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REGIONÁLNA INVESTIČNÁ POMOC 

 ČO JE INVESTIČNÁ POMOC ? 
 

 AKÉ MOŽNOSTI PONÚKA ? 
 

 AKO A KEDY TIETO MOŽNOSTI VYUŽIŤ ? 
 

 AKO INVESTIČNÁ POMOC FUNGUJE ? 



LEGISLATÍVA 

REGIONÁLNA INVESTIČNÁ POMOC 

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



REGIONÁLNA MAPA 
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LEGISLATÍVA 

REGIONÁLNA INVESTIČNÁ POMOC 

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

• zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov; 
 

• nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna 
intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci 
v regiónoch Slovenskej republiky; 
 

• vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 187/2018 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky 
investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného 
zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy 
o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej 
tabule; 



CIELE INVESTIČNEJ POMOCI 

REGIONÁLNA INVESTIČNÁ POMOC 

• Podpora konkurencieschopnosti a znižovanie regionálnych rozdielov. 
 

• Prioritou je podpora investícií, ktoré využívajú technológie 
inteligentného priemyslu a rozvíjajú výskum a vývoj v SR.  
 

• V súlade so stratégiou vlády SR je rovnakou prioritou podpora tvorby 
pracovných miest v najmenej rozvinutých okresoch. 



NAJMENEJ ROZVINUTÉ OKRESY 
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KTO SA MÔŽE O INVESTIČNÚ POMOC UCHÁDZAŤ ? 

REGIONÁLNA INVESTIČNÁ POMOC 

Každý podnikateľský subjekt registrovaný na Slovensku, ktorého investičný 
zámer spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci. 



AKÉ AKTIVITY MÔŽU BYŤ PODPORENÉ ? 

REGIONÁLNA INVESTIČNÁ POMOC 

OBLASTI PODPORY 

 priemyselná výroba; 

 technologické centrum; 

 kombinácia priemyselnej výroby a 
technologického centra; 

 centrum podnikových služieb. 

ZAMERANIE INVESTÍCIE 

 zriadenie novej prevádzkarne; 

 rozšírenie kapacity existujúcej 
prevádzkarne; 

 diverzifikácia produkcie existujúcej 
prevádzkarne o výrobky alebo o služby, 
ktoré v prevádzkarni doposiaľ neboli 
vyrábané alebo poskytované; 

 zásadná zmena celkového výrobného 
procesu existujúcej prevádzkarne. 



AKÉ SÚ FORMY INVESTIČNEJ POMOCI ? 

REGIONÁLNA INVESTIČNÁ POMOC 

• Dotácia na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok. 

• Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta. 

• Úľava na dani z príjmov. 

• Prevod alebo nájom nehnuteľného majetku  
za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu 
nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom. 



AKÁ SÚ OPRÁVNENÉ NÁKLADY?  
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INVESTIČNÉ NÁKLADY  

 na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojov, 
prístrojov a zariadení; 

 na obstaraný dlhodobý nehmotný majetok vo forme priemyselných práv, know-
how a licencií; 

 na nájom pozemkov a budov. 

MZDOVÉ NÁKLADY 

 cena práce zamestnancov prijatých na nové pracovné miesta vytvorené 
v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru za obdobie 24 mesiacov. 

KOMBINÁCIA INVESTIČNÝCH A MZDOVÝCH NÁKLADOV  

 nepresahujúca hodnotu investičných, alebo mzdových nákladov, podľa toho, 
ktorá je vyššia. 



AKÁ JE VÝŠKA POMOCI (SPOLUFINANCOVANIE)? 

REGIONÁLNA INVESTIČNÁ POMOC 

• Intenzita pomoci nesmie presiahnuť 35 % oprávnených nákladov. 

• Pre stredné podniky platí intenzita pomoci max. 45 % oprávnených nákladov. 

• Pre malé podniky nesmie presiahnuť 55 % oprávnených nákladov. 

Kategória 
podniku 

Stredné 
podniky 

Malé podniky 

Mikropodniky 

Počet 
pracovníkov 

< 250 

< 50 

< 10 

Ročný obrat 

≤ 50 mil. eur 

≤ 10 mil. eur 

≤ 2 mil. eur 

Celková ročná 
bilančná suma 

≤ 43 mil. eur 

≤ 10 mil. eur 

≤ 2 mil. eur 



AKÁ JE VÝŠKA POMOCI (SPOLUFINANCOVANIE)? 

REGIONÁLNA INVESTIČNÁ POMOC 

• Dotácia na obstaraný dlhodobý 
hmotný majetok a dlhodobý 
nehmotný majetok. 

• Príspevok na vytvorené nové 
pracovné miesta. 

• Úľava na dani z príjmov. 

• Prevod alebo nájom nehnuteľného 
majetku za hodnotu nižšiu, ako je 
hodnota nehnuteľného majetku 
alebo hodnota nájmu 
nehnuteľného majetku stanovená 
znaleckým posudkom. 

 35% z investičných oprávnených 
nákladov.  
 
 

 35 % zo mzdových oprávnených 
nákladov. 
 

 35 % z oprávnených nákladov. 
 

 100% resp. 90 % hodnota prevodu 
majetku / nájmu majetku.  



PODMIENKY NA POSKYTNUTIE – PRIEMYSELNÁ VÝROBA 
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Prioritné 

oblasti

Ostatné 

oblasti

Minimálna investícia 500 000          1 000 000       200 000          200 000          200 000          

pre MSP 250 000          500 000          100 000          100 000          100 000          

Min. hodnota nových technológií 30% 30% 30% 30% 30%

Min. počet vytvorených pracovných miest 0 0 0 20 0

pre MSP 0 0 0 10 0

Prevod alebo 

nájom 

nehnuteľného 

majetku 

Dotácia na obstaraný majetok Úľava na dani 

z príjmov

Príspevok na 

vytvorené  

pracovné 

miesta

N
R

O



PRIORITNÉ OBLASTI – RELEVANTNÉ ODVETVIE 
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Relevantné odvetvia SK NACE na určenie prioritných oblastí

C10 Výroba potravín

C20 Výroba chemikálií a chemických výrobkov

C21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov

C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

C27 Výroba elektrických zariadení

C28 Výroba strojov a zariadení i. n.

C29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

C30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov



PRIORITNÉ OBLASTI – RELEVANTNÉ TECHNOLÓGIE 
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Relevantné technológie na určenie prioritných oblastí

Autonómne a spolupracujúce priemyselné roboty a umelá inteligencia

najmä autonómne spolupracujúce roboty, integrované snímače, kamery, systémy virtuálnej reality

Priemyselný internet vecí

najmä sieť strojov a výrobkov, viacsmerová komunikácia medzi sieťovými objektmi

Simulácia

najmä využitie údajov v reálnom čase a zrkadlenie fyzického sveta vo virtuálnom modeli

Rozšírená realita s informáciou v reálnom čase

najmä rozšírenie reality pre údržbu, logistiku, podpora pre efektívne zobrazovanie informácii

Prídavná, podporná výroba

najmä 3D tlač pre náhradné diely a prototypy

Veľké data a ich analýza

najmä komplexné vyhodnotenie dostupných údajov, podpora rozhodovania a optimalizácia v reálnom čase

Cloud a kybernetická bezpečnosť

najmä správa obrovského objemu údajov v otvorených systémoch a bezpečnostné systémy



PODMIENKY NA POSKYTNUTIE – PRIEMYSELNÁ VÝROBA 
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Prioritné 

oblasti

Ostatné 

oblasti

Minimálna investícia 500 000          1 000 000       200 000          200 000          200 000          

pre MSP 250 000          500 000          100 000          100 000          100 000          

Min. hodnota nových technológií 30% 30% 30% 30% 30%

Min. počet vytvorených pracovných miest 0 0 0 20 0

pre MSP 0 0 0 10 0

Prevod alebo 

nájom 

nehnuteľného 

majetku 

Dotácia na obstaraný majetok Úľava na dani 

z príjmov

Príspevok na 

vytvorené  

pracovné 

miesta

N
R

O



PODMIENKY NA POSKYTNUTIE – TC a CPS 
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Prioritné 

oblasti

Ostatné 

oblasti

Prioritné 

oblasti

Ostatné 

oblasti

Minimálna investícia 200 000 400 000 100 000 200 000

Min. počet vytvorených  pracovných miest 10 20 10 20

Min. násobok priem. hrubej mesačnej mzdy 2,00 1,70 2,00 1,70

Dotácia na obstaraný majetok Ostatné formy  pomoci

Prioritné 

oblasti

Ostatné 

oblasti

Prioritné 

oblasti

Ostatné 

oblasti

Minimálna investícia 200 000          - 0* 0*

Min. počet vytvorených  pracovných miest 20 - 20 50

Min. násobok priem. hrubej mesačnej mzdy 1,80 - 1,80 1,50

Dotácia na obstaraný majetok Ostatné formy  pomoci

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM  

CENTRUM PODNIKOVÝCH SLUŽIEB  



PODMIENKY NA POSKYTNUTIE  – PRIEMYSELNÁ VÝROBA + TC 
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Priemyselná 

výroba

Technologické 

centrum

Minimálna investícia 10 000 000     200 000           9 800 000       200 000           

Min. hodnota nových technológií 40% - 40% -

Min. počet vytvorených pracovných miest -                    10 -                    10

Min. násobok priem. hrubej mesačnej mzdy - 2,00 - 2,00

Priemyselná výroba + 

Technologické centrum

PRIEMYSELNÁ VÝROBA + TECHNOLOGICKÉ CENTRUM  



AKO O INVESTIČNÚ POMOC POŽIADAŤ ? 
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 Formulár žiadosti o investičnú pomoc 

 Podnikateľský plán 



PROCES SCHVAĽOVANIA 
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 Podanie žiadosti 

 Hodnotenie MH SR a nezávislého posudzovateľa 

 Stanovisko poskytovateľov 

 Ponuka investičnej pomoci 

 Akceptácia ponuky 

 Medzirezortné pripomienkové konanie 

 Vláda SR 



ČO SA DEJE PO SCHVÁLENÍ POMOCI ? 
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realizácia investičného zámeru 

udržanie investičného zámeru 

posudzovanie žiadosti 

podanie žiadosti rozhodnutie ukončenie investície 

 Správy o realizácii investičného zámeru. 

 Čerpanie investičnej pomoci.  

 Kontrola počas realizácie a počas udržania investície. 



POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 
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 Zahájiť práce po podaní žiadosti. 

 

 Ukončiť práce do troch rokov od vydania rozhodnutia (do päť rokov pre investície 
väčšie ako 50 mil. eur). 

 

 Vytvoriť všetky nové pracovné miesta do troch rokov od ukončenia prác.  

 

 Udržať každé vytvorené nové pracovné miesto najmenej tri roky  
odo dňa jeho prvého vytvorenia, v prípade veľkého podniku päť rokov. 

 

 Zachovať investíciu počas doby čerpania investičnej pomoci, najmenej počas troch 
rokov od ukončenia prác (MSP), resp. päť rokov pre veľký podnik. 

 

 Vyplácať zamestnancom mzdu uvedenú v žiadosti o investičnú pomoc. 



ZHRNUTIE 
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 O investičnú pomoc môže požiadať každý subjekt, ktorý spĺňa podmienky. 

 Podporiteľné zámery 

 Formy investičnej pomoci 

 Maximálne výšky pomoci 

 Podmienky na poskytnutie pomoci 

 Proces podávania žiadosti a schvaľovania pomoci 

 Povinnosti 

 Asistencia MH SR a SARIO 



REGIONÁLNA INVESTIČNÁ POMOC 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ. 
 

BORIS ŠKODA 

boris.skoda@mhsr.sk 


