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REGIONÁLNA INVESTIČNÁ POMOC 
REGIONÁLNA INVESTIČNÁ POMOC JE URČENÁ NA PODPORU 
KONKURENCIESCHOPNOSTI A ZNIŽOVANIE REGIONÁLNYCH 
ROZDIELOV. 

Prioritou Ministerstva hospodárstva SR 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. 

ZÁKLADNÁ LEGISLATÍVA  UPRAVUJÚCA PROBLEMAT IKU 

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

 schéma regionálnej investičnej pomoci; 

 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. 39/2020 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky 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;  

 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; 

 usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 - 2020  
(2013/C 209/01). 

O regionálnu investičnú pomoc môže požiadať každý podnikateľský 
subjekt registrovaný na Slovensku, ktorého investičný zámer spĺňa 
podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa zákona 
o regionálnej investičnej pomoci. 

Investičný zámer musí úspešne prejsť procesom posudzovania žiadosti 
o investičnú pomoc a schvaľovania regionálnej investičnej pomoci. 

Na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci nie je právny nárok. 
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PRIJÍMATEĽOM MÔŽE  BYŤ PRÁVNICKÁ OSOBA ALEBO 
FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ, KTORÁ  

 podá na MH SR žiadosť o investičnú pomoc; 

 má miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky; 

 je zapísaná v živnostenskom registri alebo v obchodnom registri. 

PRIJÍMATEĽOM NEMÔŽE  BYŤ PRÁVNICKÁ OSOBA,  ALEBO 
FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ ,  AK 

 má daňový nedoplatok alebo colný nedoplatok; 

 má nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie,  
na poistnom na sociálne poistenie alebo na povinných príspevkoch 
na starobné dôchodkové sporenie; 

 je voči nej vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia; 

 porušila v predchádzajúcich troch rokoch pred podaním žiadosti  
o investičnú pomoc zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 
osobitného predpisu; 

 jej bol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu; 

 v troch rokoch predchádzajúcich podaniu žiadosti o investičnú 
pomoc došlo k zrušeniu rozhodnutia o schválení investičnej pomoci 
alebo k zrušeniu rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci pre 
prijímateľa z dôvodu porušenia podmienok, za ktorých bola 
investičná pomoc poskytnutá; 

 je povinná vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia 
Európskej komisie, v ktorom bola pomoc poskytnutá Slovenskou 
republikou označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným 
trhom; 

 je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu alebo súd 
rozhodol o začatí reštrukturalizačného konania; 

 je v likvidácii; 

 do 45 pracovných dní od podania žiadosti o investičnú pomoc nie je 
zapísaná v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá 
má povinnosť zapisovať sa do registra. 

Žiadosť o investičnú pomoc môže podať iba právnická osoba alebo 
fyzická osoba - podnikateľ s miestom podnikania alebo so sídlom  
na území Slovenskej republiky. 
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VYBRANÉ POVINNOSTI PRIJÍMATE ĽA  

 vynaložiť oprávnené investičné náklady vo výške a v štruktúre podľa 
rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci; 

 zachovať dlhodobý majetok počas doby čerpania investičnej 
pomoci, najmenej počas troch rokov od ukončenia prác  
na investičnom zámere (MSP), resp. päť rokov pre veľký podnik; 

 poistiť obstaraný dlhodobý majetok proti krádeži, poškodeniu 
a zničeniu; 

 vytvoriť všetky nové pracovné miesta v lehote uvedenej 
v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci, pričom lehota podľa 
tohto odseku nemôže presiahnuť tri roky od ukončenia prác  
na investičnom zámere; 

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

 ak prijímateľ nevytvára pracovné miesta, je povinný zachovať 
pracovné miesta zodpovedajúce priemeru za posledných 12 
mesiacov pred podaním žiadosti o investičnú pomoci počas troch 
rokov (MSP), alebo počas piatich rokov (veľký podnik) po ukončení 
investičného zámeru; 

 vyplácať zamestnancom mzdu uvedenú v žiadosti o investičnú 
pomoc; 

 ukončiť práce na investičnom zámere do troch rokov od doručenia 
rozhodnutia, pri veľkých investičných projektoch do piatich rokov 
(investícia nad 50 mil. eur); 

 nie je oprávnený uskutočniť zmeny, ktoré ovplyvňujú povahu 
investičného zámeru alebo podmienky, za ktorých bola investičná 
pomoc poskytnutá počas troch rokov (MSP) alebo počas piatich 
rokov (veľký podnik) po ukončení investičného zámeru. 

Práce na investičnom zámere nesmú byť zahájené pred podaním 
žiadosti na MH SR. 

Všetky podmienky na poskytnutie investičnej pomoci a povinnosti 
prijímateľa investičnej pomoci sú obsiahnuté v zákone č. 57/2018 Z. z. 
o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
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PODPOROVANÉ PROJEKTY  

OBLASTI PODPORY 

 priemyselná výroba; 

 technologické centrum; 

 kombinácia priemyselnej výroby a technologického centra; 

 centrum podnikových služieb. 

ZAMERANIE POČIATOČNEJ 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. 

V prípade rozšírenia kapacity existujúcej prevádzkarne musí výroba 
alebo služby v hodnotovom vyjadrení alebo v objemovom vyjadrení 
narásť najmenej o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri 
účtovné obdobia pred podaním žiadosti o poskytnutie investičnej 
pomoci na MH SR.  

V prípade diverzifikácie produkcie existujúcej prevádzkarne musia 
oprávnené náklady prevyšovať účtovnú hodnotu znovupoužitého 
dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, 
zaevidovanú v účtovnom období, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, 
v ktorom došlo k začatiu prác na investičnom zámere, najmenej o 200 %. 

V prípade zásadnej zmeny celkového výrobného procesu veľkého 
podniku musia oprávnené náklady prevyšovať odpisy dlhodobého 
hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku súvisiaceho  
s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas troch účtovných 
období, ktoré predchádzajú účtovnému obdobiu, v ktorom bola žiadosť 
doručená na Ministerstvo hospodárstva SR.
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OPRÁVNENÉ NÁKLADY 
ŽIADATEĽ SA MÔŽE ROZHODNÚŤ MEDZI OPRÁVNENÝMI 
NÁKLADMI VO FORMÁCH:  

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  

 súčet mesačnej mzdy zamestnancov prijatých na nové pracovné 
miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného 
zámeru pred zdanením vrátane poistného na verejné zdravotné 
poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov 
na starobné dôchodkové sporenie vynaloženej za obdobie 
24 mesiacov. 

KOMBINÁCIA INVESTIČNÝCH A  MZDOVÝCH NÁKLADOV  

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

Príklad kombinácie oprávnených investičných a mzdových  

 

 Súčet oprávnených nákladov tvoriacich základ pre výpočet 
investičnej pomoci nepresiahol deklarované investičné náklady, 
ktoré dosahujú vyššiu hodnotu ako deklarované mzdové náklady. 

 Oprávnené náklady tvoriace základ pre výpočet investičnej pomoci 
predstavujú bázu pre výpočet dotácie na obstaraný majetok 
(„investičné náklady“), príspevku na vytvorené pracovné miesta 
(„mzdové náklady“), úľavu na dani z príjmov („súčet“) a celkovú 
výšku investičnej pomoci a intenzitu investičnej pomoci („súčet“). 

 Prijímateľ je povinný dodržať deklarované náklady investičného 
zámeru a rovnako oprávnené náklady tvoriace základ pre výpočet 
investičnej pomoci vo výške a štruktúre uvedenej v žiadosti.

Deklarované náklady 

investičného zámeru

Oprávnené náklady tvoriace 

základ pre výpočet 

investičnej pomoci

Investičné náklady 10 000 000                                 6 000 000                                   

Mzdové náklady 4 000 000                                   4 000 000                                   

Súčet 14 000 000                                 10 000 000                                 
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FORMY INVESTIČNEJ POMOCI 

DOTÁCIA NA DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK A  DLHODOBÝ 
NEHMOTNÝ MAJETOK  

Dotáciou na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok 
sú podporované oprávnené investičné náklady. Poskytovateľom je 
Ministerstvo hospodárstva SR. 

PRÍSPEVOK NA VYTVORENÉ  NOVÉ PRACOVNÉ MIESTA  

Príspevkom na vytvorené nové pracovné miesta sú podporované 
oprávnené mzdové náklady, ak realizácia investičného zámeru vedie  
k čistému nárastu pracovných miest. Poskytovateľom je Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

ÚĽAVA NA DANI Z  PRÍJMOV 

Úľavou na dani z príjmov sú podporované celkové oprávnené náklady. 
Uplatňuje sa v daňovom priznaní za účtovné obdobie, ktoré predchádza 
účtovnému obdobiu, v ktorom sa daňové priznanie podáva. 
Poskytovateľom je Ministerstvo financií SR. 

PREVOD ALEBO NÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU  
ZA HODNOTU NIŽŠIU,  AKO JE HODNOTA NEHNUTEĽNÉHO 
MAJETKU ALEBO HODNOTA NÁJMU NEHNUTEĽNÉHO  
MAJETKU STANOVENÁ ZNALECKÝM POSUDKOM  

Pri prevode nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota 
nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, investičná 
pomoc zodpovedá rozdielu medzi hodnotou nehnuteľného majetku 
stanovenou znaleckým posudkom a hodnotou prevodu nehnuteľného 
majetku.  

Pri nájme nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota 
nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, 
investičná pomoc zodpovedá rozdielu medzi hodnotou nájmu 
nehnuteľného majetku stanovenou znaleckým posudkom a hodnotou 
nájmu nehnuteľného majetku. 

Poskytovateľom je vlastník nehnuteľnosti, napr. štát zastúpený 
príslušným správcom majetku štátu, vyšší územný celok, obec... 

Výšky jednotlivých foriem investičnej pomoci pre daný investičný zámer 
nesmú prekročiť maximálne výšky investičnej pomoci uvedené 
v nasledujúcich kapitolách.  

Súčet jednotlivých foriem investičnej pomoci pre investičný zámer 
nesmie prekročiť maximálne intenzity investičnej pomoci.
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PRIEMYSELNÁ VÝROBA 

PODMIENKY NA POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI  

Investičné zámery v oblasti priemyselnej výroby musia spĺňať 
nasledujúce podmienky pre poskytnutie investičnej pomoci. Podmienky 
sa líšia vzhľadom na lokalitu hlavného miesta realizácie investičného 
zámeru. 

Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe 

 

Mapa rozdelenia okresov do zón od 1. 1. 2020 

Prioritné 

oblasti

Ostatné 

oblasti

Minimálna investícia 40 000 000 - 6 000 000 - 6 000 000

pre MSP 20 000 000 - 3 000 000 - 3 000 000

Min. hodnota nových technológií 60% - 60% - 60%

Min. počet vytvorených pracovných miest 0 - 0 - 0

pre MSP 0 - 0 - 0

Minimálna investícia 20 000 000           30 000 000   3 000 000                3 000 000   3 000 000       

pre MSP 10 000 000          15 000 000   1 500 000              1 500 000   1 500 000      

Min. hodnota nových technológií 50% 50% 50% 50% 50%

Min. počet vytvorených pracovných miest 0 0 0 200 0

pre MSP 0 0 0 30 0

Minimálna investícia 10 000 000     20 000 000     1 500 000       1 500 000       1 500 000       

pre MSP 5 000 000      7 500 000      750 000          750 000          750 000          

Min. hodnota nových technológií 40% 40% 40% 40% 40%

Min. počet vytvorených pracovných miest 0 0 0 100 0

pre MSP 0 0 0 20 0

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

Zó
n

a 
B

Zó
n

a 
C

Zó
n

a 
D

 (
N

R
O

)

Prevod alebo 

nájom 

nehnuteľného 

majetku 

Dotácia na obstaraný majetok Úľava na dani 

z príjmov

Príspevok na 

vytvorené  

pracovné 

miesta

Zó
n

a 
A
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MAXIMÁLNA INTENZITA A  MAXIMÁLNE VÝŠKY INVESTIČNEJ 
POMOCI  

Intenzita investičnej pomoci a  výšky jednotlivých foriem investičnej 
pomoci v priemyselnej výrobe nesmú prekročiť hodnoty uvedené 
v nasledujúcej tabuľke: 

Maximálna intenzita a výšky investičnej pomoci v priemyselnej výrobe 

 
Maximálna intenzita pre mikro podnik a malý podnik sa zvyšuje o 20 % a pre stredný 
podnik o 10 % GGE. 

 

Mapa rozdelenia okresov do zón od 1. 1. 2020  

 
 

Prioritné 

oblasti

Ostatné 

oblasti

Prioritné 

oblasti

Ostatné 

oblasti

Intenzita investičnej pomoci 25% 25% 35% 35%

Dotácia na obstaraný majetok 25% - 35% 35%

Úľava na dani z príjmov 25% 25% 35% 35%

Prísp. na vytvorené nové pracovné miesta

zóna A - - - -

zóna B - - 35% 35%

zóna C - - 35% 35%

zóna D (NRO) - - 35% 35%

Zvýhodnený prevod nehnuteľného majetku 100% 100% 100% 100%

Zvýhodnený nájom nehnuteľného majetku 90% 90% 90% 90%

Západné Slovensko
Stredné a Východné 

Slovensko
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PRIORITNÉ OBLASTI  V PRIEMYSELNEJ VÝROBE  

Ak sa investičný zámer realizuje v tzv. prioritných oblastiach, môže 
prijímateľ požiadať o investičnú pomoc vo forme dotácie na obstaraný 
majetok aj v „zóne A“. V zónach B, C a D (NRO) sú pre tieto investičné 
zámery nižšie minimálne podmienky na poskytnutie investičnej pomoci 
vo forme dotácie na obstaraný majetok.  

Investičný zámer nespadajúci pod prioritné oblasti nie je z investičnej 
pomoci vylúčený. Musí však spĺňať podmienky pre tzv. „ostatné oblasti“.  

Investičné zámery v oblasti priemyselnej výroby musia pre kvalifikáciu 
na prioritné oblasti splniť nasledujúce podmienky: 

 investičný zámer musí byť výlučne zameraný na výrobu produktov, 
ktoré sú výsledkom činnosti, ktorá patrí pod relevantné odvetvie 
SK NACE, alebo 

 investičný zámer musí byť výlučne zameraný na výrobu produktov, 
ktorých priamym alebo nepriamym odberateľom je podnikateľ, 
ktorého hlavná činnosť patrí pod relevantné odvetvie SK NACE, 

 najmenej 75 % oprávnených investičných nákladov na stroje, 
prístroje a zariadenia musí byť vynaložených na obstaranie 
relevantných technológií. 

Zoznam relevantných odvetví a technológií pre definovanie prioritných oblastí 
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

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
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HLAVNÉ A  DOPLNKOVÉ MIESTO REALIZÁCIE INVESTIČNÉHO  
ZÁMERU  

Hlavným miestom realizácie investičného zámeru je miesto, v ktorom sa 
nachádza prevádzkareň prijímateľa, ktorej sa investičný zámer týka.  

Doplnkové miestom realizácie investičného zámeru sa môže nachádzať 
v prevádzkarni dodávateľa prijímateľa, ktorá je umiestnená v niektorom 
z okresov s rovnakou alebo vyššou maximálnou intenzitou investičnej 
pomoci. 

Maximálny podiel obstaraných technológií, ktoré môžu byť umiestnené 
v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru, nesmie 
presiahnuť 20 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných technológií. 

NAJMENEJ ROZVINUTÉ OKRESY 

Pre investičné zámery v priemyselnej výrobe realizované v okresoch, 
ktoré sú ku dňu podania žiadosti na poskytnutie investičnej pomoci  
na Ministerstvo hospodárstva SR zapísané v zozname „Najmenej 
rozvinutých okresov“, platia zvýhodnené podmienky na poskytnutie 
investičnej pomoci. 

Aktuálny zoznam najmenej rozvinutých okresoch je zverejnený 
 na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 
(www.upsvr.gov.sk/statistiky)  

Zoznam najmenej rozvinutých okresov k 1. 1. 2020 

 

Mapa najmenej rozvinutých okresov od 1. 1. 2020 

Bardejov Lučenec Rimavská Sobota Stropkov

Gelnica Medzilaborce Rožňava Svidník

Kežmarok Michalovce Sabinov Trebišov

Košice - okolie Poltár Snina Veľký Krtíš

Levoča Revúca Sobrance Vranov nad Topľou

Hlavného miesto 

realizácie investičného 

zámeru je rozhodujúce 

pre určenie maximálnej 

intenzity investičnej 

pomoci pre investičný 

zámer. 

http://www.upsvr.gov.sk/statistiky
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TECHNOLOGICKÉ CENTRUM 
Technologickým centrom sa rozumie prevádzkareň, v ktorej sa vykonáva 
vývoj alebo inovácia technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo 
výrobných procesov, za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia 
pridanej hodnoty. 

PODMIENKY NA POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI  

Investičné zámery v oblasti technologických centier musia spĺňať 
nasledujúce podmienky pre poskytnutie investičnej pomoci: 

Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v technologických centrách 

 

MAXIMÁLNA INTENZ ITA A MAXIMÁLNE VÝŠKY INVESTIČNEJ 
POMOCI  

Intenzita investičnej pomoci a  výšky jednotlivých foriem investičnej 
pomoci v technologických centrách nesmú prekročiť hodnoty uvedené 
v nasledujúcej tabuľke: 

Maximálna intenzita a výšky investičnej pomoci v technologických centrách 

 
Maximálna intenzita pre mikro podnik a malý podnik sa zvyšuje o 20 % a pre stredný 
podnik o 10 % GGE. 

PRIORITNÉ OBLASTI V TECHNOLOGICKÝCH CENTRÁCH  

Ak sa investičný zámer realizuje v tzv. prioritných oblastiach, podmienky 
minimálnej investície a  počtu nových pracovných miest sú nižšie.  

Investičný zámer nespadajúci pod prioritné oblasti nie je z investičnej 
pomoci vylúčený. Musí však spĺňať podmienky pre tzv. „ostatné oblasti“. 

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

Západné Slovensko
Stredné a Východné 

Slovensko

Intenzita investičnej pomoci 25% 35%

Dotácia na obstaraný majetok 25% 35%

Úľava na dani z príjmov 25% 35%

Príspevok na vytvorené pracovné miesta 25% 35%

Zvýhodnený prevod nehnuteľného majetku 100% 100%

Zvýhodnený nájom nehnuteľného majetku 90% 90%

Za vývoj a inováciu sa 

nepovažujú bežné 

alebo pravidelné 

úpravy výrobkov, 

výrobných liniek, 

výrobných postupov, 

služieb a ostatných 

prebiehajúcich 

operácií, a to ani vtedy, 

ak by takéto úpravy 

predstavovali 

zlepšenie. 

Výrobný proces sa 

nepovažuje za činnosť 

technologického 

centra. 



Regionálna investičná pomoc 2020 │ Ministerstvo hospodárstva SR 

Priemyselná výroba a technologické centrum │ 14 

Investičné zámery v oblasti technologických centier musia pre 
kvalifikovanie sa na prioritné oblasti byť výlučne zamerané na vývoj 
alebo inováciu technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo 
výrobných procesov, ak ide o vývojársku činnosť alebo inovačnú činnosť, 
ktorá patrí pod relevantné odvetvie SK NACE. 

Produkt alebo služba, ktorých sa vývoj alebo inovácia týka, musí zároveň 
patriť medzi relevantné technológie. 

Zoznam relevantných odvetví a technológií pre definovanie prioritných oblastí 

 

PRIEMYSELNÁ VÝROBA A TECHNOLOGICKÉ 
CENTRUM 
Kombinácia investičného zámeru v oblasti priemyselnej výroby 
a technologického centra musí spĺňať podmienky oboch častí 
samostatne. Pre priemyselnú výrobu platí, že minimálna výška investície 
je znížená o minimálnu výšku investície v časti technologické centrum. 

Príklad investičného zámeru kombinácie priemyselnej výroby a technologického centra 

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

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

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
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CENTRUM PODNIKOVÝCH SLUŽIEB 
Centrom podnikových služieb je prevádzkareň, v ktorej sa poskytujú 
centralizované podporné služby, najmä služby v oblasti riadenia, IT, 
účtovníctva, financií, právnych služieb, kontroly, obstarávania, 
marketingu a ľudských zdrojov, okrem oblasti prenájmu pracovnej sily. 

PODMIENKY NA POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI  

Investičné zámery v oblasti centier podnikových služieb musia spĺňať 
nasledujúce podmienky pre poskytnutie investičnej pomoci: 

Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v centrách podnikových služieb 

 
* Investičný zámer musí predstavovať počiatočnú investíciu. 

MAXIMÁLNA INTENZITA A  MAXIMÁLNE VÝŠKY INVESTIČNEJ 
POMOCI  

Intenzita investičnej pomoci a  výšky jednotlivých foriem investičnej 
pomoci v centrách podnikových služieb nesmú prekročiť hodnoty 
uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Maximálna intenzita a výšky investičnej pomoci v centrách podnikových služieb 

 
Maximálna intenzita pre mikro podnik a malý podnik sa zvyšuje o 20 % a pre stredný 
podnik o 10 % GGE. 

PRIORITNÉ OBLASTI V CENTRÁCH PODNIKOVÝCH  SLUŽIEB  

Investičné zámery v oblasti centier podnikových služieb musia pre 
kvalifikovanie sa na prioritné oblasti byť výlučne a priamo zamerané  
na poskytovanie centralizovaných podporných služieb v oblasti riadenia 
spoločností, financií a informačných technológií a musia vytvárať 
znalostné pracovné pozície s vyššou pridanou hodnotou, pri ktorých je 
nízke riziko automatizácie. 

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

Prioritné 

oblasti

Ostatné 

oblasti

Prioritné 

oblasti

Ostatné 

oblasti

Intenzita investičnej pomoci 25% 25% 35% 35%

Dotácia na obstaraný majetok 25% - 35% -

Úľava na dani z príjmov 25% 25% 35% 35%

Príspevok na vytvorené  pracovné miesta 25% 25% 35% 35%

Zvýhodnený prevod nehnuteľného majetku 100% 100% 100% 100%

Zvýhodnený nájom nehnuteľného majetku 90% 90% 90% 90%

Západné Slovensko
Stredné a Východné 

Slovensko Do prioritných oblastí 

patria najmä pracovné 

pozície v oblasti 

riadenia, rozvoja 

a vzdelávania ľudí.  

Pracovné pozície, pre 

ktoré sú 

charakteristické 

kreatívne činnosti, 

činnosti smerujúce 

k vytváraniu nových 

podnikových procesov 

alebo k zlepšovaniu 

existujúcich 

podnikových procesov. 

Činnosti vyžadujúce 

aplikáciu expertízy pri 

rozhodovaní a 

plánovaní. 
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Ak sa investičný zámer realizuje v tzv. prioritných oblastiach, môže 
požiadať o investičnú pomoc aj vo forme dotácie na obstaraný majetok.  

Investičný zámer nespadajúci pod prioritné oblasti nie je z investičnej 
pomoci vylúčený. Musí však spĺňať podmienky pre tzv. „ostatné oblasti“.  

INTENZITA POMOCI PRE VEĽKÉ 
INVESTIČNÉ PROJEKTY 

Maximálna hodnota investičnej pomoci (upravená hodnota pomoci) pre 
investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 50 mil. eur sa vypočíta 
vzorcom: 
R x (50 + 0,5 x B + 0,34 x C).  

 R - max. intenzita uplatniteľná v danej oblasti bez navýšenia 
pre MSP; 

 B - časť oprávnených nákladov pre sumu prevyšujúcu 50 mil. eur 
do 100 mil. eur; 

 C - časť oprávnených nákladov pre sumu prevyšujúcu 100 mil. 
eur; 

Príklad: 

Investičný zámer je realizovaný v regióne s maximálnou intenzitou 
investičnej pomoci 35 %. Prijímateľ predpokladá oprávnené náklady 
v nominálnej výške 140 mil. eur. 
 
R = 35 %, B = 50, C = 40 

Max. hodnota IP = 35 % (50 mil. eur + 0,5 x 50 mil. eur + 0,34 x 40 mil. 
eur) = 31,01 mil. eur. 

Maximálna hodnota investičnej pomoci pre uvedený investičný zámer je 
teda 31,01 mil. eur. 

HRANICA PRE UPLATNENIE NOTIFIKAČNEJ POVINNOSTI  

Ak výška investičnej pomoci presahuje hranice stanovené v nasledujúcej 
tabuľke, poskytnutie investičnej pomoci je podmienené notifikáciou 
a súhlasom Európskej komisie. 

 

Oblasti s intenzitou 

pomoci

Hranica pre uplatnenie 

notifikačnej povinnosti

25% 18,75 mil. €

35% 26,25 mil. €
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PROCES SCHVAĽOVANIA POMOCI 

 
 

Rozhodnutie MH SR o schválení investičnej pomoci 

Ak vláda SR návrh na poskytnutie investičnej pomoci schváli, MH SR do 5 dní vydá 
rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci. 

Predloženie návrhu na poskytnutie investičnej pomoci vláde SR 

Po vyhodnotení "MPK" MH SR predloží návrh na poskytnutie investičnej pomoci vláde SR. 

Medzirezortné pripomienkové konanie 

MH SR predloží návrh na poskytnutie investičnej pomoci na medzirezortné pripomienkové 
konanie. "MPK" prebieha 10 pracovných dní. 

Akceptácia ponuky investičnej pomoci 

Ak prijímateľ s ponukou súhlasí, do 20 pracovných dní doručí MH SR akceptáciu ponuky 
investičnej pomoci. 

Ponuka investičnej pomoci 

Na základe stanovísk poskytovateľov MH SR vypracuje ponuku investičnej pomoci do 15 
pracovných dní od doručenia stanovísk poskytovateľov.  

Stanovisko MH SR a poskytovateľov investičnej pomoci 

V prípade kladného odborného posudku MH SR vypracuje stanovisko k žiadosti a požiada 
dotknutých poskytovateľov o doručenie ich stanovísk do 10 pracovných dní. 

Posúdenie žiadosti o investičnú pomoc 

MH SR posúdi regionálny prínos a v prípade, že ivestičný zámer predstavuje regionálny 
prínos, do 25 pracovných dní zabezpečí vypracovanie nezávislého odborného posudku. 

Podanie žiadosti o investičnú pomoc na MH SR 

V prípade, že žiadosť nespĺňa zákonné náležitosti, MH SR vyzve žiadateľa na jeho doplnenie. 
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OKRESY 

 

DÔLEŽITÉ KONTAKTY 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Mlynské nivy 44/a 
827 15 Bratislava 
Slovenská republika 
Tel.: +421 2 4854 1111 
info@mhsr.sk 
www.mhsr.sk 
 
 

Ministerstvo financií SR 
Štefanovičova 5  
817 82 Bratislava 
Slovenská republika 
Tel.: +421 2 5958 1111 
info@mfsr.sk 
www.mfsr.sk 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí  
a rodiny SR  
Špitálska 4 
816 43 Bratislava  
Slovenská republika 
Tel: + 421 2 2046 0000 
info@mpsvar.sk 
www.mpsvar.sk 
 

Slovenská agentúra pre rozvoj 
investícií a obchodu (SARIO) 
Trnavská cesta 100 
821 01 Bratislava 
Slovenská republika 
Tel: +421 2 5826 0100 
sario@sario.sk 
www.sario.sk 

Okres Kraj Región Okres Kraj Región

Bánovce nad Bebravou Trenčianský ZS Pezinok Bratislavský ZS

Banská Bystrica Banskobystrický SS Piešťany Trnavský ZS

Banská Štiavnica Banskobystrický SS Poltár Banskobystrický SS

Bardejov Prešovský VS Poprad Prešovský VS

Bratislava Bratislavský ZS Považská Bystrica Trenčianský ZS

Brezno Banskobystrický SS Prešov Prešovský VS

Bytča Žilinský SS Prievidza Trenčianský ZS

Čadca Žilinský SS Púchov Trenčianský ZS

Detva Banskobystrický SS Revúca Banskobystrický SS

Dolný Kubín Žilinský SS Rimavská Sobota Banskobystrický SS

Dunajská Streda Trnavský ZS Rožňava Košický VS

Galanta Trnavský ZS Ružomberok Žilinský SS

Gelnica Košický VS Sabinov Prešovský VS

Hlohovec Trnavský ZS Senec Bratislavský ZS

Humenné Prešovský VS Senica Trnavský ZS

Ilava Trenčianský ZS Skalica Trnavský ZS

Kežmarok Prešovský VS Snina Prešovský VS

Komárno Nitrianský ZS Sobrance Košický VS

Košice Košický VS Spišská Nová Ves Košický VS

Košice - okolie Košický VS Stará Ľubovňa Prešovský VS

Krupina Banskobystrický SS Stropkov Prešovský VS

Kysucké Nové Mesto Žilinský SS Svidník Prešovský VS

Levice Nitrianský ZS Šaľa Nitrianský ZS

Levoča Prešovský VS Topoľčany Nitrianský ZS

Liptovský Mikuláš Žilinský SS Trebišov Košický VS

Lučenec Banskobystrický SS Trenčín Trenčianský ZS

Malacky Bratislavský ZS Trnava Trnavský ZS

Martin Žilinský SS Turčianske Teplice Žilinský SS

Medzilaborce Prešovský VS Tvrdošín Žilinský SS

Michalovce Košický VS Veľký Krtíš Banskobystrický SS

Myjava Trnavský ZS Vranov nad Topľou Prešovský VS

Námestovo Žilinský SS Zlaté Moravce Nitrianský ZS

Nitra Nitrianský ZS Zvolen Banskobystrický SS

Nové Mesto nad Váhom Trenčianský ZS Žarnovica Banskobystrický SS

Nové Zámky Nitrianský ZS Žiar nad Hronom Banskobystrický SS

Partizánske Trenčianský ZS Žilina Žilinský SS

mailto:info@mhsr.sk
http://www.mhsr.sk/
mailto:info@mfsr.sk
http://www.mfsr.sk/
mailto:info@mpsvar.sk
http://www.mpsvar.sk/
mailto:sario@sario.sk
http://www.sario.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo hospodárstva SR 
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 
Tel: +421 2 4854 1111 
www.mhsr.sk 

Sekcia stratégie 
Odbor investícií 
Tel: + 421 2 4854 1605 
www.mhsr.sk/podpora-investicii 


