc poskytnutá daňovými orgánmi v roku 2009 je o 79,956 mil. eur, t.j. 

o 73,30 % nižšia ako štátna pomoc poskytnutá v roku 2008. 
  

Dôvody poklesu výšky štátnej pomoci: 
• menší počet daňových subjektov, ktoré si uplatnili úľavu na dani - v roku 2009 daňové 

orgány poskytli štátnu pomoc 16 daňovým subjektom, z toho dvom daňovým 
subjektom bola poskytnutá malá pomoc podľa schémy pre dočasné poskytovanie 
malej pomoci, 

• pokles uplatnenej výšky štátnej pomoci u najväčších príjemcov (daňový subjekt U.S. 
STEEL, s. r. o. a daňový subjekt VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.), 

• pokles poskytnutej štátnej pomoci formou úľavy na dani z príjmov u individuálnych 
prípadov z dôvodu poskytovania štátnej pomoci v rámci schém štátnej pomoci. 
 
V súlade s ustanovením § 19 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení 

neskorších predpisov v roku 2009 daňové úrady vykonávali kontroly u príjemcov štátnej 
pomoci, ktorým bola štátna pomoc poskytnutá formou úľavy na dani z príjmov.  

 
V prípade kontrol štátnej pomoci poskytnutej formou úľavy na daní z príjmov neboli 

zistené nedostatky z hľadiska použitia prostriedkov štátnej pomoci, oprávnenosti 
vynaložených nákladov a dodržania podmienok poskytnutia štátnej pomoci. Taktiež prebieha 
kontrola u jedného príjemcu štátnej pomoci, ktorému bola štátna pomoc poskytnutá na 
reštrukturalizáciu vo forme odpisu daňovej pohľadávky. 

 
Poskytnutá štátna pomoc prispela k hospodárskemu rozvoju jednotlivých regiónov, 

k rozšíreniu výroby a zvýšeniu počtu pracovných miest v regiónoch.  
 
V súčasnosti, vychádzajúc z doteraz dostupných údajov za 12 daňových subjektov-   

príjemcov štátnej pomoci, ktorí do roku 2008 vyčerpali povolenú výšku úľavy na dani z 
príjmov v čiastke 1 911 975,81 tis. Sk (63 466,0 tis. eur), možno konštatovať, že 
poskytnutie štátnej pomoci bolo efektívne vzhľadom na skutočnosť, že v daňových 
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priznaniach k dani z príjmov za zdaňovacie obdobia rokov 2005 - 2008  vykázali daňovú 
povinnosť spolu vo výške 1 822 894 tis. Sk (60 509,0 tis. eur). 

 
V roku 2009 bola v súlade so Zmluvou o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej 

únii bola poskytnutá štátna pomoc podľa § 35 zákona o daniach z príjmov spoločnosti U. S. 
Steel Košice, s. r. o. vo výške 17,482 mil. eur (526,65 mil. Sk). Rovnako 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. 

 
 
6.11 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 
 

VŠZP, a. s., poskytla za rok 2009 štátnu pomoc v celkovej výške 329 552,59 eur. 
Z toho podľa schémy štátnej pomoci č. XA 242/2007 poskytla  242 295,91 eur a v súlade s 
rozhodnutím EK č. N 347/2009 (individuálna štátna pomoc) poskytla príjemcovi Baňa 
Dolina, a. s., Veľký Krtíš štátnu pomoc vo výške 87 256,68 eur. 
 
  Na základe schválenej schémy štátnej pomoci č. XA 242/2007, podľa ktorej je možné 
poskytovať štátnu pomoc MSP pôsobiacim v prvotnej výrobe poľnohospodárskych výrobkov, 
požiadalo o odpustenie poplatkov z omeškania 10 subjektov, ktorým bola v zmysle schémy 
štátna pomoc poskytnutá.   

 
Z hľadiska efektívnosti štátnej pomoci poskytnutá štátna pomoc podľa uvedenej 

schémy štátnej pomoci bola investovaná do poľnohospodárskych podnikov, kde zámerom 
investičného projektu je: 

• zlepšenie podmienok pre chov hovädzieho dobytka a oviec rekonštrukciou technológie 
maštale, rekonštrukciou vodovodu na farme, stavebnými úpravami, 

• skvalitnenie podmienok chovu zvierat na farme dojníc, nákupom kŕmneho voza, 
vybudovaním stavby - výbehu pre ekologický chov hovädzieho dobytka, investíciou 
do strojového vybavenia, 

• kúpa skladovacích kapacít na uskladnenie poľnohospodárskej produkcie, 
• zlepšenie kvality poľnohospodárskej pôdy formou vápnenia. 

 
 
6.12 Colné riaditeľstvo SR 
 

Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej colnými úradmi v roku 2009 predstavuje 
sumu 149 339 197,52 eur.  
Z toho:  

• v sektore poľnohospodárstva (schéma štátnej pomoci č. NN 46a/2006) bola 
poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 53 630 216,03 eur,  

• v sektore dopravy (schéma štátnej pomoci č. NN 46b/2006) bola poskytnutá štátna 
pomoc v celkovej výške  21 430 776,23 eur,  

• v oblasti biopalív (schéma štátnej pomoci č. N 360/2006) bola poskytnutá štátna 
pomoc v celkovej výške 42 798 523,00 eur, 

• a v oblasti elektriny, zemného plynu a uhlia ( schéma štátnej pomoci                      
č. NN 63/2009 ) bola poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške                    
31 479 682,26 eur.  
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              Podľa údajov CR SR v roku 2009 sa výška poskytnutej štátnej pomoci v sektore 
poľnohospodárstva zvýšila o 0,55 % v dôsledku zvýšenia objemu poskytnutej štátnej pomoci, 
aj keď počet príjemcov a žiadateľov v roku 2009 bol nižší ako v roku 2008. Výška 
poskytnutej štátnej pomoci v danom sektore v roku 2009 na jedného príjemcu je                       
14 725,48 eur. 
 

Výška poskytnutej štátnej pomoci v sektore dopravy v roku 2009 sa znížila o 7,21 % 
v dôsledku poklesu počtu žiadateľov o štátnu pomoc. Priemerná výška štátnej pomoci na 
jedného príjemcu v roku 2009 v porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesla o 34,8 %. 
Výška poskytnutej štátnej pomoci v danej oblasti v roku 2009 na jedného príjemcu je                 
579 210,16 eur. 
 

Výška poskytnutej štátnej pomoci v roku 2009 v oblasti biopalív sa zvýšila o 15,64 % 
v porovnaní s rokom 2008, v dôsledku nárastu počtu žiadateľov o štátnu pomoc. Priemerná 
výška štátnej pomoci na jedného príjemcu v roku 2009 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
poklesla  o 8,45 %. Výška poskytnutej štátnej pomoci v danej oblasti v roku 2009 na jedného 
príjemcu je  1 783 271,79 eur. 

 
Výška poskytnutej štátnej pomoci v oblasti elektriny, zemného plynu a uhlia v roku 

2009 na jedného príjemcu je 361 835,42 eur. Poskytnutá štátna pomoc v roku 2009 v 
danej oblasti je výrazne vyššia oproti roku 2008 v dôsledku celoročného monitorovania 
štátnej pomoci (keďže v roku 2008 bola monitorovaná od 1. 7. 2008), ako aj v dôsledku 
vyššieho počtu príjemcov a žiadateľov štátnej pomoci.  
 
 
6.13 Environmentálny fond 
 

Environmentálny fond v roku 2009 poskytol štátnu pomoc mimo schémy štátnej 
pomoci vo výške 0,75 mil. eur. 

 
 V roku 2009 Environmentálny fond realizoval len platby v súvislosti s individuálnou 

štátnou pomocou, schválenou v roku 2008 pre spoločnosť ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom na 
projekt „Rekultivácia odkaliska ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom“. 
 
 Projekt rieši rekultiváciu odkaliska červeného a hnedého kalu z výroby primárneho 
hliníka, ktoré sú zaradené medzi nebezpečné odpady. Rekultiváciou areálu sa odstráni riziko 
kontaminácie, odkalisko sa stabilizuje a znížia sa prachové úlety. Realizácia projektu 
(plánovaná na roky 2006 – 2012) prispeje k zlepšeniu ochrany životného prostredia.  
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7. Návrh opatrení na ďalší postup v oblasti štátnej pomoci                             
 

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

 
 
7.1 Ministerstvo hospodárstva SR 
 

Cieľom štátnej pomoci je 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 (OP K a HR) na roky 2007 – 2013.  

 
V rámci OP K a HR sa v rokoch 2007 – 2013 (čerpanie až do roku 2015) 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 na podporu inovácií prostredníctvom projektov 

priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja,  
• Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby 

aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou 
pomoci, 

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

 
Od 1. januára 2008 platí zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v ktorom sú ustanovené pravidlá poskytovania investičnej 
pomoci na Slovensku. Z dôvodu zmiernenia vplyvov hospodárskej krízy bol tento zákon 
novelizovaný a na obdobie od 1. apríla 2009 do 31. decembra 2010 platia prechodné 
ustanovenia, ktoré zmierňujú niektoré podmienky poskytnutia investičnej pomoci v SR. 

 
MH SR prostredníctvom svojho zastúpenia v skupine národných uhoľných expertov 

v rámci DG TREN EK a členstva v Euracoalu podporuje myšlienku prolongovania platnosti 
nariadenia 1407/2002/EC o štátnej pomoci pre uhoľný priemysel, alebo vypracovania 
obdobného predpisu, ktorý by riešil štátnu pomoc pre uhoľné baníctvo osobitne, t. j. odlišne 
od všeobecných predpisov o štátnej pomoci, a to vzhľadom na jeho špecifiká. 
 
 
7.2 Ministerstvo pôdohospodárstva SR 

 
Opatrenia v oblasti štátnej pomoci budú zamerané na realizáciu aktívnej 

poľnohospodárskej politiky v prospech sektorov tvoriacich vysokú pridanú hodnotu, medzi  
ktoré patrí živočíšna výroba a intenzívna rastlinná výroba (zeleninárstvo, ovocinárstvo, 
vinohradníctvo, pestovanie technických plodín).  
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Taktiež bude zabezpečený nárast podpôr vo všetkých sektoroch, avšak najväčší 
medziročný nárast sa presunie práve v prospech živočíšnej výroby a intenzívnej rastlinnej 
výroby. 

 
 

7.3 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
 
MDPT SR nenavrhuje nové opatrenia v oblasti štátnej pomoci. Opatrenia na podporu 

kombinovanej dopravy sú uvedené v materiáli „Návrh opatrení na podporu rozvoja 
intermodálnej prepravy v SR“, ktorý vláda SR vzala na vedomie uznesením č. 304/2008              
zo dňa 14. 5. 2008. 

 
 

7.4  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 

Rezort MPSVR SR bude využívať možnosti poskytovania štátnej pomoci podľa 
schémy štátnej pomoci na podporu vzdelávania (č. X 530/2009), Schémy štátnej pomoci na 
podporu vzdelávania  a adaptability zamestnancov (č. X 531/2009) a Schémy štátnej pomoci 
na podporu zamestnanosti (č. X 754/2009), ktorých platnosť a účinnosť je do 31.12.2013, a to 
v rámci Národných projektov MPSVR SR, výziev pre dopytovo orientované projekty SORO  
a Národných projektov Ústredia PSVR. 

 
Opatrenia v oblasti štátnej pomoci budú rovnako ako doteraz zamerané najmä na  

realizáciu aktívnej politiky trhu práce, a tým na podporu zamestnanosti s cieľom vzdelávať 
zamestnancov u zamestnávateľa a napomáhať predovšetkým k tvorbe a udržaniu nových 
pracovných miest s dôrazom a zameraním najmä na dlhodobo nezamestnaných občanov, 
občanov so zdravotným postihnutím a znevýhodnené skupiny na trhu práce, pričom 
ukazovatele budú sledované aj v rámci MSP. 

 
Opatrenia v rámci pomoci ÚPSVR budú prioritne zameriavané na prínosy v rámci 

zmiernenia dôsledkov globálnej finančnej a hospodárskej krízy na trh práce, s dôrazom na 
stimuláciu vytvárania nových pracovných miest prioritne na vidieku v ohrozených sektoroch. 

 
V rámci opatrenia pre účinnejšiu kontrolu a poskytovanie štátnej pomoci rezort 

MPSVR plánuje nadstaviť obsiahlejší a komplexnejší systém kontroly pre dodržiavanie 
pravidiel štátnej pomoci. 
 
 
7.5 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR   
 

Riadiaci orgán OPBK v súčasnosti pripravuje aktualizáciu schémy štátnej pomoci 
v znení Dodatku č. 2, v ktorej sa upravuje výška a maximálna intenzita pomoci, čím sa 
predpokladá zatraktívnenie štátnej pomoci pre potencionálnych príjemcov štátnej pomoci.  

 
Následne po schválení schémy štátnej pomoci v znení Dodatku č. 2. riadiaci orgán 

OPBK plánuje vyhlásenie ďalšej výzvy pre súkromný sektor pre priemyselný výskum, 
experimentálny vývoj a transfer technológií v oblasti ochrany životného prostredia. 
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7.6  Ministerstvo životného prostredia SR   
 

MŽP SR pripravilo Schému štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti 
ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy  pre programové 
obdobie 2007 – 2013 (skupinová výnimka),  aby bolo možné podporovať aj ďalšie aktivity 
navrhnuté v rámci OP ŽP 2007 – 2013 v oblasti ochrany ovzdušia, ktoré nie je možné 
financovať v rámci pravidiel štátnej pomoci pre regionálnu pomoc. 
 
 
7.7  Ministerstvo kultúry SR  
  

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom 
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zriaďuje Audiovizuálny fond ako 
verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej 
republike. 

 
Program Audiovízia bol do konca roka 2009 súčasťou grantového systému MK SR. 

Od grantového ročníka 2010 program Audiovízia už nie je jeho súčasťou. Podpora 
audiovizuálnej produkcie prešla pod Audiovizuálny fond, ktorý vznikol na podporu a rozvoj 
audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike. Z uvedeného vyplýva, že dotácie 
na podporu audiovizuálnej produkcie MK SR od roku 2010 nebude poskytovať na základe 
schválenej schémy. Novovzniknutý Audiovizuálny fond pripravuje vlastnú schému štátnej 
pomoci. 

 
 
7.8 Ministerstvo školstva SR   
 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vyhodnotilo opatrenie na ďalší postup 
podľa jednotlivých schém štátnej pomoci: 

 
• Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona                   

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – zákon je 
schémou štátnej pomoci č. X 946/2009.  

 
Žiadosti o poskytnutie stimulov pre výskum a vývoj  sa môžu podávať až do                    

28. februára 2010. Uvedený termín bol určený v záujme realizácie štátnej pomoci pri 
poskytovaní reálne limitovaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a pri dodržaní 
organizačno-realizačných termínov vyplývajúcich z § 7 zákona č. 185/2009 Z. z. a § 8 ods. 6 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Podľa zákona č. 185/2009 Z. z možno poskytnúť stimuly na výskum a vývoj 
právnickej osobe, ktorá je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka, 
maximálne na tri roky. 
 

• Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) č. X 488/2009. 
 

V rámci operačného programu Výskum a vývoj (ďalej len “OP V a V“) MŠ SR 
poskytuje v rokoch 2007 – 2013 (čerpanie až do roku 2015) štátnu pomoc formou 
nenávratného finančného príspevku na základe predmetnej schémy štátnej pomoci. 
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Cieľom uvedenej štátnej pomoci financovanej prostredníctvom OP V a V je zvýšiť 
hospodársku efektívnosť na mikroúrovni, ako aj makroúrovni, a tým prispieť                       
k trvalo udržateľnému ekonomickému rastu a zamestnanosti prostredníctvom základného 
výskumu, priemyselného/aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja, výsledky 
ktorých budú priamo realizované vo výrobe alebo službách. Ďalším cieľom je rozvíjať 
pevnejšie väzby medzi užívateľmi  a realizátormi základného výskumu, priemyselného 
výskumu a experimentálneho vývoja, a to aj s využitím výskumno-vývojovej základne                 
s osobitným zameraním na podporu pozitívnych vplyvov výskumu a vývoja na životné 
prostredie. 
 
 
7.9  Agentúra na podporu výskumu a vývoja (rezort MŠ SR) 
 

APVV má platnú Schému podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu 
a vývoja (Schéma štátnej pomoci č. N 702/2007), ktorá bola schválená EK a má platnosť do 
31. 12. 2013.  

 
 Dňa 27. 4. 2009 bola EK schválená nová Schéma podpory výskumu a vývoja 
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v odvetví dopravy (schéma štátnej pomoci - 
skupinová výnimka č. X 477/2009), ktorá má taktiež platnosť do 31. 12. 2013. 
 
 
7.10  Daňové riaditeľstvo SR (rezort MF SR) 
 

Štátnu pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov budú daňové orgány poskytovať 
v súlade s vydanými oznámeniami o schválení štátnej pomoci, resp. s rozhodnutím EK 
o poskytnutí individuálnej pomoci. V súlade s ustanovením § 19 zákona č. 231/1999 Z. z. 
o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov budú daňové úrady pokračovať vo výkone 
kontrol štátnej pomoci, ktorej poskytovateľmi sú daňové úrady u daňových subjektov, ktorým je 
poskytovaná štátna pomoc formou úľavy na dani z príjmov, s cieľom preveriť použitie 
prostriedkov štátnej pomoci, oprávnenosť vynaložených nákladov a dodržanie podmienok 
poskytnutia štátnej pomoci. 
 
 Nadväzne na nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení 
určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy 
(Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) Daňové riaditeľstvo SR aktualizovalo 
schému štátnej pomoci poskytovanej formou odpustenia sankcie alebo povolenia úľavy zo 
sankcie  podľa § 103 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov mikropodnikom, malým 
a stredným podnikom, ktorá bola zaslaná EK prostredníctvom Ministerstva financií SR. 
Predmetná schéma s prideleným registračným číslom X 433/2009 umožňuje poskytnutie 
investičnej pomoci a pomoci na podporu zamestnanosti MSP v rámci skupinových výnimiek do 
31.12.2013. 
 
  Schéma štátnej pomoci poskytovanej formou odpustenia sankcie alebo povolenia 
úľavy zo sankcie  podľa § 103 zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov            
č. XA 232/2007 umožňuje daňovým orgánom poskytovanie štátnej pomoci pre malé a stredné 
podniky pôsobiace v prvotnej výrobe poľnohospodárskych výrobkov do 31. 12. 2013.  
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7.11  Sociálna poisťovňa (rezort MPSVR SR) 
 
Sociálna poisťovňa poskytovanie pomoci formou de minimis považuje za dostačujúce 

vzhľadom na klesajúci počet individuálnych žiadostí a klesajúci objem penále, ktoré je možné 
v zmysle platnej legislatívy Sociálnou poisťovňou odpustiť. Z uvedených dôvodov Sociálna 
poisťovňa nepripravuje na notifikáciu žiadnu novú schému štátnej pomoci. 

 
 

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

VŠZP, a. s., nepripravuje žiadny nový návrh opatrení v prípadoch poskytovania štátnej 
pomoci a minimálnej pomoci. 

 
V súčasnosti využíva možnosť poskytovania štátnej pomoci podľa schémy                    

č. XA 242/2007, ktorej trvanie je  do 31. 12. 2013 a poskytuje minimálnu pomoc  podľa 
nariadení de minimis č. 1998/2006  a  č. 1535/2007.  

 
 

7.13 Colné riaditeľstvo SR (rezort MF SR) 
 

    V roku 2009 bola ukončená notifikácia schémy štátnej pomoci č. NN 63/2009                      
(ex N 83/2008) - Slovenská republika - Daňové zvýhodnenie uplatňované na elektrinu, uhlie a 
zemný plyn, ktorá zahŕňa daňové opatrenia podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani 
z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej 
dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, týkajúce sa oslobodenia od spotrebnej 
dane z elektriny, uhlia a zemného plynu, zamerané na ochranu životného prostredia, 
efektívnejšie využívanie energie a vyššie využívanie obnoviteľných zdrojov energie.  

 
   K uvedenej schéme štátnej pomoci vydala EK v decembri 2009 konečné rozhodnutie. 

Predmetné opatrenie sa týka oslobodenia od spotrebnej dane z elektriny pre elektrinu 
vyrobenú z obnoviteľného zdroja energie a elektrinu vyrobenú v zariadení na kombinovanú 
výrobu elektriny a tepla, oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia používaného na 
kombinovanú výrobu elektriny a tepla a oslobodenie od spotrebnej dane zo zemného plynu na 
zemný plyn používaný na kombinovanú výrobu elektriny a tepla.  

 
  Poskytovanie štátnej pomoci budú ako poskytovatelia štátnej pomoci monitorovať 

a kontrolovať colné orgány. 
 
V prvom štvrťroku 2010 slovenské orgány EK požiadali o predĺženie schémy štátnej 

pomoci č. NN 46a/2006 (ex N 361a/2006) – Slovensko – Daňové výhody ustanovené v 
smernici Rady 2003/96/ES (sektor poľnohospodárstva), ktorej trvanie uplynie 30. 4. 2010. Pri 
uplatňovaní schémy štátnej pomoci v aplikačnej praxi nepríde k žiadnym zmenám, slovenské 
orgány plánujú len zvýšenie rozpočtu poskytnutej štátnej pomoci a predĺženie obdobia jej 
uplatňovania do konca roku 2012. 

 
Po schválení predĺženia obdobia poskytovania štátnej pomoci budú jej uplatňovanie 

naďalej monitorovať a kontrolovať colné orgány. 
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7.14  Environmentálny fond (rezort MŽP SR) 
  

Environmentálny fond poskytuje finančné prostriedky v prevažnej miere do stropu 
minimálnej pomoci a nemá vypracované schémy, podľa ktorých by žiadatelia o podporu 
postupovali v prípade žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci. V budúcom období sa 
nepredpokladá nárast žiadateľov o poskytnutie podpory, ktorá by presahovala strop 
minimálnej pomoci. Z uvedeného dôvodu Environmentálny fond neuvažuje nad prípravou 
schém, podľa ktorých by postupovali žiadatelia o poskytnutie podpory formou úveru 
z Environmentálneho fondu. 
 
 
7.15  Úrad vlády SR 
 
 Dňa 15.1.2009 nadobudla platnosť a účinnosť schéma štátnej pomoci – Schéma na 
podporu malého a stredného podnikania č. X 181/2009, ktorá je platná do 31.12.2013. 
 

Úrad vlády SR bude v roku 2010 poskytovať štátnu pomoc podľa tejto schémy. 
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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.  

 
Správa faktograficky a sumárne zachytáva smerovanie štátnej pomoci od 

poskytovateľov štátnej pomoci k príjemcom štátnej pomoci a prezentuje hlavné tendencie vo 
vývoji poskytovania štátnej pomoci. Obsahuje aj hodnotenie prínosu štátnej pomoci, 
poskytnutej v roku 2009 (tak ako ho vyhodnotili príslušní poskytovatelia), ako aj návrh 
opatrení na ďalší postup v oblasti štátnej pomoci v pôsobnosti jednotlivých poskytovateľov.  

 
V roku 2009 bola poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 440,27 mil. eur, z toho 

z národných zdrojov 322,97 mil. eur, a z prostriedkov EÚ 117,30 mil. eur. Celková výška 
štátnej pomoci v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 sa zvýšila o 34,19 mil. eur, čo 
predstavuje 8,4 %. Podiel poskytnutej štátnej pomoci v roku 2009 z HDP je 0,69 %. 

 
Výrazné medziročné zníženie štátnej pomoci bolo zaznamenané najmä na podporu 

regiónov podľa čl. 87(3)(c)  Zmluvy o ES - Bratislavský kraj (o 88,11 %), na podporu malého 
a stredného podnikania (o 68,67 %) a pre oceliarsky priemysel (o 59,17 %).  

 
V porovnaní s rokom 2008 sa výrazne zvýšila štátna pomoc poskytnutá na vzdelávanie            

(o 235,65 %), na zamestnanosť (o 116,95 %),  na podporu výskumu a vývoja (o 109,34 %) 
a na rozvoj regiónov (regióny podľa čl. 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES) (o 55,05 %).   

 
Najväčší objem štátnej pomoci v roku 2009 poskytlo MH SR (45,70 %). Druhým 

najväčším poskytovateľom štátnej pomoci boli colné orgány (33,94 %). 
 

Všeobecné zhodnotenie regionálneho prínosu poskytnutej štátnej pomoci v roku 2009 
(tabuľka č. 19) naznačuje, že najväčší podiel štátnej pomoci bol poskytnutý Bratislavskému, 
Trnavskému, Žilinskému a Banskobystrickému kraju. 

 
Zhodnotenie efektívnosti poskytnutej štátnej pomoci vo väzbe na regionálny 

a ekonomický rozvoj SR je uvedené v šiestej kapitole správy podľa vyjadrení poskytovateľov 
štátnej pomoci. 

 
Štátna  pomoc poskytnutá podľa schém štátnej pomoci z celkovej poskytnutej štátnej 

pomoci  v roku  2009 tvorí 82,76 %, čo znamená zvýšenie oproti roku 2008 (v roku 2008 – 
58,01 %), čo možno hodnotiť pozitívne vzhľadom na to, že EK preferuje poskytovanie štátnej 
pomoci formou schém štátnej pomoci, pretože tento postup je menej administratívne a časovo 
náročný. 

 
Nadväzne na nové nariadenie Komisie (ES) o všeobecných skupinových výnimkách 

(s účinnosťou od 1.7. 2008) sa v roku 2009 zvýšil podiel poskytnutej  štátnej  pomoci  podľa  
schém  štátnej  pomoci  v rámci skupinových výnimiek. V roku 2008 tvorilo poskytnutie 
štátnej pomoci podľa schém štátnej pomoci v rámci skupinových výnimiek len 5,21 % 
z celkovej poskytnutej štátnej pomoci. V roku 2009 ide už o podiel vo výške 37,36% 
z celkovej poskytnutej štátnej pomoci. I napriek tomu, je potrebné v tejto tendencii 
pokračovať a vo väčšej  miere  poskytovať  štátnu  pomoc  podľa  schém  štátnej  pomoci  
v rámci skupinových výnimiek.  
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V prípade využitia skupinových výnimiek schému štátnej pomoci neschvaľuje EK. 
Predkladá sa jej 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 a výsledky 
kontrol prípadne auditov poskytovali Ministerstvu financií SR do 15 pracovných dní po 
ukončení kontroly prípadne auditu a zasielali správu o splnení navrhovaných opatrení do 15 
pracovných dní po uplynutí príslušného termínu. 

  
MF SR predloží EK po prerokovaní vládou SR tabuľkové prehľady (s výnimkou 

prílohy č. 1) 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 
CR SR                                 Colné riaditeľstvo SR 
DR SR                                 Daňové riaditeľstvo SR  
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 
MDPT SR                            Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
MF SR    Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
MK SR   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
MH SR   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
MP SR    Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
MPSVR 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 SR 
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 
ÚV SR                                Úrad vlády SR 
VŠZP                                  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.  
VÚC             vyšší územný celok    
 
 
 
 
 


