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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 2010 (ďalej len „správa“), ktorú 

predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky.    

 

Forma a obsah predkladanej správy zodpovedajú poţiadavkám Európskej komisie 

(ďalej len „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 zaloţení ES v znení neskorších zmien a doplnení [ďalej len „nariadenie Komisie (ES)“]. 

 

Správa bola vypracovaná na základe podkladov, ktoré podľa zákona o štátnej pomoci 

predloţili 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 2010, ako aj návrh opatrení na ďalší postup 

v oblasti štátnej pomoci v pôsobnosti jednotlivých poskytovateľov.  

 

             Správa je rozdelená do 6. základných kapitol. V prvej kapitole Poskytnutá štátna 

pomoc v  Slovenskej republike (ďalej len „SR“) sa uvádza sumárne zhodnotenie poskytnutej 

štátnej pomoci v roku 2010, prehľad štátnej pomoci podľa účelov a kategórií pomoci za rok 

2010, porovnanie celkového objemu štátnej pomoci v SR v rokoch 2002 aţ 2010 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 2010. 

 

 V druhej kapitole Horizontálna pomoc sú uvedené základné informácie o regionálnej 

mape štátnej pomoci SR 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 

ţivotné 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.  
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Piata kapitola sa venuje vyhodnoteniu prínosu štátnej pomoci poskytnutej 

jednotlivými poskytovateľmi v roku 2010. Kapitola obsahuje aj tabuľkový prehľad so 

základnými údajmi o poskytnutej štátnej pomoci podľa jednotlivých poskytovateľov.  

 

Šiesta kapitola obsahuje návrh opatrení na ďalší postup v oblasti štátnej pomoci 

v pôsobnosti jednotlivých poskytovateľov. Kapitoly 5 a 6 správy sú uvedené tak, ako ich 

vyhodnotili príslušní poskytovatelia štátnej pomoci. 

 

V prílohe č. 1 sa nachádza Prehľad poskytnutej štátnej pomoci za rok 2010 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 – 2010, 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 aţ 2010. 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 2010.  

 

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

(schém štátnej pomoci a individuálnych opatrení štátnej pomoci), ktorým skončila platnosť 

v roku 2010, avšak naďalej budú realizované platby.   

 

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

prílohy č. 1), a to do 30. júna 2011. 
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1. Poskytnutá štátna pomoc v SR 
 

 

1.1 Štátna pomoc v roku 2010  

 

Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej v SR v roku 2010 predstavuje sumu    

455,41 mil. eur, z toho 315,47 mil. eur bolo poskytnutých z národných zdrojov a 139,94 mil. 

eur predstavovali prostriedky z fondov Európskej únie.  

 

Celková výška štátnej pomoci v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 sa zvýšila                         

o 15,14 mil. eur, čo predstavuje nárast o 3,44 %.  

 

 
Tab. č. 1 Celkový objem štátnej pomoci v SR (2002 – 2010) 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  2009 2010 

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 13 719,68 

Štátna 

pomoc 

v mil. eur 

143,36 163,34 265,02 306,29 307,32 300,93 406,08 440,27 455,41 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 

 

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

podľa priemerných ročných kurzov stanovených Národnou bankou Slovenska.  

Celkový objem štátnej pomoci za roky 2009 a 2010 je prepočítaný na slovenské 

koruny (Tab. č. 1) podľa konverzného kurzu 30,126.  

 

 
Graf č. 1 

 
Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 
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Tab. č. 2 Podiely poskytnutej štátnej pomoci v SR v roku 2010  

 

 

Rok 
 

Podiel poskytnutej štátnej pomoci 

              z HDP  (v %)   
na obyvateľa 

v eurách  

na zamestnanca 

v eurách  

z výdavkov štátneho 

rozpočtu       (v %) 

2010 0,69 83,79 196,51 3,59 

Poznámka: Pre výpočet jednotlivých hodnôt sa pouţili údaje z materiálu: "Štatistická správa o základných vývojových tendenciách 

v hospodárstve SR v roku 2010". 

 

 

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

zamestnanca a z výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2010. 

 

 

1.2 Poskytnutá štátna pomoc podľa účelov pomoci   

 

Prehľad poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 2010 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 2010 graficky znázornený. 

 

 
Tab. č. 3 Prehľad štátnej pomoci podľa účelov pomoci za rok 2010

1
 

ÚČELY  ŠTÁTNEJ  POMOCI 

Výška pomoci za rok 2010 

v % z celkovej 

výšky pomoci  
(v mil. eur) 

Horizontálna pomoc celkom 85,37 388,75 

z toho:   

        Regióny podľa článku 107 (3)(a) Zmluvy o fungovaní EÚ 41,79   190,31 

        Regióny podľa článku 107 (3)(c) Zmluvy o fungovaní EÚ 0,20   0,91 

        Kultúra a záchrana kultúrneho dedičstva 0,95  4,31 

        Malí a strední podnikatelia 2,36   10,76 

        Obchod a export 0,01       0,07 

        Pomoc na ukončenie činnosti 0,03       0,13 

        Výskum a vývoj 4,08     18,58 

        Zamestnanosť 12,88   58,64 

        Vzdelávanie 3,89      17,71 

        Ţivotné prostredie 19,18    87,33 

Odvetvová pomoc celkom 2,43 11,08 

z toho:   

          Uhoľný priemysel 1,03 4,70   

          Doprava 1,40 6,38    

Pôdohospodárstvo celkom 12,20 55,58 

   

Štátna pomoc za SR celkom 100,00 455,41 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 

                                                 
1 Detailnejšie informácie o účeloch štátnej pomoci sú uvedené v kapitole 2 aţ 4. 
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Graf. č. 2   

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 

 

 

1.3 Poskytnutá štátna pomoc podľa jednotlivých poskytovateľov 

   

 V nasledujúcom grafe je znázornený percentuálny podiel z celkového objemu 

poskytnutej štátnej pomoci podľa jednotlivých poskytovateľov za rok 2010. 

 
Graf č. 3  

 
Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 
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Poskytnutej štátnej pomoci podľa jednotlivých poskytovateľov sa podrobnejšie 

venuje kapitola č. 5 a tabuľka číslo 18 s následným vyhodnotením. 

 

1.4 Poskytnutá štátna pomoc podľa kategórií pomoci  

 

 V tejto kapitole je uvedený prehľad poskytnutej štátnej pomoci za rok 2010 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, ţe prvok pomoci sa rovná kapitálovej hodnote pomoci. Táto kategória 

sa delí do dvoch podskupín podľa toho, či je pomoc poskytnutá prostredníctvom rozpočtu – 

A1 alebo prostredníctvom daňového systému, či systému sociálneho poistenia – A2. 

 

Sem patria:  

A1: dotácie, nenávratné finančné príspevky, úhrada úrokov alebo časti úrokov 

z úveru poskytnutého podnikateľovi, 

A2:  daňové úľavy, odpustenie daní, cla, dovoznej priráţky, 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 niţšiu, 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 pouţívanou 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 pôţičky 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 
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štátnej pomoci je obyčajne niţšia ako nominálna hodnota záruky a zodpovedá výhode, ktorú 

podnikateľ získava pri poskytnutí záruky.  

 

Celkový prehľad o poskytnutej štátnej pomoci v SR v roku 2010 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 2010  

Kategória 

pomoci 

Výška pomoci                     

(mil. eur)  
Podiel z celkovej výšky štátnej pomoci (%) 

A1A 289,91 63,66 

A2A 165,38 36,31 

B - - 

C1 0,12 0,03 

D - - 

Spolu 455,41 100,00 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 

 

 

 
Graf č. 4   

 
Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 

 

 

 Z grafu č. 4 vyplýva, ţe z celkového objemu štátnej pomoci bolo 63,66 % 

poskytnutých formou dotácií a nenávratných finančných príspevkov, 36,31 % formou 

daňových úľav a 0,03 % formou zvýhodneného úveru. 
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Prehľad štátnej pomoci za rok 2010 podľa kategórií pomoci
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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 ťaţkostiach, pomoc pre ţivotné 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 2010 štátna pomoc na horizontálne účely bola poskytnutá v celkovej výške            

388,75 mil. eur. V porovnaní s rokom 2009 sa výška horizontálnej pomoci zvýšila o 61,20 

mil. eur, t. j.  o 18,68 %, a to najmä v oblasti zamestnanosti (o 2190,63 %), výskumu a vývoja     

(o 102,18 %) a podpory malých a stredných podnikateľov (o 41,95 %). 

 

 

2.1 Zhodnotenie regionálnej pomoci 

 

2.1.1 Regionálna mapa štátnej pomoci  

 

Dňa 13.9.2006 EK konečným rozhodnutím K(2007)3975 schválila Regionálnu mapu 

štátnej pomoci pre SR, 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 článku 87(3)(a) a región 

podľa článku 87(3)(c) Zmluvy o ES [Podpísaním Lisabonskej zmluvy vstúpila do platnosti 

Zmluva o fungovaní EÚ, podľa ktorej sa regióny vymedzujú podľa článku 107(3)(a) 

a článku 107(3)(c)], ktoré sú v Slovenskej republike oprávnené na štátnu pomoc. 

Prijatie novej regionálnej mapy štátnej pomoci bolo pre SR základnou podmienkou 

zabezpečenia kontinuity regionálnej politiky, ako aj kontinuity implementácie štrukturálnych 

fondov, Kohézneho fondu a tzv. poľnohospodárskych fondov po roku 2007. 

 

Regionálna mapa štátnej pomoci platná od 1.1.2007 ustanovuje nové maximálne 

intenzity regionálnej investičnej pomoci v regiónoch, ktoré majú postavenie podľa článku 

107(3)(a) Zmluvy o fungovaní EÚ a v regióne, ktorý má postavenie podľa článku 107(3)(c) 

Zmluvy o fungovaní EÚ. 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 107(3)(a) Zmluvy o fungovaní EÚ 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 107(3)(a) Zmluvy o fungovaní EÚ pre obdobie 1.1.2007 – 31.12.2013 s 

maximálnou intenzitou štátnej pomoci 40 % GGE. 
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Časti regiónu NUTS-II (SK 01 Bratislavský kraj) sú oprávnené na štátnu pomoc podľa 

článku 107(3)(c) Zmluvy o fungovaní EÚ 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 môţu zvýšiť o 10 percentuálnych bodov pre 

stredné podniky a o 20 percentuálnych bodov pre malé podniky s výnimkou odvetvia 

dopravy, definované podľa prílohy 1 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), týkajúcej sa definície 

mikro, malých a stredných podnikov. 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 2010  

 

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

SR, MŢP SR a MPSVR SR poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 191,22 mil. eur, a to 

prostredníctvom 24 individuálnych opatrení štátnej pomoci a 10 schém štátnej pomoci.  

 

Štátna pomoc bola poskytnutá najmä formou dotácií a nenávratných finančných 

príspevkov vo výške 159,48 mil. eur, ďalej formou úľav na dani z príjmov vo výške 31,74 

mil. eur. 

Poskytovanie štátnej pomoci podľa schém v rámci tohto účelu predstavuje 168,22 mil. 

eur.  Pomoc podľa schém poskytli daňové úrady, MH SR, MPSVR SR a MŢP SR.  

 

 V rámci poskytovania individuálnej štátnej pomoci na rozvoj regiónov boli 

podporované regióny podľa článku 107(3)(a) Zmluvy o fungovaní EÚ vo výške 22,09 mil. 

eur a región podľa článku 107(3)(c) Zmluvy o fungovaní EÚ vo výške 0,91 mil. eur.  

 

 Celkovo na rozvoj regiónov bola poskytnutá individuálna štátna pomoc vo výške 

23,00 mil. eur. 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.    
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V rámci poskytovania štátnej pomoci na podporu regionálneho rozvoja bola 

poskytovaná pomoc podľa nasledovných schém: 

 

 Schéma štátnej pomoci pre veľké podniky, č. N 659/2006 (poskytovateľ MH SR, MPSVR 

SR, DR SR), 

 Schéma štátnej pomoci na podporu regionálneho rozvoja, č. XR 158/2007 (poskytovateľ 

MH SR, MPSVR SR, DR SR),   

 Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v 

priemysle a v sluţbách, č. XR 62/2008 (poskytovateľ MH SR),  

 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do 

ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným vyuţitím, č. XR 64/2008 

(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), 

 Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia pre 

programové obdobie na roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc), č. XR 80/2008 

(poskytovateľ MŢP SR), 

 Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva pre 

programové obdobie  na roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc), č. XR 81/2008 

(poskytovateľ MŢP SR), 

 Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj 

spotreby a v zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci, č. 

XR 63/2008 (poskytovateľom je MH SR). 

 Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a 

hospodárskej krízy, č. N 222/2009 (poskytovateľom je MH SR). 

 Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a 

hospodárskej krízy – Dodatok č.1, č. N 711/2009 (poskytovateľom je DR SR). 

 

 
  Tab. č. 5  Poskytnutá štátna pomoc pre regióny podľa článku 107(3)(a) Zmluvy o fungovaní EÚ 

Výška pomoci 
190,31  mil. eur 

41,79  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 
16,20  % úľava na dani z príjmov 

83,80  % dotácia, nenávratný finančný príspevok  

Poskytovatelia   MH SR, MŢP SR, MPSVR SR, daňové úrady 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 

 

 

V porovnaní s rokom 2009 sa výška štátnej pomoci pre regióny podľa článku 

107(3)(a) Zmluvy  o  fungovaní EÚ v rámci predmetného účelu zníţila o 14,01 mil. eur,  t. j. 

o 6,86 %.  

 
Tab. č. 6  Poskytnutá štátna pomoc pre región podľa článku 107(3)(c) Zmluvy o fungovaní EÚ 

Výška pomoci 
0,91  mil. eur  

0,20  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 100  % úľava na dani z príjmov 

 0 % dotácia 

Poskytovatelia  daňové úrady 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 
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V porovnaní s rokom 2009 sa výška štátnej pomoci pre región podľa článku 107(3)(c) 

Zmluvy  o fungovaní EÚ v rámci predmetného účelu zníţila o 6,19 mil. eur,  t. j. o 87,18 %. 

Dôvodom zníţenia bolo ukončenie čerpania štátnej pomoci spoločnosťou Volkswagen 

Slovakia, a. s.. 

 

 

2.2 Kultúra a záchrana kultúrneho dedičstva 
 

V roku 2010 poskytol Audiovizuálny fond prostredníctvom Schémy pre dočasné 

poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a hospodárskej krízy (N 222/2009)    

štátnu  pomoc 106 príjemcom v celkovej výške 4,31 mil. eur.  

 

V porovnaní s rokom 2009 sa výška štátnej pomoci zvýšila o 1,24 mil. eur, t. j. o 40,39 %. 
 

 

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

Výška pomoci 
4,31  mil. eur   

0,95  % z celkovej pomoci  

Forma pomoci 100  % dotácia 

Poskytovateľ   Audiovizuálny fond 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 

 

 

2.3 Malí a strední podnikatelia  

 

V rámci poskytovania štátnej pomoci na rozvoj malého a stredného podnikania bola 

prostredníctvom MH SR, MPRV SR a ÚV SR poskytnutá štátna pomoc iba podľa schém 

štátnej pomoci 52 príjemcom štátnej pomoci v celkovej výške 10,76 mil. eur. Z celkovej 

výšky poskytnutej pomoci za rok 2010 bolo 1,79 mil. eur poskytnutých z národných zdrojov.  

 

Štátna pomoc bola poskytnutá prostredníctvom nasledovných schém: 

 

 Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a 

hospodárskej krízy, č. N 222/2009. Poskytovateľom bolo MH SR, štátna pomoc 

bola poskytnutá 40 príjemcom vo výške 5,73 mil. eur. 

 Schéma podpory diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností, č. XS 280/2007. 

Poskytovateľom bolo MPRV SR, štátna pomoc bola poskytnutá 4 príjemcom vo 

výške 3,10 mil. eur. 

 Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností, 

č. X 428/2009. Poskytovateľom bolo MPRV SR, štátna pomoc bola  poskytnutá 3 

príjemcom vo výške 0,47 mil. eur. 

 Schéma na podporu malého a stredného podnikania, č. X 181/2009. 

Poskytovateľom bol ÚV SR, štátna pomoc bola poskytnutá 5 príjemcom vo výške 

1,46 mil. eur. 

 

 V rámci predmetného účelu nebola poskytnutá individuálna štátna pomoc. 

 

V porovnaní s rokom 2009 sa výška štátnej pomoci na predmetný účel zvýšila o 3,18 

mil. eur, t. j. o 41,95 %.  
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Tab. č. 8  Poskytnutá pomoc pre malých a stredných podnikateľov 

Výška pomoci 
10,76  mil. eur   

2,36  % z celkovej pomoci  

Forma pomoci 100  % dotácia, nenávratný finančný príspevok  

Poskytovatelia   MH SR, MPRV SR a ÚV SR  

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 

 

 

2.4 Obchod a export  

 

V rámci tohto účelu bola poskytnutá štátna pomoc prostredníctvom EXIMBANKY SR 

vo forme vyrovnávania úrokových rozdielov pre subjekt VÚB Bratislava, a. s. v celkovej 

výške 0,07 mil. eur.  
 

V roku 2009 štátna pomoc v rámci predmetného účelu nebola poskytnutá. 

  

 
Tab. č. 9 Poskytnutá pomoc pre  obchod a export 

Výška pomoci 
0,07  mil. Sk  

0,01  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 100  % vyrovnávanie úrokových rozdielov 

Poskytovateľ  EXIMBANKA SR  

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 

 

 

2.5 Pomoc na ukončenie činnosti  

 

Štátnu pomoc na ukončenie činnosti poskytlo MH SR pre príjemcu Baňa Dolina, a. s., 

Veľký Krtíš formou dotácie v celkovej výške 0,13 mil. eur.  

 

V porovnaní s rokom 2009 sa výška štátnej pomoci zníţila o 0,16 mil. eur, t. j. o 53,33 %. 

 

 
Tab. č. 10 Poskytnutá pomoc na ukončenie činnosti 

Výška pomoci 
0,13  mil. eur  

0,03  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 100  % dotácia 

Poskytovateľ   MH SR 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 

 

 

2.6 Výskum a vývoj  

 

V rámci tohto účelu bola v roku 2010 poskytnutá štátna pomoc 106 príjemcom 

v celkovej výške 18,58 mil. eur. Štátnu pomoc poskytlo MŠVVŠ SR a APVV 

prostredníctvom schém štátnej pomoci na podporu výskumu a vývoja.  

 

Štátna pomoc bola poskytnutá prostredníctvom nasledovných 4 schém štátnej pomoci:    
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 Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja,            

č. N 702/2007. Poskytovateľom bola APVV, štátna pomoc bola poskytnutá 78 

príjemcom vo výške 9,53 mil. eur. 

 Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v 

odvetví dopravy, č. X 477/2009. Poskytovateľom bola APVV, štátna pomoc bola 

poskytnutá jednému príjemcovi vo výške 0,16 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. Poskytovateľom bolo MŠVVŠ SR, štátna pomoc bola 

poskytnutá 14 príjemcom vo výške 8,48 mil. eur. 

 Schéma na podporu výskumu a vývoja, č. X 488/2009. Poskytovateľom bolo MŠVVŠ 

SR, štátna pomoc bola poskytnutá 13 príjemcom vo výške 0,41 mil. eur. 

 

 

V porovnaní s rokom 2009 sa výška štátnej pomoci zvýšila o 9,40 mil. eur, t. j. o 102,18 %.  

 

 
Tab. č. 11  Poskytnutá pomoc na výskum a vývoj 

Výška pomoci 
18,58  mil. eur  

4,08  % z celkovej pomoci  

Forma pomoci 100  % dotácia, nenávratný finančný príspevok  

Poskytovatelia  MŠVVŠ SR, APVV 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 

 

 

2.7 Zamestnanosť  

           

    Štátna pomoc na podporu zamestnanosti v roku 2010 bola poskytnutá v celkovom 

objeme 58,64 mil. eur, z toho 10,96 mil. eur bolo zo štátneho rozpočtu. Štátna pomoc bola 

poskytnutá 782 oprávneným príjemcom štátnej pomoci.  

 

V porovnaní s rokom 2009 sa štátna pomoc poskytnutá na podporu zamestnanosti 

v roku 2010 zvýšila o 56,08 mil. eur, t. j. o 2190,63 %. 
 

Účelom pomoci bola predovšetkým podpora MSP, tvorby nových pracovných miest, 

udrţanie existujúcich pracovných miest a taktieţ podpora  nových príleţitostí pre 

znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím, a kompenzácia 

dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím.  

 

V zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (Všeobecné nariadenia o skupinových 

výnimkách) v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu zamestnanosti č. X 754/2009 bola 

poskytnutá štátna pomoc v objeme 0,01 mil. eur a to z prostriedkov štátneho rozpočtu 

ÚPSVaR. Pomoc bola poskytnutá 4 oprávneným príjemcom pomoci.  

 

Štátna pomoc na podporu zamestnanosti bola poskytnutá aj v rámci Schémy pre 

dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej 

a hospodárskej krízy č. N 222/2009, v celkovej výške 58,63 mil. eur, z toho 10,95 mil. eur 

bolo financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu. Pomoc bola poskytnutá celkom 778 

oprávneným prijímateľom pomoci.  
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Tab. č. 12  Poskytnutá pomoc na zamestnanosť  

Výška pomoci 
58,64 mil. eur  

12,88 % z celkovej pomoci  

Forma pomoci 100 % nenávratný finančný príspevok, dotácia 

Poskytovateľ   MPSVR  

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 

 

 

2.8 Vzdelávanie  

 

V rámci poskytovania štátnej pomoci na rozvoj vzdelávania zamestnancov bola 

poskytnutá štátna pomoc prostredníctvom dvoch individuálnych opatrení štátnej pomoci 

a podľa troch schém štátnej pomoci v celkovej výške 17,71 mil. eur, a to:  

 

 Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania, č. X 530/2009. Štátna pomoc bola 

poskytnutá 530 príjemcom vo výške 14,54 mil. eur. 

 Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov, č. X 

531/2009. Štátna pomoc bola poskytnutá 91 príjemcom vo výške 0,37 mil. eur. 

 Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej a 

hospodárskej krízy, č. N 222/2009.  Poskytovateľom bolo MŠVVŠ SR, štátna pomoc 

bola poskytnutá 2 príjemcom vo výške 0,02 mil. eur. 

 

V rámci individuálnych prípadov MPSVR SR poskytlo štátnu pomoc dvom 

spoločnostiam v celkovej výške 2,78 mil. eur, pričom ide o štátnu pomoc poskytnutú 

zahraničným investorom na podporu vzdelávania zamestnancov. 

 

Účelom pomoci bola podpora všeobecného a špecifického vzdelávania zamestnancov 

u zamestnávateľa, pričom všeobecné vzdelávanie vo veľkej miere prevaţovalo nad 

špecifickým vzdelávaním. 

 

V porovnaní s rokom 2009 sa výška štátnej pomoci zníţila o 0,18 mil. eur, t. j.  o 1,01  %.  
 

 
Tab. č. 13 Poskytnutá pomoc na vzdelávanie 

Výška pomoci 
17,71 mil. eur 

3,89 %  z celkovej pomoci 

Forma pomoci 100 %  dotácia, nenávratný finančný príspevok 

Poskytovatelia  MPSVR SR, ÚPSVaR (individuálne opatrenia), MŠVVŠ SR 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 

 
 

2.9 Ţivotné prostredie 

 

Na ochranu ţivotného prostredia bola v roku 2010 poskytnutá štátna pomoc colnými 

úradmi a Environmentálnym fondom v celkovej výške  87,33 mil. eur.   

 

Colné úrady poskytli formou daňového zvýhodnenia štátnu pomoc 136 príjemcom 

štátnej pomoci v celkovej výške 87,21 mil. eur prostredníctvom dvoch schém štátnej pomoci, 

a to:  

- Daňové zvýhodnenie na podporu rozvoja pouţívania pohonných látok z 

obnoviteľných zdrojov, vyplývajúce zo smernice Rady 2003/96/ES (Biopalivá), 

schéma štátnej pomoci, č. N 360/2006, 
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- Daňové zvýhodnenie uplatňované na elektrinu, uhlie a zemný plyn podľa smernice 

Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie 

energetických výrobkov a elektriny, schéma štátnej pomoci, č. NN 63/2009. 

 

Environmentálny fond poskytol na tento účel štátnu pomoc formou zvýhodneného 

úveru pre spoločnosť ZSNP, a. s., č. N 143/2008, vo výške 0,12 mil. eur.   

 

V porovnaní s rokom 2009 sa výška štátnej pomoci zvýšila o 12,30 mil. eur, t. j. 

o 16,39%.  

 
Tab. č. 14 Poskytnutá pomoc pre ţivotné prostredie 

Výška pomoci 
87,33  mil. eur 

19,18  % z celkovej pomoci 

Forma pomoci 
99,86  % oslobodenie alebo zníţenie spotrebnej dane  

0,14  % zvýhodnený úver 

Poskytovatelia   Colné úrady, Environmentálny fond 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 

 

 

 

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 

najzávaţnejšie ekonomické problémy, a z tohto dôvodu sa začali povaţovať za „citlivé“.  

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

ako pravidlá týkajúce sa iných odvetví. Vo väčšine prípadov je moţnosť pomoci na investície, 

podporujúce zvýšenie výrobnej kapacity, veľmi obmedzená alebo dokonca zakázaná. 

V niektorých prípadoch sa pomoc schváli len vtedy, ak súvisí so zniţovaním výrobnej 

kapacity.  

 

V roku 2010 sa štátna pomoc na podporu odvetví poskytla pre uhoľný priemysel a 

dopravu v celkovej výške 11,08 mil. eur.  Pomoc poskytli MH SR, MDVRR SR a colné 

úrady, pričom výška štátnej pomoci, ktorú poskytli tvorila 2,45 % z celkovej výšky štátnej 

pomoci.  

V porovnaní s rokom 2009 sa odvetvová pomoc zníţila o 33,24 mil. eur, t. j. o       

75,00 %. Dôvodom zníţenia bolo nečerpanie štátnej pomoci spoločnosťou U.S. Steel, s.r.o.,  

nakoľko nevykázala daňovú povinnosť. 

 

 

 

 3.1 Uhoľný priemysel    

 

 V roku 2010 MH SR poskytlo v rámci schémy Štátna pomoc pre slovenský uhoľný 

priemysel na roky 2005 – 2010 (N 324/2005) formou dotácie štátnu pomoc jednému 

príjemcovi štátnej pomoci na sprístupnenie zásob v celkovej výške 4,70 mil. eur. 

V  porovnaní s rokom 2009 sa štátna pomoc zníţila o 0,28 mil. eur, t. j. o 5,61 %.  
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Tab. č. 15  Poskytnutá pomoc pre uhoľný priemysel 

Výška pomoci 
4,70  mil. eur 

1,03  % z celkovej pomoci 

Forma pomoci 100  % dotácia 

Poskytovateľ   MH SR 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 

 

 

3.2 Doprava 

 

V roku 2010 bola poskytnutá štátna pomoc prostredníctvom MDVRR SR a colných 

úradov v celkovej výške 6,38 mil. eur.   

 MDVRR SR poskytlo štátnu pomoc prostredníctvom Schémy štátnej pomoci pre 

kombinovanú dopravu, č. N 226/2006, dvom príjemcom štátnej pomoci vo výške 0,20 mil. 

eur. 

Colné úrady formou oslobodenia od spotrebnej dane a zníţenia sadzby spotrebnej 

dane (ustanovené v smernici Rady 2003/96/ES pre sektor dopravy) prostredníctvom schémy 

štátnej pomoci č. NN 46b/2006 poskytli štátnu pomoc 52 príjemcom štátnej pomoci vo výške 

6,18 mil. eur. 

 

V  porovnaní s rokom 2009 sa štátna pomoc zníţila o 15,47 mil. eur, t. j. o 70,80 %.  

 
Tab. č. 16  Poskytnutá pomoc pre dopravu 

Výška pomoci 
6,38  mil. eur 

1,40  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 
96,86 % oslobodenie od spotrebnej dane 

3,14  % dotácia 

Poskytovatelia   MDVRR SR, colné úrady 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 

 

 

 

4. Pôdohospodárstvo 
 

 

V rámci poskytovania štátnej pomoci v oblasti pôdohospodárstva sa v roku 2010 

poskytla štátna pomoc v celkovej výške 55,58 mil. eur, pričom sa poskytovala iba podľa 

schém štátnej pomoci.  

 

V porovnaní s rokom 2009 sa výška štátnej pomoci v oblasti pôdohospodárstva zníţila 

o 13,35 mil. eur, t. j. o 19,37%.  

 

Z celkovej výšky poskytnutej štátnej pomoci v odvetví pôdohospodárstva (55,58 mil. 

eur) bolo 27 820 eur poskytnutých v sektore rybného hospodárstva. Poskytovateľom bolo 

MPRV SR, štátna pomoc bola poskytnutá 1 príjemcovi prostredníctvom schémy štátnej 

pomoci na  úhradu straty na rybách v dôsledku nariadeného Opatrenia, č. XF 16/2009.  

Podiel poskytnutej štátnej pomoci v odvetví pôdohospodárstva na jednotlivých 

poskytovateľov je nasledovný: colné orgány (61,50 %), MPRV SR (38,40 %) a VšZP, a. s. 

(0,10 %).  
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V roku 2010 MPRV SR poskytlo štátnu pomoc prostredníctvom 13 schém štátnej 

pomoci formou dotácií a nenávratného finančného príspevku, spolu 1852 príjemcom štátnej 

pomoci, v celkovej výške 21,34 mil. eur.  

 

V porovnaní s rokom 2009 MPRV SR zvýšilo poskytovanie štátnej pomoci v rámci 

tohto účelu o 6,28 mil. eur, to je o 41,42 %. 

 

MPRV SR v rámci tohto účelu poskytlo štátnu pomoc prostredníctvom nasledovných 

schém štátnej pomoci: 

 

 Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na   

výstavách, č. XA 298/2010. Štátna pomoc bola poskytnutá 7 príjemcom vo výške 

127 169,74 eur. 

 

 Schéma štátnej pomoci na zaloţenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej  

evidencie, č. XA 8/2010. Štátna pomoc bola poskytnutá 9 príjemcom vo výške 

475 700 eur. 

 

 Schéma štátnej pomoci na kontrolu úţitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty 

zvierat, č. XA 7/2010. Štátna pomoc bola poskytnutá 3 príjemcom vo výške 

2 047 102,60 eur. 

 

 Schéma štátnej pomoci na úhradu strát na hospodárskych zvieratách v dôsledku 

nariadených veterinárnych opatrení, č. XA 252/2009. Štátna pomoc bola poskytnutá 4 

príjemcom vo výške 33 973,64 eur. 

 

 Schéma štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárstve, č. XA 39/2010. 

Štátna pomoc bola poskytnutá 1069 príjemcom vo výške 3 717 437,77 eur. 

 

 Schéma štátnej pomoci na úhradu škôd na poľnohospodárskych plodinách 

spôsobených prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou, č. N 377/2010. 

Štátna pomoc bola poskytnutá 251 príjemcom vo výške 2 689 889,55 eur. 

 

 Schéma štátnej pomoci pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a 

zavedenie preventívnych opatrení /v rámci opatrenia 5.3.2.2.4 Programu rozvoja 

vidieka SR 2007 – 2013/, č. N 482/2009. Štátna pomoc bola poskytnutá 7 príjemcom 

vo výške 4 051 789,74 eur.   

 

 Schéma štátnej pomoci na vyhotovenie lesných hospodárskych plánov, č. N 652/2008. 

Štátna pomoc bola poskytnutá 1 príjemcovi vo výške 2 411 640 eur. 

 

 Schéma štátnej pomoci na školenia, poradenstvo a plány na odborné hospodárenie 

v lesoch, č. N 592/2008. Štátna pomoc bola poskytnutá 1 príjemcovi vo výške 96 399 

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. Štátna pomoc bola poskytnutá 1 príjemcovi vo 

výške 1 645 540 eur. 
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 Schéma štátnej pomoci na  úhradu straty na rybách v dôsledku nariadeného   

Opatrenia, č. XF 16/2009. Štátna pomoc bola poskytnutá 1 príjemcovi vo výške 

27 820 eur. 

 

 Schéma štátnej pomoci na eradikáciu a prevenciu ochorení zvierat v znení dodatku 

č.1, č. XA 255/2009. Štátna pomoc bola poskytnutá 382 príjemcov vo výške 

2 709 929,03 eur. 

 

 Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v SR počas trvania finančnej 

a hospodárskej krízy v poľnohospodárskej prvovýrobe, č. N 707/2009. Štátna pomoc 

bola poskytnutá 116 príjemcom vo výške 1 312 891,59 eur. 

 

VšZP, a. s. v roku 2010 poskytla štátnu pomoc prostredníctvom Schémy štátnej pomoci 

formou odpustenia alebo zníţenia 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, 3 príjemcom štátnej pomoci v celkovej 

výške 0,06 mil. eur.  

V roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 sa štátna pomoc poskytnutá v odvetví 

pôdohospodárstva VšZP, a. s. zníţila o 0,18  mil. eur, t. j. o 75,00 %. 

 

Colné úrady v roku 2010 v odvetví pôdohospodárstva poskytli štátnu pomoc 

prostredníctvom schémy štátnej pomoci č. NN 46a/2006 „Daňové výhody ustanovené v 

smernici Rady 2003/96/ES v sektore poľnohospodárstva“ 3 558 príjemcom štátnej pomoci 

v celkovej výške 34,18 mil. eur.  

V  porovnaní s rokom 2009 sa štátna pomoc poskytnutá colnými úradmi v roku 2010 

zníţila o 19,45 mil. eur, t. j. o 36,27 %. 

 

 
Tab. č. 17  Poskytnutá pomoc pre pôdohospodárstvo  

Výška pomoci 
55,58  mil. eur 

12,20  % z celkovej pomoci 

Formy pomoci 

38,39 

61,50         

           0,11   

% dotácia, nenávratný finančný príspevok 

 % oslobodenie od spotrebnej dane 

 % odpustenie poplatku/úroku z omeškania 

Poskytovatelia  MPRV SR, colné úrady, VšZP, a. s. 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 

 

 

Prehľad štátnej pomoci poskytnutej v roku 2010 v odvetví pôdohospodárstva bol 

vypracovaný v rozsahu a štruktúre stanovenej v prílohe III. B nariadenia Komisie (ES) a aj  

podľa článku 20 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 zo 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 2010 v rybnom hospodárstve je 

vypracovaný v rozsahu a štruktúre stanovenej v prílohe III. C nariadenia Komisie (ES) a je 

uvedený v prílohe č. 4 tejto správy. 
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5. Vyhodnotenie prínosu štátnej pomoci poskytnutej v roku 2010 
 

 

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 2010 podľa poskytovateľov 

Poskytovateľ 

Výška 

poskytnutej 

štátnej 

pomoci            

(mil. v EUR) 

Počet 

príjemcov 

štátnej 

pomoci 

v roku 

2010 

Podiel 

poskytnutej 

štátnej 

pomoci na 

celkovej 

výške 

štátnej 

pomoci v SR 

Zmena výšky 

poskytnutej 

štátnej pomoci 

v roku 2010 

v porovnaní 

s rokom 2009 

Podiel 

schém na 

poskytnutej 

štátnej 

pomoci v 

roku 2010 

Podiel 

štátnej 

pomoci 

pre 

MSP 

Regionálny 

prínos 

(najviac 

podporené 

regióny) 

MH SR 
134,90 

22,99 (IS) 2 
115 34,67 % zníţenie o 21,47 % 91 % 50,61 % 

Trnavský, 

Ţilinský a 
Prešovský kraj 

MPRV SR 24,91 1900 5,47 % zvýšenie o 65,41 % 100 % 100 % 
Prešovský, 

Bratislavský a 

Nitriansky kraj 

MDVRR SR 0,20 2 0,04 % zníţenie 52,39 % 100 % 100 % 
Košický 

a Nitriansky kraj 

MPSVR SR 86,83 2 827 19,07 % 
zvýšenie o 285,74 

% 
100 % 71,26 % 

Prešovský 

 Banskobystrický 
a Ţilinský kraj 

MŢP SR 24,48 26 5,38 % 
zvýšenie o 339,50 

% 
100 % 93,86 % 

Banskobystrický, 

Trenčiansky a 

Trnavský kraj 

EXIMBANKA 

SR 
0,07 1 0,01 % 

0,07 mil. eur (v 

roku 2009 

neposkytol) 

- - - 

MŠVVŠ SR 8,89 28 1,95 % 
zvýšenie o 589,15 

% 
100 % 88 % 

Bratislavský, 

Košický 

a Trenčiansky 
kraj 

APVV 9,69 79 2,13 % zvýšenie o 2,76 % 100 % 95,27 % 
Bratislavský, Tre

nčiansky  

a Ţilinský kraj 

DR SR 8,92 19 1,96 % 

 

zníţenie  o 69,41 % 7,17 % 0,09% 
Trenčiansky, 
Trnavský a 

Košický kraj 

VšZP, a. s. 0,06 3 0,01 % 

 

zníţenie  o 81,82 % 100 % 100 % 

Banskobystrický, 

Prešovský 

a Ţilinský kraj 

CR SR 127,58 188 28,01 % 
 

zníţenie  o 14,57 % 100 % 80% 
Košický, 

Nitriansky a 

Bratislavský kraj 

Environmentálny 

fond 
0,12 1 0,03 % 

 
zníţenie  o 84,00 % 0 % 0 % 

Banskobystrický 
kraj 

Úrad vlády SR 1,46 5 0,32 % 
1,46 mil. eur (v 

roku 2009 

neposkytol) 

100 % 100 % 

Banskobystrický 

, Nitriansky 

a Trenčiansky 
kraj 

Audiovizuálny 

fond 
4,31 106 0,95 % 

4,31 mil. eur (v 

roku 2009 
neposkytol) 

100 % 100 % - 

Celková výška 

poskytnutej 

štátnej pomoci 

455,41 

Zdroj: Spracované podľa podkladov od poskytovateľov štátnej pomoci. 
 

 

                                                 
2
 Investičné stimuly (IS) 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. 
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Najväčší objem štátnej pomoci v roku 2010 poskytlo MH SR. Druhým najväčším 

poskytovateľom štátnej pomoci v roku 2010 bolo CR SR (colné úrady) a tretím najväčším 

poskytovateľom bolo MPSVR SR. 

Najvyšší medziročný pokles poskytnutej štátnej pomoci zaznamenal Environmentálny 

fond, VšZP, a. s. a MPSVR SR.   

 

Desať poskytovateľov štátnej  pomoci (MPRV SR, MDVRR SR, MPSVR SR, MŢP 

SR, MŠVVŠ SR APVV, VšZP, a. s., CR SR, ÚV SR, Audiovizuálny fond) poskytlo štátnu 

pomoc len prostredníctvom schém štátnej pomoci. 

 

Najvyšší podiel štátnej pomoci pre malé a stredné podniky poskytli MPRV SR, 

MDVRR SR, VšZP, a. s., ÚV SR a AVF. 

 

Z regionálneho hľadiska bol najväčší podiel štátnej pomoci poskytnutý v rámci 

Trenčianskeho, Banskobystrického, Ţilinského, Prešovského a Bratislavského kraja. 

 

Prínos štátnej pomoci poskytnutej v roku 2010 vyhodnotili príslušní poskytovatelia 

nasledovne:  
 

 

5.1 Ministerstvo hospodárstva SR 

 

V roku 2010 bolo v gescii MH SR poskytnutých 134,90 mil. eur, z toho z fondov 

Európskej únie 62,51 mil. eur, čo predstavuje 46 % z celkového objemu poskytnutej pomoci 

rezortom. 

 

V rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa štátna 

pomoc poskytovala formou nenávratného finančného príspevku podľa nasledovných schém 

štátnej pomoci v celkovej výške 66,93 mil. eur: 

 XR 62/2008 Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých 

technológií v priemysle a v sluţbách, 

 XR  64/2008 Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom 

ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným vyuţitím, 

 XR  63/2008 Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na 

strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou 

formou pomoci. 

 

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  4,71 mil. eur, 

 N 659/2006 Schéma štátnej pomoci pre veľké podniky vo výške 0,11 mil. eur, 

investičná pomoc bola vyplatená z národných zdrojov, 

 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 10,085 mil. eur, 

z národných zdrojov 

 XR 158/2007 Schéma štátnej pomoci na podporu regionálneho rozvoja č. 1621/2007-

1000 vo výške 34,69 mil. eur, z národných zdrojov, 

 formou individuálnej štátnej pomoci vo výške 11,76 mil. eur a to: 
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- „Rozhodnutie EK štátna pomoc č. NN 9/2006“ z 13. 9. 2006. Štátna pomoc bola 

v roku 2010 poskytnutá Bani Dolina, a. s., Veľký Krtíš vo výške 137 858,35 eur, 

z toho 127 450,28 eur na technické práce a 10 408,07 eur na sociálne nároky 

(odstupné). 

- V rámci projektu rozšírenia závodu na výrobu automobilov bola spoločnosti KIA  

Motors Slovakia, s.r.o., Ţilina (N 857/2006) vyplatená v roku 2010 celková výška 

dotácie 11,63 mil. eur. 

 

V roku 2010 v rámci Schémy pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej 

republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy (N 222/2009) boli MH SR poskytnuté 

finančné prostriedky vo výške 6,61 mil. eur. 

 

Štátna pomoc pre MSP bola poskytnutá na zvýšenie konkurencieschopnosti MSP 

nákupom nových inovatívnych technológií, výstavbou a rekonštrukciou zariadení cestovného 

ruchu, účasťou na výstavách a veľtrhoch, v závislosti od zamerania schémy štátnej pomoci. 

 

Efektívnosť poskytnutej štátnej pomoci pre rozvoj MSP je moţné merať aj 

dosiahnutím plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov. V rámci výziev na predkladanie 

ţiadostí o NFP vyhlasovaných v rámci predmetných schém štátnej pomoci je k 31.12.2010 

zmluvne viazaných 283 projektov, ktorých realizáciou sa plánuje podľa hrubého odhadu 

vytvoriť 2 400 pracovných miest. Vzhľadom na nedostupnosť niektorých údajov nie je ešte 

moţné presne kvantifikovať dopad štátnej pomoci na efektívnosť fungovania MSP. 

Motivačný účinok štátnej pomoci poskytnutej veľkým podnikom bol preukázaný najmä 

rozšírením výskumno-vývojových kapacít v priemyselných podnikoch (zvyšovanie 

zamestnanosti v oblasti výskumu a vývoja, nárastom výskumu a vývoja a pod.). 

 

Finančná dotácia na nákup dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku 

je vyplácaná ex – post na základe ročných investičných správ. Príjemcovia štátnej pomoci 

v investičných správach deklarujú výšky oprávnených nákladov vynaloţených na investičný 

projekt za  predchádzajúce obdobie. 

 

V roku 2010 vláda SR schválila investičnú pomoc pre 11 spoločností v celkovej výške 

39 067 024 eur, pričom sa predpokladá vytvorenie cca 1 350 nových pracovných miest, tzn., 

ţe celková výška investičnej pomoci na jedno novovytvorené pracovné miesto predstavuje 

sumu 28 938,54 eur, čo je podstatne niţšie v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.  

 

 

5.2 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

Celkový objem štátnej pomoci za rezort MPRV SR v roku 2010 bol  24,91 mil. eur.  

Z toho: podiel  fondov Európskej únie  - 27,26 % 

      zdroje štátneho rozpočtu            - 72,74 % 

 

V porovnaní s rokom 2009 sa štátna pomoc zvýšila o 65,41 %. K nárastu objemu 

finančných prostriedkov v roku 2010 oproti roku 2009 došlo najmä z dôvodov: 

 

a) kompenzácie škôd na poľnohospodárskych plodinách spôsobených prírodnou 

katastrofou,  

b) podporou projektov zameraných na diverzifikáciu nepoľnohospodárskych činností, 

c) podporou opatrení zameraných na rozvoj  lesníctva. 
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           MPRV SR  (Agentúra na podporu regionálneho rozvoja) má v oblasti regionálneho 

rozvoja vypracované schémy štátnej pomoci: Schéma podpory inovácií prostredníctvom 

priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé 

a stredné podniky (X 184/2009) a  Schéma podpory inovácií prostredníctvom priemyselného 

výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky 

č. ŠP 01/2009 v znení dodatkov (X 155/2010), ktorá v priebehu roku 2010 nahradila schému 

štátnej pomoci č. X 184/2009. 

 

V roku 2010 v rámci uvedených schém štátnej pomoci neboli prijaté ţiadne ţiadosti 

o nenávratný finančný príspevok. 

 

Štátna pomoc poskytnutá rezortom MPRV SR v roku 2010  bola zameraná najmä na: 

 zlepšenie genetickej kvality chovaných hospodárskych zvierat, prostredníctvom 

podpory kontroly úţitkovosti, testovania a odhadu plemenných hodnôt zvierat 

a činností súvisiacich so zaloţením a vedením plemennej knihy a plemenárskej 

evidencie,  

 zlepšenie manaţmentu rizík v poľnohospodárstve, 

 zabezpečenie trvalo udrţateľného hospodárenia v lesoch, odborne vypracovaný 

program starostlivosti o les poskytuje informácie o nákladoch a trţbách pri 

zabezpečení všetkých rozhodujúcich výkonov pestovateľskej a ťaţbovej činnosti, 

 ochranu lesov postihnutých podkôrnym hmyzom,  

 prezentáciu výrobkov poľnohospodárskej prvovýroby prostredníctvom výstav.  

   

 

5.3 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 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 MDVRR SR v roku 2010 predstavuje    

0,20 mil. eur, pričom podiel fondov Európskej únie predstavuje 0 %.  

 

Výška poskytnutých dotácií za rok 2010 v oblasti kombinovanej dopravy predstavuje 

v porovnaní s rokom 2009 pokles o cca 53 %,  t.j. o 0,22 mil. eur.   

 

Z regionálneho pohľadu bola v roku 2010 dotácia v oblasti kombinovanej dopravy 

poskytnutá podnikom v Nitrianskom (49 %) a v Košickom (51%) kraji. 

 

 

5.4 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

Objem štátnej pomoci poskytnutej za rezort MPSVR SR v roku 2010 bol v celkovej 

výške 86,83 mil. eur, z toho objem štátnej pomoci poskytnutej z vlastných zdrojov bol 

v celkovej výške 38,83 mil. eur, čo predstavovalo 14,99 % z celkového objemu poskytnutej 

pomoci rezortom. 
 

V porovnaní s rokom 2009 sa pomoc v roku 2010 poskytnutá na 

zamestnanosť, vzdelávanie a zahraničným investorom zvýšila pribliţne o 56,19 mil. eur. Aj 

napriek dofinancovaniu, resp. ukončeniu financovania niektorých zmlúv, uvedený nárast 
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čerpania pomoci vznikol v rámci zvýšenia uplatňovania pomoci na podporu vzdelávania, 

predovšetkým uplatnením novej schémy a v rámci pomoci novým zahraničným investorom.   

 

Efektívnosť poskytnutej štátnej pomoci na podporu zamestnanosti a vzdelávania je 

podmieňovaná realizáciou zákonom č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Poskytovaná štátna pomoc na podporu zamestnanosti napomáha predovšetkým k 

tvorbe a udrţaniu nových pracovných miest s dôrazom a zameraním najmä na dlhodobo 

nezamestnaných občanov, občanov so zdravotným postihnutím a znevýhodnené skupiny na 

trhu práce.  

Pomoc na podporu zamestnanosti bola v roku 2010 realizovaná predovšetkým v rámci 

minimálnej pomoci prostredníctvom Národných projektov Ústredia PSVR, nakoľko dovoľuje 

viacero moţností na realizáciu nových opatrení na podporu udrţania zamestnanosti, tvorby 

a udrţania nových, resp. existujúcich pracovných miest, ktoré takto reflektujú na aktuálne 

potreby trhu práce, najmä v čase finančnej a hospodárskej krízy. 

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 

udrţanie sa na trhu práce a uľahčenie vstupu na trh práce v budúcnosti. 

 

Štátna pomoc poskytovaná podľa Schémy pre dočasné poskytovanie malej pomoci  

v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy prispela veľkou mierou k 

zlepšeniu efektívnosti aktívnej politiky trhu práce s osobitným dôrazom na znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie a osoby ohrozené sociálnou exklúziou s cieľom napomôcť ich 

začleneniu na trh práce; zvýšeniu počtu vytvorených pracovných miest u zamestnávateľov pre 

uchádzačov o zamestnanie z radov znevýhodnených skupín na trhu práce; zvýšeniu motivácie 

zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta pre evidovaných nezamestnaných v rámci 

podporovaného trhu práce; zvýšeniu počtu vytvorených pracovných miest na miestnej úrovni, 

najmä v okresoch s vyššou mierou evidovanej nezamestnanosti ako je celoslovenský priemer; 

zvýšeniu záujmu zamestnávateľov, verejného sektora a mimovládnych organizácií o 

spoluprácu s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri zamestnávaní evidovaných 

nezamestnaných. 

 

 

5.5 Ministerstvo ţivotného prostredia SR   

 

Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej MŢP SR za rok 2010 bol vo výške 24,48 

mil. eur a to v rámci operačného programu Ţivotné prostredie (ďalej len „OP ŢP“).  

 

Z toho:                           

podiel fondov Európskej únie - 20 804224,60 eur  -  85,00 % 

            zo zdrojov štátneho rozpočtu  -   3 671333,87 eur  -  15,00 % 

 

Rok 2010 sa v rámci OP ŢP niesol v znamení vyhlasovania výziev a procesu 

schvaľovania a uzatvárania zmlúv. K 31.12.2010 MŢP SR evidovalo 45 projektov 

schválených podľa schém štátnej pomoci v objeme 125 954 732,41 eur. Podľa MŢP SR 

finančné prostriedky boli vynaloţené efektívne a v súlade s cieľmi OP ŢP. Komplexné 

hodnotenie efektívnosti operačného programu bude moţné prezentovať aţ po ukončení 

všetkých projektov a plnom výkone zariadení. 
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5.6 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   

 

 V roku 2010 bolo rezortom MŠVVŠ SR poskytnutých 8 890 326,15 eur, z toho 

z fondov Európskej únie 345 300,56 eur, čo predstavuje 3,88 % z celkového objemu 

poskytnutej pomoci rezortom. 

 

Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“)  v rámci operačného 

programu Výskum a vývoj predstavoval v roku 2010 sumu 406 235,15 eur, z toho 60 934,59 

eur bolo poskytnutých z národných zdrojov a 345 300,56 eur zo zdrojov Európskej únie, čo 

predstavuje 85% z celkového objemu poskytnutej pomoci. 

Na základe podpísaných zmlúv o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj sekcia vedy 

a techniky poskytla finančné prostriedky vo výške 8 484 091 eur poskytnutých z národných 

zdrojov. 

  

Efektívnosť poskytnutej štátnej pomoci pre aktivity v rámci výskumu a vývoja nie je 

moţné v súčasnej dobe vyhodnotiť. Realizácia prvých projektov začala v druhej polovici roku 

2010, a to procesom verejného obstarávania, keďţe prijímateľ nesmie začať vykonávať 

ţiadne aktivity pred nadobudnutím platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku. Aktivity zamerané na samotný výskum a vývoj sa rozbiehajú aţ 

v súčasnej dobe, takţe napĺňanie ukazovateľov stanovených v rámci jednotlivých opatrení 

bude moţné vyhodnotiť aţ s určitým časovým odstupom. 

 

 

5.7 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

 

Celkovo bola v roku 2010 poskytnutá štátna pomoc pre 79 podnikateľských subjektov 

vo  výške 9,69 mil. eur. Podiel z fondov Európskej únie je 0 %. 

 

V porovnaní s rokom 2009 je to nárast o 2,76 %. 

 

V roku 2010 bola ukončená podpora  jedného prípadu individuálnej štátnej pomoci pre 

veľký podnik, ktorý bol zo strany Európskej komisie schválený a podporený (VUJE, a. s.,   

N 279/2007).  

 

V roku 2010 boli financované projekty hlavne pre malé a stredné podniky.  

 

Motivačný účinok štátnej pomoci poskytnutej veľkým podnikom (podľa ukazovateľov 

a kritérií uvedených v kapitole 6 rámca) bol dodrţaný. V prípade štátnej pomoci ad-hoc 

prípadu, bol motivačný účinok preukázaný spolu so ţiadosťou o schválenie poskytnutia 

štátnej pomoci.  

 

Poskytnutie finančnej podpory z verejných zdrojov podnikateľským subjektom (štátna 

pomoc) umoţňuje 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 

sluţieb, vytváraniu nových pracovných miest a pod.. Agentúra kaţdoročne sleduje prínosy pre 

realizátora kaţdého konkrétneho projektu prostredníctvom ročnej správy a ešte 3 roky po 

ukončení projektu.  
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5.8 Daňové riaditeľstvo SR 

 

Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej daňovými orgánmi v roku 2010 je cca 8,9 

mil. eur. Ide o štátnu pomoc poskytnutú: 

 

 formou úľavy na dani z príjmov podľa § 35 a § 35a zákona o daniach z príjmov vo 

výške 8,26 mil. eur, t.j. 92,81 % z celkovej výšky poskytnutej štátnej pomoci  

daňovými orgánmi v roku 2010, 

 formou investičnej pomoci podľa § 30a zákona o dani z príjmov si uplatnili dva 

daňové subjekty úľavu na dani z príjmov vo výške 0,63 mil. eur, t.j. 7,08 % z celkovej 

výšky poskytnutej štátnej pomoci daňovými orgánmi v roku 2010, 

 podľa Schémy pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas 

trvania finančnej a hospodárskej krízy č. N 222/2009 v znení dodatku č. 1 (ďalej len 

„schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci“) poskytli daňové orgány tzv. malú 

pomoc štyrom daňovým subjektom, vo výške 0,01 mil. eur, t.j. 0,11 % z celkovej 

sumy poskytnutej štátnej pomoci daňovými orgánmi v roku 2010. 

 

 

Štátna pomoc poskytnutá daňovými orgánmi v roku 2010 je o 20,24 mil. eur, t.j. 

o 69,41 % niţšia ako štátna pomoc poskytnutá v roku 2009. 

 

Dôvody poklesu výšky štátnej pomoci: 

 

 V predchádzajúcom roku ukončili čerpanie štátnej pomoci najväčší príjemcovia. 

Daňový subjekt U.S. STEEL, s.r.o. si v roku 2010 štátnu pomoc vôbec neuplatnil 

(v roku 2009 si uplatnil úľavu na dani z príjmov vo výške 17,5 mil. eur), daňový 

subjekt VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s. si v roku 2009 uplatnil štátnu pomoc vo 

výške 5,6 mil. eur, čo bol desiaty, t.j. posledný rok uplatňovania podľa nariadenia 

vlády č. 192/1998 Z. z.  (tieto dva daňové subjekty si v r. 2009 uplatnili úľavu vo 

výške 23,1 mil. eur). 

 Pokles poskytnutej štátnej pomoci formou úľavy na dani z príjmov u individuálnych 

prípadov (pomoc ad hoc), pričom stúpa podiel štátnej pomoci poskytnutej v rámci 

schém štátnej pomoci. V rámci schválených schém štátnej pomoci na poskytovanie 

štátnej pomoci formou daňovej úľavy čerpajú daňové subjekty štátnu pomoc formou 

investičných stimulov, kde je poskytovateľom MH SR. 

 Výšku daňovej povinnosti daňových subjektov a tým aj výšku uplatnenej úľavy na 

dani ovplyvnila aj globálna finančná a hospodárska kríza. Aby si daňový subjekt 

mohol úľavu na dani uplatniť, musí v daňovom priznaní vykázať základ dane a daň, 

avšak u viacerých daňových subjektov s povolenou štátnou pomocou bola v daňovom 

priznaní podanom za príslušné zdaňovacie obdobie vykázaná strata.   

 

Úľavu na dani formou stimulov pre výskum a vývoj podľa § 30b zákona o dani 

z príjmov si v roku 2010 neuplatnil ţiadny daňový subjekt.  

 

V súlade s ustanovením § 19 zákona o štátnej pomoci daňové úrady vykonávali v roku 

2010 kontroly štátnej pomoci u príjemcov štátnej pomoci, ktorým bola štátna pomoc 

poskytnutá formou úľavy na dani z príjmov. Taktieţ bola ukončená kontrola štátnej pomoci 

u príjemcu štátnej pomoci, ktorému bola štátna pomoc poskytnutá na reštrukturalizáciu vo 

forme odpisu daňovej pohľadávky v rámci tzv. vyrovnania s veriteľmi. 
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V roku 2010 bolo celkom ukončených 11 kontrol štátnej pomoci. Nedodrţanie 

podmienok bolo zistené v prípade štátnej pomoci poskytnutej formou odpisu daňovej 

pohľadávky v rámci reštrukturalizačných opatrení. Pri ostatných kontrolách neboli zistené 

nedostatky z hľadiska pouţitia prostriedkov štátnej pomoci, oprávnenosti vynaloţených 

nákladov a dodrţania podmienok poskytnutia štátnej pomoci.  

 

Jednému daňovému subjektu, ktorý čerpá štátnu pomoc podľa § 35a zákona o daniach 

z príjmov, bolo vydané rozhodnutie Európskej komisie o individuálnej pomoci, ktorá spĺňa 

podmienky Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013 

a Multisektorálneho rámca regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty. Príjemca si 

uplatňuje úľavu na dani z príjmov vo výške 50 % vykázanej dane v daňovom priznaní. Podľa 

rozhodnutia Komisie K(2009)5025 z 18.6.2009 na základe notifikácie bola zníţená 

maximálna výška pomoci tak, ţe nebude prekročená schválená intenzita pomoci. 

 Poskytnutá štátna pomoc prispela k hospodárskemu rozvoju jednotlivých regiónov, 

k rozšíreniu výroby a zvýšeniu počtu pracovných miest v regiónoch. 

  

Do roku 2009 21 daňových subjektov - príjemcov pomoci vyčerpalo úľavu na dani z 

príjmov v čiastke 1 005 101 tis. eur (z toho VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s. 431 769 tis. eur 

a U.S.Steel, s.r.o. 491 686 tis. eur). Poskytnutie štátnej pomoci bolo efektívne vzhľadom na 

skutočnosť, ţe v daňových priznaniach k dani z príjmov za zdaňovacie obdobia rokov 2005 - 

2009  tieto daňové subjekty vykázali daňovú povinnosť vo výške 255 513 tis. eur. V daňových 

priznaniach za zdaňovacie obdobie rok 2005 bola u týchto daňových subjektov vykázaná daňová 

povinnosť spolu vo výške 45 918 tis. eur, za rok 2006  daňová povinnosť vo výške 97 665 tis. 

eur, rok 2007 vo výške 55 434 tis. eur, rok 2008 vo výške 23 687 tis. eur a rok 2009 vo výške 

32 809 tis. eur.  Na dani zo závislej činnosti tieto daňové subjekty odviedli v roku 2009 spolu 49 

329 tis. eur a 41 578 tis. eur v roku 2010, z toho daňové subjekty VOLKSWAGEN SLOVAKIA, 

a. s. a U. S. Steel, s.r.o. odvádzajú na tejto dani ročne cca 33 000 tis. eur.  

 

Schéma na dočasné poskytovanie malej pomoci umoţnila daňovým orgánom 

poskytnúť pomoc formou odpustenia sankcií za nedodrţanie osobitných predpisov, t.j. podľa 

ustanovenia § 103 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších 

predpisov. Po nadobudnutí účinnosti dodatku č. 1 ku schéme (16.2.2010) bolo moţné malú 

pomoc poskytnúť aj odpustením pohľadávok v rámci reštrukturalizačného konania.  

Daňové orgány poskytli v roku 2010 malú pomoc štyrom príjemcom v celkovej výške 

7,748 tis. eur. Z toho dvom príjemcom bola malá pomoc poskytnutá formou odpustenia 

sankcií podľa ustanovenia § 103 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (2,819 

tis. eur) a dvom príjemcom formou odpustenia pohľadávok v rámci reštrukturalizačného 

konania (4,929 tis. eur).  

 

 

5.9 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 

 

Celková výška štátnej pomoci poskytnutá VšZP, a. s. za rok 2010 predstavuje čiastku 

60 842,73 eur. Štátna pomoc bola poskytnutá v rámci schémy štátnej pomoci č. XA 

242/2007,v zmysle ktorej je moţné poskytovanie štátnej pomoci malým a stredným podnikom 

pôsobiacim v prvotnej výrobe poľnohospodárskych výrobkov. 

V porovnaní s rokom 2009 je to pokles o 81,82 %.  

 

  V roku 2010 poţiadali o odpustenie poplatkov z omeškania 3 subjekty, ktorým bola 

v zmysle schémy štátna pomoc poskytnutá.   
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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 chovu hovädzieho dobytka nákupom nového strojného 

vybavenia    

 zníţenie výrobných nákladov v rastlinnej výrobe zakúpením strojno-technologického 

vybavenia   

 

 modernizácia farmy a zlepšenie ţivotných podmienok zvierat. 

 

 

5.10 Colné riaditeľstvo SR 

 

Celkový objem štátnej pomoci poskytnutej colnými úradmi v roku 2010 predstavuje 

sumu 127 581 562,44 eur.  

 

Z toho:  

 v sektore poľnohospodárstva (schéma štátnej pomoci č. NN 46a/2006) bola 

poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 34 181 312,22 eur,  

 v sektore dopravy (schéma štátnej pomoci č. NN 46b/2006) bola poskytnutá štátna 

pomoc v celkovej výške  6 183 172,54 eur,  

 v oblasti biopalív (schéma štátnej pomoci č. N 360/2006) bola poskytnutá štátna 

pomoc v celkovej výške 6 294 631,29 eur, 

 a v oblasti elektriny, zemného plynu a uhlia ( schéma štátnej pomoci                      

č. NN 63/2009 ) bola poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške                    

80 922 446,39 eur.  

 

Celková výška štátnej pomoci za colné orgány v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 

je o 14,57 % niţšia. Hlavným dôvodom poklesu bol najmä pokles poľnohospodárskej výroby, 

ako aj zníţenie základnej sadzby spotrebnej dane z plynového oleja PpKN 27101941, 

27101945 a 27101949. 

 

            Colné úrady aj v roku 2010 evidovali a registrovali ţiadateľov a príjemcov, vydávali 

odberné poukazy, povolenia na odber elektriny, uhlia, zemného plynu oslobodeného od dane 

a vykonávali daňové kontroly na jednotlivé druhy spotrebných daní. Zároveň sledovali a 

kontrolovali  dodrţiavanie zákonných podmienok vyplývajúcich z jednotlivých zákonov 

o spotrebných daniach, pričom nebolo zistené váţne porušenie pouţitia štátnej pomoci zo 

strany príjemcov. Z uvedeného vyplýva, ţe inštitút štátnej pomoci je právnymi subjektmi 

vyuţívaný a plní svoj účel. 

             

5.11 Environmentálny fond 

 

Environmentálny fond v roku 2010 poskytol štátnu pomoc mimo schémy štátnej 

pomoci vo výške 0,12 mil. eur. 

 

 V roku 2010 Environmentálny fond realizoval len platby v súvislosti s individuálnou 

štátnou pomocou, schválenou v roku 2008 pre spoločnosť ZSNP, a. s., Ţiar nad Hronom na 

projekt „Rekultivácia odkaliska ZSNP, a. s., Ţiar nad Hronom“. 
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 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 zníţia sa prachové úlety. Realizácia projektu 

(plánovaná na roky 2006 – 2012) prispeje k zlepšeniu ochrany ţivotného prostredia.  

 

 

5.12 Úrad vlády SR 

 

Úrad vlády SR v roku 2010 poskytol štátnu pomoc podľa Schémy na podporu malého 

a stredného podnikania č. X 181/2009 v celkovej výške 1 457 788,41 eur.  

 

V ukončených projektoch boli dosiahnuté všetky plánované hodnoty indikátorov 

a teda pomoc bola efektívna v maximálnej moţnej miere. V niektorých projektoch 

efektívnosť zatiaľ nie je merateľná, nakoľko sú tieto projekty ešte vo fáze implementácie 

a efektívnosť pomoci bude merateľná po ich ukončení.  

 

 

5.13 EXIMBANKA SR  

 

Celkový objem štátnej pomoci vo forme vyrovnávania úrokových rozdielov 

prostredníctvom EXIMBANKY SR  pre subjekt VÚB Bratislava, a. s. predstavuje 0,07 mil. 

eur. 

  

 Vyrovnávanie úrokových rozdielov vyplýva z uzatvorenej zmluvy medzi 

EXIMBANKOU SR a VÚB, a. s., na základe ktorej sú uhrádzané úrokové rozdiely za 

obdobie splácania odberateľského úveru v období rokov 2004 - 2010.  

 Dňa 23.2.2010 bola podpísaná Dohoda o urovnaní uzavretá medzi EXIMBANKOU 

SR a VÚB, a. s. na základe ktorej boli VÚB, a. s. vyplatené úrokové rozdiely vo výške 

70 981,48 eur. Vyplatením uvedenej čiastky sa povaţujú všetky nároky za vyrovnané v celom 

rozsahu. Schválená štátna pomoc vo forme vyrovnávania úrokových rozdielov vo výške 1 

542 946 eur je týmto ukončená. 

 Realizáciou vyrovnávania úrokových rozdielov EXIMBANKA SR sleduje jeden zo 

základných cieľov, ktorým je podpora exportu tovarov a sluţieb so zámerom zvýšiť 

konkurencieschopnosť vývozcov na zahraničných trhoch.  

 

 

5.14 Audiovizuálny fond 

 

V roku 2010 v rámci Schémy pre dočasné poskytovanie malej pomoci Slovenskej 

republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy (N 222/2009) boli Audiovizuálnym 

fondom poskytnuté finančné prostriedky vo výške 4,31 mil. eur.    

 Priamym prínosom poskytovania pomoci je zmena negatívnych vývojových trendov 

v oblasti audiovizuálnej produkcie a distribúcie v Slovenskej republike. V porovnaní 

s poklesom v období finančnej a hospodárskej krízy došlo vďaka poskytnutej pomoci v roku 

2010 k zvýšeniu počtu realizovaných projektov na viac ako dvojnásobok, pričom celkový 

počet podporených projektov v roku 2010 bol 265. Efektivita poskytnutej pomoci sa v roku 

2010 výrazne zvýšila aj rozšírením jednotlivých oblastí audiovizuálnej kultúry a priemyslu, 

do ktorých bola pomoc poskytnutá. 
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6. Návrh opatrení na ďalší postup v oblasti štátnej pomoci 

 
 

Jednotliví poskytovatelia navrhujú nasledovné opatrenia na ďalší postup v oblasti 

štátnej pomoci: 

 

 

6.1 Ministerstvo hospodárstva SR 

 

V rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) 

na roky 2007 – 2013 sa nepredkladajú ďalšie návrhy opatrení na ďalší postup v oblasti štátnej 

pomoci, nakoľko sa v roku 2011 predpokladá v zmysle harmonogramu výziev na rok 2011 

vyhlásenie výzvy na predkladanie ţiadostí o NFP prostredníctvom schémy pomoci de 

minimis.  

Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, ţe prehodnotí doterajší 

a vytvorí funkčný model na podporu prílevu priamych zahraničných investícií vrátane 

efektívneho fungovania podporných inštitúcií. Sprehľadní pravidlá pre poskytovanie 

investičnej pomoci tak, aby podporovala vytváranie pracovných miest v oblastiach s vysokou 

nezamestnanosťou, zvyšovanie pridanej hodnoty v priemysle a transfer najnovších poznatkov 

do praxe.  

MH SR pripravilo novelu zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorú vláda schválila 20.4.2011. Jej cieľom je vytvoriť 

podmienky na ekonomický rozvoj znevýhodnených regiónov prostredníctvom podpory 

vytvárania investícií a vytvárania nových pracovných miest na trvalo udrţateľnom základe.  

Upravuje podmienky na poskytovanie investičnej pomoci, všeobecné kritériá, ktoré 

musí ţiadateľ o poskytnutie investičnej pomoci splniť, upravuje spôsob a postup pri 

schvaľovaní zmien pri  poskytovaní investičnej pomoci, ako aj práva a povinnosti príjemcov 

pomoci a príslušných orgánov verejnej správy pri poskytovaní investičnej pomoci.  

 

Zároveň MH SR pripravuje jednotné pravidlá na poskytnutie konkrétnej formy 

investičnej pomoci v závislosti od typu investície a jej umiestnenia. 

 

 

6.2 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

Opatrenia v oblasti štátnej pomoci budú zamerané na riešenie takých situácií ako je 

hospodárska a finančná kríza, pokles cien komodít,  povodne a iné nepredvídateľné riziká 

v pôdohospodárstve. V tejto súvislosti rezort pôdohospodárstva postupne pripraví nové 

legislatívne podmienky.  

Taktieţ budú zamerané na: 

a) podporu krízového manaţmentu (kompenzácia škôd spôsobených v dôsledku 

nariadených veterinárnych opatrení, kompenzácia škôd spôsobených 

nepriaznivými poveternostnými udalosťami a prírodnými katastrofami na 

poľnohospodárskych plodinách), 

b) podporu propagácie kvalitných poľnohospodárskych výrobkov (úhrada nákladov 

súvisiacich s prezentáciou poľnohospodárskych výrobkov a sluţieb na domácich        

a zahraničných výstavách, najmä výrobkov), 

c) zvyšovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárskej prvovýroby, 

d) trvalo udrţateľné obhospodarovanie lesov, 

e) zlepšenie genetickej kvality chovaných hospodárskych zvierat. 
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6.3 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 

Podľa MDVRR SR na základe poţiadaviek z praxe je vhodné znovu vytvoriť 

podmienky pre poskytovanie dotácií v oblasti kombinovanej dopravy (Schéma  štátnej 

pomoci pre kombinovanú dopravu). 

 

V súlade s výnosom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 

republiky z 23. 4. 2010 č. 07480/2010-SPT/z.17006/M o poskytovaní dotácií na podporu 

prechodu na digitálne televízne vysielanie v Slovenskej republike bude poskytnutá v roku 

2011 dotácia formou štátnej pomoci MDVRR SR na podporu  súbeţného analógového 

a digitálneho vysielania počas prechodu na digitálne televízne vysielanie, ktorá bola 

schválená rozhodnutím Európskej komisie N671B/2009 a na podporu pre sociálne 

znevýhodnené osoby na nákup digitálnych dekodérov, ktorá bola schválená rozhodnutím 

Európskej komisie N671A/2009. 

 

 

6.4 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

Rezort MPSVR SR bude naďalej vyuţívať moţnosti poskytovania štátnej pomoci 

podľa schémy štátnej pomoci na podporu vzdelávania (X 530/2009), Schémy štátnej pomoci 

na podporu vzdelávania a adaptability zamestnancov (X 531/2009) a Schémy štátnej pomoci 

na podporu zamestnanosti (X 754/2009), ktorých platnosť a účinnosť je do 31.12.2013, a to 

v rámci Národných projektov Ústredia PSVR, a taktieţ výziev pre dopytovo orientované 

projekty SORO. 
 

Opatrenia v oblasti štátnej pomoci budú 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 udrţaniu nových pracovných miest 

s dôrazom a zameraním najmä na dlhodobo nezamestnaných občanov, občanov so 

zdravotným postihnutím a znevýhodnené skupiny na trhu práce. 

 

Opatrenia v rámci pomoci ÚPSVR budú zamerané na prínosy v rámci zmiernenia 

dôsledkov globálnej finančnej krízy a hospodárskej krízy na trh práce, s dôrazom na 

stimuláciu vytvárania nových pracovných miest prioritne na vidieku v ohrozených sektoroch.  

 

 

6.5 Ministerstvo ţivotného prostredia SR   

 

Proces vyhlasovania výziev bude pokračovať aj v roku 2011 a MŢP SR sa bude 

naďalej snaţiť schvaľovať také projekty, ktoré významnou mierou budú napomáhať napĺňať 

ciele environmentálnej politiky SR. 

 

 

 6.6 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   

 

V rámci operačného programu Výskum a vývoj MŠVVŠ SR poskytuje v rokoch    

2007 – 2013 štátnu pomoc formou nenávratného finančného príspevku. Cieľom je zvýšiť 

hospodársku efektívnosť na mikroúrovni, ako aj makroúrovni, a tým prispieť k trvalo 

udrţateľnému ekonomickému rastu a zamestnanosti prostredníctvom základného výskumu, 

priemyselného/aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja, výsledky ktorých budú 
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priamo realizované vo výrobe alebo v sluţbách. Ďalším cieľom je rozvíjať pevnejšie väzby 

medzi uţívateľmi  a realizátormi základného výskumu, priemyselného výskumu a 

experimentálneho vývoja, a to aj s vyuţitím výskumno-vývojovej základne s osobitným 

zameraním na podporu pozitívnych vplyvov výskumu a vývoja na ţivotné prostredie. 

 

Pretoţe na budúce obdobie nie sú v rozpočte  vyčlenené ţiadne prostriedky na nové 

stimuly pre výskum a vývoj, MŠVVŠ SR nenavrhuje opatrenia na rok 2011 v danej oblasti.  

Pravdepodobne pôjde len o dofinancovanie zazmluvnených stimulov pre výskum a vývoj. 

 

 

6.7 Agentúra na podporu výskumu a vývoja (rezort MŠVVŠ SR) 

APVV má platnú schému - Schéma na podporu výskumu a vývoja Agentúrou na 

podporu výskumu a vývoja ( Schéma štátnej pomoci č. N 702/2007), ktorá  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 taktieţ platnosť do 31. 12. 2013. 

 

 

6.8  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 poskytnutej štátnej pomoci, rozhodnutiami o schválení 

investičnej pomoci, rozhodnutiami o schválení stimulov pre výskum a vývoj, resp. 

s rozhodnutím Európskej komisie o poskytnutí pomoci ad hoc. V súlade s ustanovením § 19 

zákona o štátnej pomoci budú daňové úrady pokračovať vo výkone kontrol štátnej pomoci 

u daňových subjektov, ktorým je poskytovaná štátna pomoc formou úľavy na dani z príjmov, 

s cieľom preveriť pouţitie prostriedkov štátnej pomoci, oprávnenosť vynaloţených nákladov 

a dodrţanie podmienok poskytnutia štátnej pomoci. 

 

 Schéma štátnej pomoci poskytovanej formou odpustenia sankcie alebo povolenia úľavy 

zo sankcie  podľa § 103 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení 

neskorších predpisov – poskytovanie štátnej pomoci mikropodnikom, malým a stredným 

podnikom s prideleným registračným číslom X 433/2009 bola vypracovaná na základe 

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). Predmetná schéma umoţňuje 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. o správe daní a poplatkov v znení 

neskorších predpisov  č. XA  232/2007 umoţňuje daňovým orgánom poskytovanie štátnej 

pomoci pre malé a stredné podniky pôsobiace v prvotnej výrobe poľnohospodárskych 

výrobkov do 31.12.2013.  
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6.9 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (rezort MZ SR) 

 

VšZP, a. s. nepripravuje ţiadny nový návrh opatrení v prípadoch poskytovania štátnej 

pomoci a minimálnej pomoci. 

 

V súčasnosti vyuţíva moţnosť 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.  

 

 

6.10 Colné riaditeľstvo SR (rezort MF SR)    

 

V prvom štvrťroku 2010 slovenské orgány poţiadali EK o predĺţenie schémy štátnej 

pomoci č. NN 46a/2006 (ex N 361a/2006) – Slovensko – Daňové výhody ustanovené v 

smernici Rady 2003/96/ES (sektor poľnohospodárstva, trvanie schémy do 30.4.2010). Pri 

uplatňovaní schémy štátnej pomoci v aplikačnej praxi nepríde k ţiadnym zmenám, slovenské 

orgány plánujú len zvýšenie rozpočtu poskytnutej štátnej pomoci. Po schválení predĺţenia 

obdobia poskytovania štátnej pomoci budú jej uplatňovanie naďalej monitorovať 

a kontrolovať colné orgány. 

 

Colné orgány do budúcnosti plánujú vytvoriť účinný a prehľadný monitoring reálneho 

poskytnutia a čerpania štátnej pomoci podľa jednotlivých schém štátnej pomoci, ktorý by 

uľahčil  oznamovaciu povinnosť jednotlivých colných úradov ako poskytovateľov štátnej 

pomoci. 
 

 

6.11 Environmentálny fond (rezort MŢP SR) 

  

Environmentálny fond poskytuje finančné prostriedky v prevaţnej miere do stropu 

minimálnej pomoci a nemá vypracované schémy, podľa ktorých by ţiadatelia o podporu 

postupovali v prípade ţiadosti o poskytnutie štátnej pomoci. V budúcom období sa 

nepredpokladá nárast ţiadateľov o poskytnutie podpory, ktorá by presahovala strop 

minimálnej pomoci. Z uvedeného dôvodu Environmentálny fond neuvaţuje nad prípravou 

schém, podľa ktorých by postupovali ţiadatelia o poskytnutie podpory formou úveru 

z Environmentálneho fondu. 

 

 

6.12 Úrad vlády SR 

  

Úrad vlády SR nemá v súčasnosti návrhy opatrení na ďalší  postup v oblasti štátnej 

pomoci, avšak pripravuje nové programové obdobie implementácie Finančného mechanizmu 

EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014, pre ktoré zatiaľ nie sú schválené 

pravidlá implementácie na národnej úrovni. Je moţné, ţe v rámci implementácie jednotlivých 

programov bude potrebné urobiť opatrenia súvisiace so štátnou pomocou, avšak tieto 

v súčasnosti nie je moţné odhadnúť. 
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6.13 EXIMBANKA SR (rezort MF SR) 

 

Štátny rozpočet SR na rok 2011 neposkytuje EXIMBANKE SR moţnosť čerpať 

finančné prostriedky určené na úhradu úrokových rozdielov v zmysle § 30 zákona č. 80/1997 

Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov pri 

dodrţaní podmienok Dohovoru o oficiálne podporovaných exportných úveroch.  

 

 

6.14 Audiovizuálny fond (rezort MK SR) 

 

 Audiovizuálny fond v roku 2010 uskutočnil prednotifikačné konzultácie z Európskou 

komisiou a na základe odborných diskusií vypracoval Schému štátnej pomoci poskytovanej 

prostredníctvom Audiovizuálneho fondu, ktorá je v súčasnosti v notifikačnom konaní. Po jej  

schválení bude štátna pomoc poskytovaná prostredníctvom tejto schémy. Doterajšia schéma 

(N 551/2006) pre oblasť audiovízie v Slovenskej republike, notifikovaná na poskytovateľa 

Ministerstvo kultúry SR, sa od roku 2010 neuplatňuje. 
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Záver 
 

 

Predloţená 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 2010 (tak, ako ho vyhodnotili príslušní poskytovatelia), ako aj návrh 

opatrení na ďalší postup v oblasti štátnej pomoci v pôsobnosti jednotlivých poskytovateľov.  

 

V roku 2010 bola poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 455,41 mil. eur, z toho 

z národných zdrojov 315,47 mil. eur a z prostriedkov EÚ 139,94 mil. eur. Celková výška 

štátnej pomoci v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 sa zvýšila o 15,14 mil. eur, čo 

predstavuje nárast o 3,44 %. Podiel poskytnutej štátnej pomoci v roku 2010 z HDP je 0,69 %. 

 

Výrazné medziročné zníţenie štátnej pomoci bolo zaznamenané najmä v odvetvovej 

pomoci (o 75,00 %) a v odvetví pôdohospodárstva (o 19,37 %). 

 

V porovnaní s rokom 2009 sa výrazne zvýšila štátna pomoc poskytnutá na 

zamestnanosť (o 2190,63 %), výskum a vývoj (o 102,18 %) a na podporu malých a stredných 

podnikateľov (o 41,95 %). 

 

Najväčší objem štátnej pomoci v roku 2010 poskytlo MH SR (34,67 %). Ďalšími 

najväčšími poskytovateľmi štátnej pomoci boli colné orgány (28,01 %) a MPSVR SR (19,07 

%). 

 

Štátna pomoc v roku 2010 bola poskytnutá najmä formou dotácií,  nenávratných 

finančných príspevkov a daňových úľav, a to najmä na rozvoj regiónov (41,99 %), pre ţivotné 

prostredie (19,18 %), na zamestnanosť (12,88 %) a na rozvoj pôdohospodárstva (12,20 %). 

 

Všeobecné zhodnotenie regionálneho prínosu poskytnutej štátnej pomoci v roku 2010 

(tabuľka č. 18) naznačuje, ţe najväčší podiel štátnej pomoci bol poskytnutý Trenčianskemu, 

Banskobystrickému, Ţilinskému, Prešovskému a Bratislavskému kraju. 

 

Zhodnotenie efektívnosti poskytnutej štátnej pomoci vo väzbe na regionálny 

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

štátnej pomoci. 

 

Štátna  pomoc poskytnutá podľa schém štátnej pomoci z celkovej poskytnutej štátnej 

pomoci  v roku  2010 tvorí 84,47 %, čo znamená zvýšenie oproti roku 2009 (v roku 2009 – 

82,76 %), čo moţno hodnotiť pozitívne vzhľadom na to, ţe EK preferuje poskytovanie štátnej 

pomoci formou schém štátnej pomoci, pretoţe tento postup je menej administratívne a časovo 

náročný. 

 

V záujme efektívneho vyuţívania štátnej pomoci je potrebné, aby poskytovatelia 

štátnej pomoci naďalej vykonávali kontroly pouţitia prostriedkov štátnej pomoci, 

oprávnenosti vynaloţených nákladov a dodrţania podmienok poskytnutia štátnej pomoci 

a výsledky kontrol prípadne auditov poskytovali Ministerstvu financií SR do 15 pracovných 
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dní po ukončení kontroly prípadne auditu a zasielali správu o splnení navrhovaných opatrení 

do 15 pracovných dní po uplynutí príslušného termínu. 

  

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

potrebné i naďalej preferovať poskytovanie štátnej pomoci podľa schém štátnej pomoci v 

rámci skupinových výnimiek. 

 

MF SR predloţí 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 

AVF    Audiovizuálny fond 

CR SR                                    Colné riaditeľstvo SR 

DR SR                                    Daňové riaditeľstvo SR  

EK Európska komisia 

ES       Európske spoločenstvo, európske spoločenstvá 

HDP    hrubý domáci produkt 

MDVRR SR                           Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

MF SR    Ministerstvo financií SR 

MK SR   Ministerstvo kultúry SR 

MH SR   Ministerstvo hospodárstva SR 

MPRV SR   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

MPSVR SR   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

MSP                                     Malí a strední podnikatelia 

MŠVVŠ SR   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

MVRR SR                        Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR 

MŢP SR   Ministerstvo ţivotného prostredia SR 

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)   

RMŠP                  regionálna mapa štátnej pomoci  

SR                 Slovenská republika 

UPSVaR              Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

ÚV SR                                    Úrad vlády SR 

VšZP, a. s.                               Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.  

VÚC     vyšší územný celok    

 

 

 

 

 


