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METODICKÝ POKYN Č. 6/2017 MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z 20. DECEMBRA 2017, KTORÝM SA DOPĹŇA  

METODICKÝ POKYN Č. 6/2016 MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z 20. DECEMBRA 2016 NA VYPRACOVANIE 

ODBORNÝCH POSUDKOV INVESTIČNÝCH ZÁMEROV 



 

                           
MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA  

       SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

                                                                                                 Číslo: 24367/2017-4220-53570 

  

 

METODICKÝ POKYN č. 6/2017 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

 

z 20. decembra 2017, 

 

ktorým sa dopĺňa Metodický pokyn č. 6/2016 Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky z 20. decembra 2016 na vypracovanie odborných posudkov investičných 

zámerov 

 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydáva tento metodický pokyn: 

 

Čl. I 

 

  Metodický pokyn č. 6/2016 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

z 20. decembra 2016 na vypracovanie odborných posudkov investičných zámerov sa dopĺňa 

takto: 

 

1. V Čl. 1 ods. 1 sa za slová „poskytnutie investičnej pomoci3“ vkladajú slová „a predpoklad 

splnenia podmienok podľa osobitných predpisov3a“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie: 

„3a 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 (Ú. v. EÚ L 187, 

26. 6. 2014) v platnom znení. 

§ 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v neskorších predpisov. 

§ 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.“. 

 

2. V Čl. 7 ods. 2 sa za slová „poskytnutie investičnej pomoci43“ vkladajú slová „a predpoklad 

splniť podmienky podľa osobitných predpisov3a“. 

 

3. V Čl. 7 ods. 4 písm. a) znie: 

„a) investičný zámer žiadateľa spĺňa/nespĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie 

investičnej pomoci v zmysle zákona o investičnej pomoci a spĺňa/nespĺňa podmienky podľa 

osobitných predpisov3a,“. 

 

Čl. II 

 

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňom podpisu. 

 

 

 

 

Peter Žiga 

minister 

 



 

Príloha 

 

 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
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MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

 

 

 

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE  

Metodický pokyn Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

na vypracovanie odborných posudkov investičných zámerov 

 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydáva tento metodický pokyn                           

na vypracovanie odborných posudkov investičných zámerov.  

 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

(1) Cieľom metodického pokynu je vymedzenie podstatných náležitostí odborného posudku 

investičného zámeru v súlade s § 10 ods. 5 Zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o investičnej pomoci“), 

prostredníctvom ktorých sa odborne zhodnotí investičný zámer1 vrátane jeho povinných 

príloh2, zhodnotí sa predpoklad splnenia všeobecných podmienok na poskytnutie 

investičnej pomoci3 a predpoklad splnenia podmienok podľa osobitných predpisov3a, 

analyzuje finančnú výkonnosť a regionálny prínos investičného zámeru. V posudku sa 

zohľadní hospodársky a sociálny význam investičného zámeru a jeho environmentálny 

vplyv.  

 

(2) Na účely tohto metodického pokynu sa rozumie 

a) hodnotiacou agentúrou Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len 

„hodnotiaca agentúra“), 

b) hodnotiteľom je odborne spôsobilá osoba menovaná na vypracovanie odborného 

posudku hodnotiacou agentúrou.  

 

(3) Ak hodnotiteľ spolupracoval na vypracovaní investičného zámeru pred podaním 

investičného zámeru so spoločnosťou, ktorá sa uchádza o investičnú pomoc, alebo ktorá 

investičný zámer pre žiadateľa vypracovala, hodnotiaca agentúra pridelí vypracovanie 

odborného posudku inému hodnotiteľovi. 

 

                                                 
1 § 9 ods. 1 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
2 § 9 ods. 2 zákona o investičnej pomoci. 
3 § 4, § 5 a § 6  zákona o investičnej pomoci.. 
3a 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 (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení. 

§ 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov  

§ 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. 
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(4) Odborný posudok sa vypracováva pre každý investičný zámer v odvetviach priemyselnej 

výroby4 okrem odvetví a činností podľa osobitného predpisu5, pre technologické centrá6 

a pre centrá strategických služieb7. 

 

(5) Odborný posudok musí byť vypracovaný v súlade s § 10 ods. 1 zákona o investičnej 

pomoci, a to v termíne najneskôr do 20 dní od doručenia žiadosti na vypracovanie 

odborného posudku hodnotiacej agentúre.  

 

(6) Odborný posudok musí byť nezávislý a nestranný. Sledované a vyhodnocované údaje 

majú byť objektívnym parametrom, prostredníctvom ktorého je možné aktuálne a najmä 

reálne zanalyzovať investičný zámer.  

 

 

Čl. 2 

Obsahové náležitosti odborného posudku  

 

Odborný posudok obsahuje:  

 

a) charakteristiku žiadateľa/prijímateľa8 spôsobom a v rozsahu podľa článku 3; 

b) analýzu finančnej výkonnosti žiadateľa a jeho skupiny za posledné tri kalendárne roky 

spôsobom a v rozsahu podľa článku 4; 

c) zhodnotenie finančnej výkonnosti investičného zámeru a podnikateľského plánu 

žiadateľa spôsobom a v rozsahu podľa článku 5; 

d) regionálny prínos investičného zámeru (hospodársky a sociálny význam investičného 

zámeru, environmentálne vplyvy investičného zámeru) spôsobom a v rozsahu podľa 

článku 6; 

e) celkové zhodnotenie investičného zámeru a výrok odborného posudku spôsobom 

a v rozsahu podľa článku 7.  

 

 

Čl. 3 

Charakteristika žiadateľa/prijímateľa investičnej pomoci 

 

Charakteristika žiadateľa/prijímateľa investičnej pomoci zahŕňa: 

 

a) charakteristika žiadateľa/prijímateľa investičnej pomoci;9  

b) názov a predmet investičného zámeru;  

c) charakter investičného zámeru;10 

                                                 
4 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická  klasifikácia  

ekonomických činností.   
5 Čl. 1 ods. 2 a 3 nariadenia 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 (ďalej len „nariadenia komisie“) 
6 § 5 zákona o investičnej pomoci. 
7 § 6 zákona o investičnej pomoci. 
8 § 3 písm. c) zákona o investičnej pomoci. 
9 Obchodné meno, právna forma žiadateľa, SK NACE, predmet podnikania, posúdenie charakteru 

produkcie/služieb o high-tech alebo knowledge intensive výrobky/služby, veľkosť podniku podľa osobitného 

predpisu (Príloha č. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014, údaje o štatutároch žiadateľa, analýza spriaznených 

osôb žiadateľa t.j. majetkového a personálneho prepojenia žiadateľa (Zdroj: obchodný register Slovenskej 

republiky).   
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d) údaj, či v minulosti bola poskytnutá žiadateľovi alebo spriaznenej osobe žiadateľa 

akákoľvek forma štátnej pomoci.11 

 

Čl. 4 

Zhodnotenie finančnej výkonnosti žiadateľa a jeho skupiny za posledné tri kalendárne 

roky 

 

Analýza finančnej výkonnosti žiadateľa a jeho skupiny za posledné tri kalendárne roky 

zahŕňa: 

 

a) zhodnotenie finančnej výkonnosti žiadateľa za posledné tri kalendárne roky; 12 

b) zhodnotenie finančnej výkonnosti skupiny žiadateľa za posledné tri kalendárne roky;13 

c) stručný záver kapitoly. 

 

 

Čl. 5 

Zhodnotenie finančnej výkonnosti investičného zámeru žiadateľa 

 

Zhodnotenie finančnej výkonnosti investičného zámeru žiadateľa zahŕňa: 

 

a) zhodnotenie finančnej výkonnosti investičného zámeru žiadateľa:14 

• základné ekonomické ukazovatele žiadateľa;15 

• ziskovosť investičného zámeru a doba návratnosti investície pre žiadateľa;16 

• preskúmanie reálnosti výsledkov finančnej analýzy;17 

b) plánovanú výšku oprávnených nákladov (posúdenie oprávnenosti nákladov do 

hmotného a nehmotného majetku);18 

c) analýzu vlastných zdrojov a cudzích zdrojov;19 

                                                                                                                                                         
10 Hodnotiteľ v odbornom posudku uvedie špecifikáciu zamerania počiatočnej investície podľa § 3 písm. a) 

zákona o investičnej pomoci.  
11 Ak áno, hodnotiteľ v odbornom posudku uvedie formy štátnej pomoci  a presný časový údaj poskytnutia 

a čerpania štátnej pomoci. Hodnotiteľ zároveň posúdi, či dochádza ku kumulácii investičnej pomoci podľa č. 14 

bodu 13 nariadenia Komisie. 
12 Analýza obsahuje súčasnú ekonomickú výkonnosť žiadateľa za posledné tri kalendárne roky. Hodnotiteľ 

zanalyzuje súčasný hrubý obrat, zisk, EBITDA, ROA, ROE, objem výrobkov na trhu.  
13 Analýza platí v prípade, ak je žiadateľ súčasťou skupiny, ktorá má k dispozícii konsolidované ekonomické 

údaje za celú skupinu. Hodnotiteľ zanalyzuje súčasný hrubý obrat, zisk, EBITDA a objem výrobkov na trhu.   
14 Analýza obsahuje plánovanú ekonomickú výkonnosť žiadateľa za obdobie 10 rokov. Údaje žiadateľ predkladá 

vo finančnej analýze, ktorá je povinnou prílohou k investičnému zámeru. 
15 Hodnotiteľ analyzuje súčasný hrubý obrat, zisk, EBITDA, ROA, ROE, objem výrobkov na trhu a uvedie 

alternatívne scenáre umiestnenia cash flow (napr. na území SR, v zahraničí materskej spoločnosti, dcérskej 

spoločnosti, v krajine akcionára a pod.). 
16 Vyhodnocuje sa prognóza ekonomických ukazovateľov z finančnej analýzy (rok, kedy žiadateľ dosiahne prvé 

zisky, o koľko percent sa zvýši výsledok hospodárenia po zdanení po realizácii investičného zámeru 

pri nábehu na plnú výrobu / poskytované služby (o koľko percent sa zvýšia zisky v priebehu 5 rokov v prípade 

MSP a 10 rokov v prípade veľkých podnikov). Doba návratnosti investície s investičnou pomocou 

a bez poskytnutia investičnej pomoci, miera zadlženosti na úrovni podniku. 
17 Zhodnotenie reálnosti prognózovaných časových radov vo finančnej analýze, jednotlivých ekonomických 

ukazovateľov žiadateľa, resp. príjemcu pomoci 
18 V súlade s čl. 14 bod 6 GBER. Dôležitá pozn. pokiaľ ide o prenájom, nájomná zmluva musí byť uzatvorená 

na dobu neurčitú, minimálne na dobu počas zákonných podmienok. 
19 Hodnotiteľ posúdi podmienky v súlade s § 4 ods. 1 písm. a); § 4 ods. 2. písm. a); § 4 ods. 3 písm. a); 

§ 4 ods. 5; § 5 písm. a) alebo § 6 písm. a) zákona o investičnej pomoci, analyzuje jednotlivé formy vlastných 

a cudzích zdrojov a ich percentuálny podiel na celkovom financovaní oprávnených nákladov. 
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d) štruktúru a formy požadovanej investičnej pomoci20 (v prípade plánovaného čerpania 

daňovej úľavy na dani z príjmu, hodnotiteľ uvedie aj kalkuláciu podľa osobitného 

predpisu21);  

e) stručný záver kapitoly.  

 

Čl. 6 

Regionálny prínos investičného zámeru 

 

(1) Hospodársky a sociálny význam investičného zámeru: 

 

a) alternatívy umiestnenia investície;22 

b) hodnotenie miesta realizácie investičného zámeru z hľadiska zamerania  

resp. tradície výroby regiónu a prínos investície v rámci odvetvia;23 

c) analýza konkurencie žiadateľa na slovenskom trhu a na európskom trhu s vplyvom na 

existujúce podnikateľské subjekty so špecifickým zameraním na malé a stredné 

podniky a vplyv investičného zámeru na hospodársku súťaž v Európskom 

hospodárskom priestore;24 

d) posúdenie nárastu výroby/služieb  v hodnotovom  alebo  objemovom  vyjadrení  podľa 

osobitného predpisu25 pri nábehu na plnú výrobu; 

e) porovnanie podielu pridanej hodnoty na tržbách v roku dosiahnutia plnej kapacity 

výroby/poskytovania služieb s podielom hrubej pridanej hodnoty odvetvia podľa 

ekonomických činností podľa SK NACE rev. 2 v bežných cenách26 na tržbách daného 

odvetvia27;  

f) zhodnotenie exportného potenciálu žiadateľa:  

• porovnanie nárastu exportného potenciálu žiadateľa pred a po ukončení investičného 

zámeru,  

g) posúdenie nekvantifikovaných charakteristík investičného zámeru;28  

                                                 
20 Hodnotiteľ uvedie výšku investičnej pomoci, intenzitu pomoci, štruktúru investičnej pomoci podľa foriem 

investičnej pomoci a harmonogram čerpania investičnej pomoci v súlade s Nariadením vlády Slovenskej 

republiky z 26. augusta 2015, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej 

pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky. 
21 V súlade s § 30a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
22 Uvádza sa v prípade, ak investor zvažoval realizáciu predmetnej investície aj v iných krajinách. 
23 Využitie potenciálu v rámci regiónu napr. tradícia výroby/charakteru priemyslu v regióne, inovácia 

výrobkov/služieb. 
24 Hodnotiteľ  posúdi,  či  investičný zámer má negatívne účinky na hospodársku súťaž  (napr. významné 

rozšírenie kapacity v dôsledku poskytnutia investičnej pomoci na nedostatočne výkonnom trhu, odchod 

konkurencie z trhu, zvýšenie alebo zachovanie značnej trhovej sily na strane príjemcu, pokles hospodárskej 

činnosti alebo úbytok pracovných miest vrátane pracovných miest subdodávateľov v danej oblasti). 
25 § 3 písm. m) zákona č. 561/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
26 Údaje o hrubej pridanej hodnote podľa SK NACE v mil. eur bežných cien je online dostupná na: 

Hrubá pridaná hodnota podľa ekonomických činností A88 v bežných cenách [nu1054rs] 
27 Údaje o celkových tržbách za vlastné výkony a tovar a služby podľa SK NACE v mil. eur bežných cien sú 

každý rok povinne zverejňované v Štatistickej ročenke SR publikovanej Štatistickým úradom SR. 
28 Nekvantifikované charakteristiky investičného zámeru predstavujú všetky nemerateľné parametre, ktoré sa 

podieľajú na regionálnom prínose investície a udržateľnosti investície z dlhodobej perspektívy. Napr. podpora 

alokácie investícií do najmenej rozvinutých oblastí (znižovanie miery evidovanej nezamestnanosti v hladových 

dolinách a ich okolí), vytváranie R&D nových pracovných miest, zakladanie technologických centier, spolupráca 
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h) vplyv investičného zámeru na zamestnanosť:  

• hodnotenie miesta realizácie investičného zámeru z hľadiska miery evidovanej 

nezamestnanosti29 a predpokladu disponibility kvalifikovanej pracovnej sily v regióne, 

štatistiku zamestnanosti u žiadateľa za posledné tri účtovné obdobia;  

• celkový počet plánovaných vytvorených priamych pracovných miest počas realizácie 

investičného zámeru;   

• predpokladaný počet vytvorených nepriamych pracovných miest počas realizácie 

investičného zámeru;  

• vplyv investičného zámeru na zamestnanosť30, kalkulácia zníženia miery evidovanej 

nezamestnanosti v okrese a kraji31, zníženie možného odlevu vysokoškolsky 

vzdelaných absolventov a kvalifikovaných pracovníkov do iného regiónu/zahraničia.  

• hodnotenie štruktúry zamestnancov (kalkulácia podielu kvalifikovanej pracovnej 

sily, pracovných miest v R&D a ostatnej pracovnej sily),32  

• posúdenie nelegálneho zamestnávania,33  

i) vplyv investičného zámeru na verejné financie;34  

j) potenciál spolupráce žiadateľa s inými subjektmi v hospodárstve v rámci SR, EÚ a 

ostatných krajín:  

• s podnikmi v rámci odvetvia (dodávatelia, subdodávatelia a odberatelia);  

• s podnikmi v inom odvetví (iní subdodávatelia);  

• so vzdelávacími inštitúciami (SOŠ, VŠ) a R&D inštitúciami;  

k) iné pozitívne externality.35  

                                                                                                                                                         
investora s výskumno-vývojovými inštitúciami (domácimi, zahraničnými),  spolupráca s VŠ a SOŠ (inklúzia 

absolventov do praxe), spolupráca žiadateľa v rámci odvetvia alebo inými sektormi v hospodárstve v rámci SR 

(nárast nepriamej zamestnanosti), rekvalifikácia dlhodobo nezamestnaných, technicky významne zlepšený 

súčasný produkt (kvalitatívne nový produkt / nový druh služby), technicky zlepšený súčasný výrobok/služba, 

bežné úpravy výrobkov/bežné služby (neistý prvok inovácie), technicky významne zlepšený súčasný výrobný 

proces, resp. technicky nový výrobný proces, modifikovaný, resp. zlepšený súčasný výrobný proces alebo 

jednoduchá obnova výrobných zariadení (neistý prvok inovácie), ponechanie ziskov a cash flow na území SR 

(slovenský podnik), spillover efekty (know how inovatívne postupy a poznatky od zahraničných materských a 

dcérskych podnikov v rámci skupiny), zvyšovanie úrovne miezd v okrese/regióne, zvyšovanie kvality života v 

okrese/regióne, resp. iné pozitívne alebo negatívne externality investičného zámeru. 
29 V súlade s § 3 písm. e) zákona o investičnej pomoci. 
30 Čistý nárast pracovných miest v % = (počet nových pracovných miest / počet existujúcich pracovných miest) 

* 100 (v %), nový podnik = 100 % čistý nárast pracovných miest. 
31 Vplyv priamej zamestnanosti na mieru evidovanej nezamestnanosti v okrese a kraji = (počet priamych PM / 

ekonomicky aktívne obyvateľstvo)*100 %, alebo vplyv priamej a nepriamej zamestnanosti na mieru evidovanej 

nezamestnanosti = (počet priamych PM + počet NPM) / (ekonomicky aktívne obyvateľstvo)*100 % 
32 V prípade technologických centier a centier strategických služieb sa posudzuje aj vzdelanostná štruktúra 

zamestnancov v súlade s § 5 písm. b) a § 6 písm. b) zákona o investičnej pomoci. 
33 Portál Národného inšpektorátu práce dostupný online na: http://www.ip.gov.sk/register/# 

Viac o nelegálnom zamestnávaní nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny online na: 

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/nelegalna-

pracanelegalne-zamestnavanie/ 
34 Hodnotiteľ vypracuje analýzu vplyvov investičného zámeru na verejné financie na obdobie 10 rokov (celkovú 

odvodovú povinnosť zamestnávateľa a zamestnanca voči verejným subjektom - odvody poistného na zdravotné 

a sociálne poistenie, daňovú povinnosť zamestnanca – daň z príjmov FO), daň z príjmov právnických osôb 

uvádzanú vo finančnej analýze a v prípade nákupu budov, pozemkov, rozširovania existujúcich priestorov a pod. 

uvedie kalkuláciu miestnych daní (dane z pozemkov, daň z nehnuteľnosti). 
35 Vplyv na migráciu za prácou, sociálnu štruktúru, vplyv na nepriamu zamestnanosť v regióne, podpora 

znevýhodnených skupín, údaj o tom, či je žiadateľ sociálne zodpovedný podnik a aké iné aktivity realizuje a i. 
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(2) Environmentálne vplyvy investičného zámeru: 

 

a) zhodnotenie, či výrobné alebo technologické zariadenie podlieha režimu 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.36

                                                 
36 Hodnotiteľ uvedie výrok: „V investičnom formulári na poskytnutie investičnej pomoci, konkrétne v časti 

Environmentálne vplyvy investičného zámeru, žiadateľ uvádza informáciu, že výrobné alebo technologické 

zariadenia podliehajú/budú podliehať, resp. nepodliehajú/nebudú podliehať režimu zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.“ V prípade, ak investičný zámer bude podliehať zákonu, na posúdenie environmentálneho vplyvu je 

potrebné aj stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súlade s § 10 ods. 5 zákona o 

investičnej pomoci.   
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Čl. 7 

Celkové zhodnotenie investičného zámeru a výrok odborného posudku 

 

(1)  Kritériá hodnotenia (priemyselná výroba, technologické centrum alebo centrum strategických služieb) 

 

Kritérium 
  

 
Váha kritéria 

 
 

Počet 
bodov 

Udržateľnosť investičného 
zámeru / investície 

  

Trhová prognóza tržieb z predaja  
produkcie / služieb rastie počas obdobia 5 
rokov po ukončení investičného zámeru (to 

zn., že má pravidelne rastúci charakter 
príjmov v každom roku) 

= 1 bod 

Trhová prognóza tržieb z predaja  produkcie / 
služieb má stabilný charakter príjmov počas 

obdobia 5 rokov po ukončení investičného 
zámeru  

(tzv. nulový rastový trend) 
= 0,5 bodu 

Trhová prognóza tržieb z predaja  produkcie / služieb 
má klesajúci charakter príjmov počas obdobia 5 rokov  

po ukončení investičného zámeru 
= 0 bodov 

 

Podiel pridanej hodnoty na 
tržbách37 

 

Podiel pridanej hodnoty na tržbách 
žiadateľa presahuje podiel hrubej pridanej 

hodnoty odvetvia podľa ekonomických 
činností podľa SK NACE rev. 2 v bežných 

cenách na tržbách daného odvetvia 
v intervale x ≥ 20 % 

= 1 bod 

Podiel pridanej hodnoty na tržbách žiadateľa 
presahuje podiel hrubej pridanej hodnoty odvetvia 

podľa ekonomických činností podľa SK NACE 
rev. 2 v bežných cenách na tržbách daného 

odvetvia v intervale 10 % ≤ x < 20 %, 
= 0,5 bodu 

Podiel pridanej hodnoty na tržbách žiadateľa presahuje 
podiel hrubej pridanej hodnoty odvetvia podľa 
ekonomických činností podľa SK NACE rev. 2 
v bežných cenách na tržbách daného odvetvia 

v intervale x < 10 % 
= 0 bodov 

 

Návratnosť investičnej 
pomoci pre verejné financie 

  

Investičný zámer žiadateľa  
s poskytnutím investičnej pomoci má 

návratnosť pre verejné financie  
do 3 rokov v prípade investícií do 50 mil. 

eur, do 5 rokov v prípade investície  
od 50-100 mil. eur a do 8 rokov v prípade  

investícií nad 100 mil. eur 
= 1 bod 

Investičný zámer žiadateľa  
s poskytnutím investičnej pomoci má návratnosť 

pre verejné financie do 5 rokov v prípade 
investícií do 50 mil. eur, do 8 rokov v prípade 
investície od 50-100 mil. eur a do 10 rokov 

v prípade  investícií nad 100 mil. eur 
= 0,5 bodu 

Investičný zámer žiadateľa s poskytnutím investičnej 
pomoci má návratnosť pre verejné financie od 5 do 8 
rokov v prípade investícií do 50 mil. eur, od 8 do 10 

rokov v prípade investície od 50-100 mil. eur  
a od 10 rokov v prípade  investícií nad 100 mil. eur  

= 0 bodov 

 

Charakter investičného 
zámeru 

Podiel investícií 
do strojov 
a technologického 
vybavenia 
(kritérium sa netýka 
TC ani CSS) 

Podiel oprávnených nákladov do strojov 
a technologického vybavenia 

a celkových oprávnených nákladov 
prevyšuje zákonnú podmienku38 

v intervale x ≥ 20 % 
= 1 bod 

Podiel oprávnených nákladov do strojov 
a technologického vybavenia a celkových 
oprávnených nákladov prevyšuje zákonnú 

podmienku v intervale 10 % ≤ x < 20 % 
= 0,5 bodu 

Podiel oprávnených nákladov do strojov 
a technologického vybavenia a celkových oprávnených 

nákladov prevyšuje zákonnú podmienku 
v intervale x < 10 %, min. dosahuje jej úroveň 

= 0 bodov 

 

                                                 
37 Podrobnejšie v čl. 6 ods. 1 písm. e) 
38 V súlade s § 4 ods. 1 písm. a); § 4 ods. 2. písm. a); § 4 ods. 3 písm. a); § 4 ods. 5, § 4 ods. 6 písm. a) zákona o investičnej pomoci. 
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Investície 
TC a CSS 
(kritérium sa netýka 
priemyselnej výroby) 

1 bod    

Kritérium 
  

 
Váha kritéria 

 
 

Počet 
bodov 

Priama zamestnanosť 

Priemyselná  výroba 
a centrá strategických 
služieb 

Vytvorenie nových pracovných miest 
presiahne zákonnú podmienku 
vytvorenia pracovných miest39 

v intervale x ≥ 100 % 
= 1 bod 

Vytvorenie nových pracovných miest presiahne 
zákonnú podmienku 

vytvorenia pracovných miest 
v intervale 50 ≤ x < 100 % 

= 0,5 bodu 

Vytvorenie nových pracovných miest nepresiahne 
zákonnú podmienku vytvorenia pracovných miest 

v intervale x < 50 %, ale žiadateľ vytvorí 
minimálne 40 nových pracovných miest, resp. 

v prípade najmenej rozvinutých okresov40 
minimálne 10 nových pracovných miest 

= 0 bodov 

 

Technologické centrá 1 bod    

Vzdelanostná štruktúra 

Priemyselná  výroba  
(kritérium sa netýka 

najmenej rozvinutých 
okresov) 

Vzdelanostná štruktúra nových 
zamestnancov predstavuje podiel nových 

zamestnancov s vysokoškolským 
alebo stredoškolským vzdelaním 

v intervale x ≥ 60 % 
= 1 bod 

Vzdelanostná štruktúra nových zamestnancov 
predstavuje podiel nových zamestnancov 
s vysokoškolským alebo stredoškolským 
vzdelaním v intervale 20 % ≤ x < 60 % 

= 0,5 bodu 

Vzdelanostná štruktúra nových zamestnancov 
predstavuje podiel nových zamestnancov 

s vysokoškolským alebo stredoškolským vzdelaním 
v intervale x < 20 % 

= 0 bodov 

 

Priemyselná  výroba v 
najmenej rozvinutom 

okrese 
1 bod    

Technologické centrá41 1 bod    

Centrá strategických 
služieb42 

1 bod    

Miesto podnikania 
 
 

Priemyselná výroba 
Miesto podnikania v najmenej 

rozvinutom okrese 
= 1 bod 

Miesto podnikania s mierou evidovanej 
nezamestnanosti vyššou ako priemer SR 

= 0,5 bodu 

Miesto podnikania s mierou evidovanej 
nezamestnanosti 

nižšou ako priemer SR 
= 0 bodov 

 

CSS a TC 1 bod    

Konkurencia žiadateľa  
Investičný zámer žiadateľa  

nemá konkurenciu na území SR  
= 1 bod 

Investičný zámer žiadateľa konkuruje inému  
výrobcovi v regióne 

= 0 bodov 
  

SPOLU         
 

                                                 
39 V súlade s § 3 písm. m) alebo §4 ods. 4 písm. c) zákona o investičnej pomoci. 
40 skr. NRO 
41 § 5 písm. b) zákona o investičnej pomoci. 
42 § 6 písm. b) zákona o investičnej pomoci. 
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Bodové zhodnotenie investičného zámeru 
min. 

pre MSP 

min.  

pre veľké podniky 
max. 

4 b 4,5 b 8 b 

 

(2) Ak investičný zámer má predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej 

pomoci43 a predpoklad splniť podmienky podľa osobitných predpisov3a, hodnotiteľ vydá 

pozitívny výrok v znení podľa odseku 4 písm. a) tohto článku. V opačnom prípade vydá 

negatívny výrok v znení podľa odseku 4 písm. a) tohto článku. 

 

(3) Ak investičný zámer v bodovom hodnotení podľa odseku 1 tohto článku dosiahol aspoň 

minimálny počet bodov, hodnotiteľ vydá pozitívny výrok v znení podľa odseku 4 písm. b) 

tohto článku. V opačnom prípade vydá negatívny výrok v znení podľa odseku 4 písm. b)  

tohto článku. 

 

(4) Hodnotiteľ v závere odborného posudku v záverečnom výroku uvedie jednoznačné stanovisko 

(pozitívny alebo negatívny výrok): 

a) investičný zámer žiadateľa spĺňa/nespĺňa všeobecné podmienky na poskytnutie 

investičnej pomoci v zmysle zákona o investičnej pomoci a spĺňa/nespĺňa podmienky 

podľa osobitných predpisov3a, 

b) investícia bude/nebude mať významný regionálny prínos v zmysle zákona 

o investičnej pomoci. 

 

 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia  

 

 

(1)  Zrušuje sa Metodický pokyn č. 1/2014 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 

17. januára 2014 na vypracovanie odborných posudkov investičných zámerov v znení 

Metodického pokynu č. 1/2015 z 30. septembra 2015.  

 

(2) Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňom podpisu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 § 4 v prípade priemyselnej výroby, § 5 v prípade technologického centra a § 6 v prípade centra strategických služieb  



 

 


