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ÚVOD 

Ministerstvo hospodárstva SR vydáva usmernenie k vyplneniu jednotlivých príloh vyhlášky 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(ďalej len 

„vyhláška MH SR“). 

 

V tejto časti je uvádzané usmernenie k vyplneniu prílohy č. 1 vyhlášky MH SR –žiadosť o investičnú pomoc. 

Formulár žiadosti o investičnú pomoc, ktorý tvorí prílohu vyhlášky MH SR je dostupný v editovateľnom 

formáte na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR.  

Formulár nie je dovolené svojvoľne upravovať. Povolené doplnenie riadkov alebo stĺpcov je vždy 

jednoznačne označené. Ostatné úpravy sú zakázané. 

Prílohy k žiadosti o investičnú pomoc, ktoré z pohľadu zamerania investičného zámeru nie je potrebné 

vypĺňať, sa nemusia tlačiť a predkladať v printovej podobe. 

 

 

  

ŽIADOSŤ O 
INVESTIČNÚ 

POMOC

AKCEPTÁCIA 
PONUKY 

INVESTIČNEJ 
POMOCI

ROČNÁ 
SPRÁVA O 
PRIEBEHU 

REALIZÁCIE 
INVESTIČNÉHO 

ZÁMERU

SPRÁVA O 
UKONČENÍ 

INVESTIČNÉHO 
ZÁMERU

ROČNÁ 
SPRÁVA O 
VYUŽÍVANÍ 
INVESTÍCIE

ZÁVEREČNÁ 
HODNOTIACA 

SPRÁVA

https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/investicna-pomoc/ziadost-o-investicnu-pomoc
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ČASŤ A (modrá) 

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI INVESTIČNEJ POMOCI 

V riadku 1. sa uvedie obchodné meno právnickej osoby (tak ako je zapísané v obchodnom registri Slovenskej 

republiky) alebo obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa (tak ako je zapísané v živnostenskom registri 

Slovenskej republiky), ktorý podáva žiadosť a má byť budúcim prijímateľom investičnej pomoci (ďalej lej 

„prijímateľ“) podľa § 4 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regionálnej investičnej pomoci“). 

V riadku 2. sa uvedie sídlo prijímateľa. 

V riadku 3. sa v časti I.3. uvedie IČO prijímateľa a v časti I.4. sa uvedie DIČ prijímateľa. 

V riadku 4. sa identifikuje miesto podnikania prijímateľa a všetky prevádzkarne prijímateľa na Slovensku. 

V riadku 5. sa uvedú informácie týkajúce sa štatutárneho orgánu prijímateľa alebo člena štatutárneho 

orgánu prijímateľa, a to v rozsahu meno a priezvisko, funkcia, telefónne číslo a e-mailová adresa.  

Rovnako sa identifikuje osoba povereného zamestnanca prijímateľa. Povereným zamestnancom prijímateľa 

sa rozumie zamestnanec poverený/oprávnený na komunikáciu s Ministerstvom hospodárstva SR (ďalej len 

„MH SR“) pri schvaľovaní investičnej pomoci (napr. riaditeľ závodu, finančný riaditeľ a pod.).  

Osobou splnomocnenou prijímateľom na kontakt s MH SR pri schvaľovaní investičnej pomoci sa rozumie 

zástupca prijímateľa splnomocnený na podanie žiadosti o investičnú pomoc a/alebo následnú komunikáciu 

s MH SR, napr. externý poradca. Tento musí mať platné splnomocnenie, ktoré tvorí prílohu žiadosti (XIII.2.8). 

V splnomocnení musia byť presne definované úkony, na ktoré je osoba splnomocnená prijímateľom 

oprávnená. 

Pri vyššom počte osôb je povolené doplniť riadky.  

V riadkoch 6. až 9. sa označí X iba jedna z možností, týkajúca sa veľkosti podniku. V prípade stredného 

podniku, malého podniku a mikropodniku sa vypĺňa príloha č. 1 Posúdenie veľkosti podniku, a to v súlade 

s Prílohou I 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 (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení. 

V riadku 10. sa uvedie názov, sídlo a IČO všetkých právnych predchodcov prijímateľa.  

Pri počte dva a viac právnych nástupcov prijímateľa je povolené doplniť riadky. 

 

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O INVESTIČNOM ZÁMERE 

V riadku 11. sa uvedie názov investičného zámeru.  

V riadku 12. sa uvedie stručný popis investičného zámeru (napr.: aký je cieľ investičného zámeru, akej 

činnosti alebo služby sa investičný zámer týka, kde bude realizovaný, čo bude predmetom obstarania a pod.). 

Odporúčame zvoliť stručný názov vystihujúci podstatu investičného zámeru, ktorý zároveň nie je žiadnym 
spôsobom zavádzajúci. Tento názov bude používaný ako jeden zo základných identifikátorov počas celého 
schvaľovacieho procesu. 

Príklad – „Zriadenie technologického centra v strojárskej výrobe v lokalite Horná Dolná.“ 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/57/20210101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/57/20210101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210405
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V riadkoch 13. až 16. sa označí X iba jedna z možností, týkajúca sa typu investičného zámeru podľa § 2 ods. 1 

zákona o regionálnej investičnej pomoci. 

V riadku 17. sa uvedie áno alebo nie, podľa toho, či bude investičný zámer realizovaný v prioritnej oblasti 

podľa nariadenia 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Nariadenie vlády“). 

V prípade, ak bude investičný zámer realizovaný v prioritnej oblasti, vyplní sa príslušná príloha č. 2 Prioritná 

oblasť, podľa toho či ide o prioritnú oblasť v priemyselnej výrobe, v technologickom centre alebo v centre 

podnikových služieb. 

 

ČASŤ B (ružová) 

 

III. KOMBINÁCIA PREMYSELNEJ VÝROBY A TECHNOLOGICKÉHO CENTRA 

Riadok 18. a 19. sa vypĺňa iba pri investičnom zámere v priemyselnej výrobe kombinovanej s technologickým 

centrom, t. j. iba pri označení riadka 14. Označí sa X iba jedna z možností, za ktorú sa časť B predkladá.  

 

IV. ZAMERANIE INVESTIČNÉHO ZÁMERU A SK NACE 

V riadkoch 20. až 23. sa označí X iba jedna z možností, týkajúca sa zamerania investičného zámeru podľa § 5 

písm. a) zákona o regionálnej investičnej pomoci.  

V riadku 24. sa uvedie odvetvie SK Nace Rev. 2 činnosti (resp. činností), na ktoré je investičný zámer 

zameraný. Kód SK NACE Rev. 2 sa uvedie podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 

Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. 

 

V. HARMONOGRAM 

V riadku 25. sa uvedie plánovaný dátum začatia prác na investičnom zámere v tvare MM/RRRR. Pojem 

„začatie prác na investičnom zámere“ vymedzuje § 5 písm. h) zákona o regionálnej investičnej pomoci.  

V riadku 26. sa uvedie plánovaný dátum začatia výroby/poskytovania služieb v tvare MM/RRRR. 

V riadku 27. sa uvedie plánovaný dátum ukončenia prác na investičnom zámere v tvare MM/RRRR. Pojem 

„ukončenie prác na investičnom zámere“ vymedzuje § 5 písm. i) zákona o regionálnej investičnej pomoci.  

Rozdelenie okresov Slovenskej republiky do zón na základe miery evidovanej nezamestnanosti sledovanej 
podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci, sú uvedené v pomôckach na webovom sídle MH SR. 

V prípade žiadosti o investičnú pomoc na podporu realizácie investičných zámerov realizovaných 
v priemyselnej výrobe, v technologickom centre a v centre podnikových služieb sa táto časť vypĺňa 1x.  

V prípade kombinácie priemyselnej výroby a technologického centra (riadok 14.) sa časť B vypĺňa 2x, a to 
samostatne za priemyselnú výrobu a samostatne za technologické centrum. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/195/20210101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/306/20080101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/306/20080101
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/investicna-pomoc/pomocky
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V riadku 28. sa uvedie plánovaný dátum dosiahnutia plnej plánovanej kapacity produkcie/poskytovaných 

služieb v tvare MM/RRRR. 

 

VI. OPRÁVNENÉ NÁKLADY INVESTIČNÉHO ZÁMERU 

V riadkoch 29. až 30. sa označí X iba jedna z možností, týkajúca sa oprávnených nákladov investičného 

zámeru podľa § 6 ods. 1 zákona o regionálnej investičnej pomoci. V prípade kombinácie investičných 

nákladov a mzdových nákladov sa označí X iba riadok 31. 

Riadok 32. – tab. VI.2. – Investičné náklady v eurách – sa uvedú oprávnené náklady podľa § 6 zákona o 

regionálnej investičnej pomoci.  

Dlhodobý hmotný majetok (DHM) tvoria plánované investičné náklady na obstaranie dlhodobého hmotného 

majetku vo forme (A) pozemkov, (B) budov a (C) strojov, prístrojov a zariadení podľa § 6 ods. 1 písm. a) 

zákona o regionálnej investičnej pomoci. V stĺpci (D) sa uvedie súčet plánovaných investičných nákladov na 

dlhodobý hmotný majetok vo forme (A) pozemkov, (B) budov a (C) strojov, prístrojov a zariadení. 

Dlhodobý nehmotný majetok (DNM) tvoria plánované investičné náklady na obstaranie dlhodobého 

nehmotného majetku vo forme (E) priemyselných práv, (F) know-how a (G) licencií podľa § 6 ods. 1 písm. a) 

zákona o regionálnej investičnej pomoci. V stĺpci (H) sa uvedie súčet plánovaných investičných nákladov na 

dlhodobý nehmotný majetok vo forme (E) priemyselných práv, (F) know-how a (G) licencií. 

V stĺpcoch (I) a (J) sa uvedú plánované investičné náklady spojené s nájmom dlhodobého hmotného majetku 

vo forme pozemkov (I) a budov (J) podľa § 6 ods. 8 zákona o regionálnej investičnej pomoci. 

V stĺpci (K) sa uvedú investičné náklady týkajúce sa nájmu dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, 

prístrojov a zariadení podľa § 6 ods. 9 zákona o regionálnej investičnej pomoci. 

Uvedie sa obstarávacia hodnota nehnuteľného majetku a obstarávacia cena nájmu nehnuteľného majetku. 

V poslednom stĺpci sa uvedie súčet investičných nákladov (D+H+I+J+K).  

Rok n znamená rok podania žiadosti. Pre jednoznačnosť sa namiesto „rok n“, „rok 

n+1“ atď. uvádzajú konkrétne roky (napríklad – žiadosť bola podaná v roku 2020, 

rok n = 2020, rok n+1 = 2021 atď., v podanej žiadosti sa teda uvádza rok 2020, 

2021 atď. a nie rok n, rok n+ 1 atď.). Pozn.: vždy sa začína rokom podania žiadosti 

(rok n), aj keď je v danom roku investícia nulová a k investícii dôjde až v 

nasledujúcom roku (rok n+1). 

Pri vyššom počte rokov je povolené doplniť riadky. Musia byť dodržané podmienky podľa § 6 ods. 8 a 9 a § 22 

ods. 13 zákona o regionálnej investičnej pomoci. 

 

 

Riadok 33. – tab. VI.3. – Mzdové náklady v eurách sa vypĺňa iba pri označení riadka 30. alebo 31., t. j. 

v prípade oprávnených mzdových nákladov podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o regionálnej investičnej pomoci 

a v prípade kombinácie investičných nákladov a mzdových nákladov podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o 

regionálnej investičnej pomoci. 

Riadky sa dopĺňajú tak, aby sa každý riadok rovnal jednému roku – platí pre celý formulár žiadosti.          
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Rok n znamená rok podania žiadosti. Pre jednoznačnosť sa namiesto „rok n“, „rok 

n+1“ atď. uvádzajú konkrétne roky (napríklad – žiadosť bola podaná v roku 2020, 

rok n = 2020, rok n+1 = 2021 atď., v podanej žiadosti sa teda uvádza rok 2020, 

2021 atď. a nie rok n, rok n+ 1 atď.). Pozn.: vždy sa začína rokom podania žiadosti 

(rok n), aj keď je investícia v danom roku nulová a k investícii dôjde až v 

nasledujúcom roku (rok n+1). 

Pri vyššom počte rokov je povolené doplniť riadky. Musia byť dodržané podmienky podľa § 6 ods. 4 zákona 

o regionálnej investičnej pomoci. 

Riadok 34. - v prípade kombinácie investičných nákladov a mzdových nákladov sa vypĺňa príloha č. 3 

Deklarované náklady investičného zámeru podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona o regionálnej investičnej pomoci.  

 

Riadok 35. – uvedú sa plánované zdroje financovania investičného zámeru v eurách v jednotlivých rokoch.  

Príklad - účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve: 

Základné imanie – riadok 81 zo súvahy Úč POD 1.  

Ostatné kapitálové fondy – riadok 86 zo súvahy Úč POD 1. 

Ostatné fondy zo zisku – riadok 90 zo súvahy Úč POD 1. 

Hospodársky výsledok po zdanení – riadok 100 zo súvahy Úč POD 1. 

Nerozdelený zisk minulých rokov – riadok 98 zo súvahy Úč POD 1. 

Priama investičná pomoc znamená dotáciu na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok 

podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona o regionálnej investičnej pomoci a príspevok na vytvorené nové pracovné 

miesta podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o regionálnej investičnej pomoci. 

V prípade, že prijímateľ má záujem o predloženie žiadosti podľa Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje 

regionálna investičná pomoc, kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-31 (ďalej len „Synergická výzva“), sa v stĺpci 

Ostatné uvedie predpokladané čerpanie nenávratného finančného príspevku. 

Prílohou žiadosti (XIII.2.9) je doklad preukazujúci spôsob financovania investičného zámeru. Ide o doklad 
finančnej inštitúcie/osoby poskytujúcej pôžičku, deklarujúci pripravenosť financovať investičný zámer. Pri 
vlastných zdrojoch ide o vyhlásenie prijímateľa, že má dostatočné vlastné zdroje. 

Medzi tab. VI.2. Investičné náklady v eurách (riadok 32.) a tab. VI.5. Plánované zdroje financovania 
investičného zámeru v eurách (riadok 35.) je priama úmera. „Investičné náklady spolu“ v danom roku musia 
byť 100 % kryté finančnými zdrojmi v danom roku.  

 

Prijatím na nové pracovné miesto vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru je deň 
nástupu do práce uvedený v pracovnej zmluve, ktorým sa určuje nástup zamestnanca na nové pracovné 
miesto vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru, pričom obdobie 24 mesiacov sa 
počíta od nástupu zamestnanca na nové pracovné miesto. 

V takomto prípade (kombinácie investičných nákladov a mzdových nákladov) sa v riadku 32. - tab. VI.2. – 
Investičné náklady a v riadku 33. - tab. VI.3. – Mzdové náklady uvedú oprávnené náklady tvoriace základ pre 
výpočet investičnej pomoci a deklarované náklady sa uvedú v prílohe č. 3. 
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Rok n znamená rok podania žiadosti. Pre jednoznačnosť sa namiesto „rok n“, „rok 

n+1“ atď. uvádzajú konkrétne roky (napríklad – žiadosť bola podaná v roku 2020, 

rok n = 2020, rok n+1 = 2021 atď., v podanej žiadosti sa teda uvádza rok 2020, 

2021 atď. a nie rok n, rok n+ 1 atď.). Pozn.: vždy sa začína rokom podania žiadosti 

(rok n), aj keď k investícii dôjde až v nasledujúcom roku (rok n+1). 

Pri vyššom počte rokov je povolené doplniť riadky. 

V riadku 36. sa vysvetlia položky zahrnuté do stĺpca „Ostatné“ z tabuľky VI.5. Plánované zdroje financovania 

investičného zámeru v eurách. 

V prípade, že plánovaným zdrojom financovania je nenávratný finančný príspevok v rámci podpory zo 

Synergickej výzvy, uvedie sa táto informácia spolu s kódom výzvy. 

V riadku 37. sa uvedú identifikačné údaje osôb poskytujúcich „Bankový úver“, Pôžičky“ a „Pôžičky v skupine“ 

z tabuľky VI.5. Plánované zdroje financovania investičného zámeru v eurách.  

V riadkoch 38. až 63. tab. VI.8. Plánované ekonomické ukazovatele v eurách sa vyplnia údaje za investičný 

zámer, t. j. nie za celú účtovnú jednotku, v eurách.  

Pomôcka pri vypĺňaní údajov podľa účtovnej závierky podnikateľov v podvojnom účtovníctve: 

Riadok 38. Celkové aktíva - r. 01 zo súvahy Úč POD 1-01. 

Riadok 39. Neobežný majetok celkom - r. 02 zo súvahy Úč POD 1. 

Riadok 40. Dlhodobý hmotný majetok - r. 11 zo súvahy Úč POD 1. 

Riadok 41. Dlhodobý nehmotný majetok - r. 03 zo súvahy Úč POD 1. 

Riadok 42. Obežný majetok celkom - r. 33 zo súvahy Úč POD 1. 

Riadok 43. Zásoby - r. 34 zo súvahy Úč POD 1. 

Riadok 44. Pohľadávky - r. 41 + 53 zo súvahy Úč POD 1. 

Riadok 45. Vlastný kapitál celkom - r. 80 zo súvahy Úč POD 1. 

Riadok 46. Nerozdelený zisk minulých rokov - r. 98 zo súvahy Úč POD 1. 

Riadok 47. Cudzí kapitál celkom - r. 101 zo súvahy Úč POD 1. 

Riadok 48. Záväzky = r. 102 + 122 zo súvahy Úč POD 1. 

Riadok 49. Rezervy = r. 118 + 136 zo súvahy Úč POD 1. 

Riadok 50. Bankové úvery a finančné výpomoci = r. 121 + 139 + 140 zo súvahy Úč POD 1. 

Riadok 51. Celkové prevádzkové náklady - r. 10 z výkazu ziskov a strát Úč POD 2-01. 

Riadok 52. Spotreba materiálu a energií - r. 12 z výkazu ziskov a strát Úč POD 2-01. 

Riadok 53. Náklady na služby - r. 14 z výkazu ziskov a strát Úč POD 2-01. 

To isté platí v prípade kombinácie investičných nákladov a mzdových nákladov, kedy súčet deklarovaných 
investičných nákladov a mzdových nákladov v danom roku musí byť 100 % krytý finančnými zdrojmi 
plánovanými pre daný rok. 
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Riadok 54. Osobné náklady - r. 15 z výkazu ziskov a strát Úč POD 2-01. 

Riadok 55. Odpisy - r. 22 z výkazu ziskov a strát Úč POD 2-01. 

Riadok 56. Finančné náklady (nákladové úroky) - r. 49 z výkazu ziskov a strát Úč POD 2-01. 

Riadok 57. Tržby celkom - r. 02 z výkazu ziskov a strát Úč POD 2-01. 

Riadok 58. Tržby z predaja vlastných výrobkov alebo služieb = r. 04 + 05 z výkazu ziskov a strát Úč POD 2-01. 

Riadok 59. Výsledok hospodárenia pred zdanením - r. 56 z výkazu ziskov a strát Úč POD 2-01. 

Riadok 60. Čistý pracovný kapitál = (Zásoby + Pohľadávky + Finančný majetok = Obežný majetok) – 

(Krátkodobé záväzky), zo súvahy Úč POD 1 r. 33 – 122. 

Riadok 61. Zmeny v čistom pracovnom kapitáli – uvedú sa medziročné zmeny v čistom pracovnom kapitály 

uvedenom v predchádzajúcom riadku. 

Riadok 62. Ročný peňažný tok (cash flow) – predstavuje rozdiel medzi peňažnými príjmami a peňažnými 

výdavkami za jednotlivé roky, ide teda o prehľad hotovostných tokov týkajúcich sa investičného zámeru za 

jednotlivé roky. 

Riadok 63. Pridaná hodnota - r. 28 z výkazu ziskov a strát Úč POD 2-01.  

 

V riadkoch 64. až 65. tab. VI.8. Plánované ekonomické ukazovatele sa vyplnia údaje za celú účtovnú jednotku 

v eurách. 

Riadok 64. Daň z príjmov - r. 600 DPPOv19_1 (daňové priznanie PO). 

Riadok 65. Základ dane – r. 510 DPPOv19_1 (daňové priznanie PO). 

Rok n znamená rok podania žiadosti. Pre 

jednoznačnosť sa namiesto „rok n“, „rok 

n+1“ atď. uvádzajú konkrétne roky 

(napríklad – žiadosť bola podaná v roku 

2020, rok n = 2020, rok n+1 = 2021 atď., v 

podanej žiadosti sa teda uvádza rok 2020, 2021 atď. a nie rok n, rok n+ 1 atď.). Pozn.: vždy sa začína rokom 

podania žiadosti (rok n), aj keď k investícii dôjde až v nasledujúcom roku (rok n+1).  

V riadku 66. sa špecifikujú nové výrobné a technologické zariadenia, a to prostredníctvom nasl. údajov: 

„Typové označenie“, „Zatriedenie do kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka“ podľa 

Nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom 

sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 2, Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení. Aktuálny 

colný sadzobník je zverejňovaný na webovom sídle Finančnej správy Slovenskej republiky, „Opis výrobného 

a technologického zariadenia“, „Krajina pôvodu“ a „Rok výroby“.  

Pri vyššom počte zariadení je povolené doplniť riadky.    

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:31987R2658
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura/colny-sadzobnik
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VII. REGIONÁLNA INVESTIČNÁ POMOC 

V riadkoch 67. až 70. sa označí X každá požadovaná forma regionálnej investičnej pomoci podľa § 2 ods. 2 

zákona o regionálnej investičnej pomoci.  

V riadku 71. – tab. VII.2. Harmonogram čerpania požadovanej regionálnej investičnej pomoci v eurách sa 

uvedú jednotlivé výšky čerpania podľa požadovanej formy investičnej pomoci označenej v tab. VII.1. Forma 

požadovanej regionálnej investičnej pomoci v súlade s Nariadením vlády.  

Dotáciou na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok sú podporované oprávnené 

investičné náklady, ktorých vynaloženie prijímateľ preukáže pri podaní ročnej správy o priebehu realizácie 

investičného zámeru. Dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok je vyplácaná 

pomerne k vynaloženým investičným nákladom a to ex-post (t. j. v nasledujúcom roku po roku, v ktorom 

došlo k vynaloženiu investičných nákladov).  

Čerpanie úľavy na dani z príjmov sa uvádza v roku uplatnenia daňovej úľavy v daňovom priznaní, t. j. za 

účtovné obdobie, za ktoré sa daňové priznanie predkladá (príklad – v roku 2020 sa uvedie čerpanie za 

zdaňovacie obdobie 2019). Rovnako, ako dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný 

majetok, aj úľava na dani z príjmov sa uplatňuje ex post na oprávnené náklady vynaložené 

v predchádzajúcom období, a to podľa § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov. 

Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta sa vypláca na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi 

prijímateľom a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredia 

práce, sociálnych vecí a rodiny podľa § 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rovnako sa vypláca ex-post, t. j. v roku 

nasledujúcom po roku, v ktorom boli vytvorené nové pracovné miesta a vynaložené oprávnené mzdové 

náklady. 

 

Prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota 

nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom sa 

realizuje podľa § 2 ods. 2 písm. d) zákona o regionálnej investičnej pomoci. Uvedie sa hodnota o akú je prevod 

nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku nižší oproti hodnote uvedenej v riadku 32. v tab. 

VI.2. – Investičné náklady v eurách. 

Rok n znamená rok podania žiadosti. Pre jednoznačnosť sa namiesto „rok n“, „rok 

n+1“ atď. uvádzajú konkrétne roky (napríklad – žiadosť bola podaná v roku 2020, 

rok n = 2020, rok n+1 = 2021 atď., v podanej žiadosti sa teda uvádza rok 2020, 

2021 atď. a nie rok n, rok n+ 1 atď.). Pozn.: vždy sa začína rokom podania žiadosti 

(rok n), aj keď k investícii dôjde až v nasledujúcom roku (rok n+1).  

Pri vyššom počte rokov je povolené doplniť riadky. 

 

 

 

Miera evidovanej nezamestnanosti sledovaná podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci, vrátane 
rozdelenia okresov Slovenskej republiky do zón je uvedená v pomôckach na webovom sídle MH SR. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/195/20180701
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20210301
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/investicna-pomoc/pomocky
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VIII. ZAMESTNANOSŤ 

V riadku 72. sa uvedie presný stav kmeňových zamestnancov prevádzkarne ku dňu podania žiadosti 

o investičnú pomoc. V prípade, že prijímateľ zamestnáva aj agentúrnych zamestnancov, uvedie sa aj ich 

presný stav k dátumu podania žiadosti. 

V riadku 73. sa uvedie priemerný počet pracovných miest v prevádzkarni za posledných 12 mesiacov, ktoré 

predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa žiadosť podáva. V prípade právneho nástupníctva sa tento 

počet uvádza za predchodcu.  

V riadku 74. sa uvedie v eurách priemerná mesačná mzda zamestnanca prevádzkarne za posledných 12 

mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti. Uvedie sa aritmetický priemer. Tento riadok sa nevypĺňa 

v prípade, že v riadkoch 72. a 73. bolo uvedených 0 zamestnancov.  

Riadok 75. – tab. VIII.2. Vytvorené nové pracovné miesta v súvislosti s investičným zámerom - sa v druhom 

stĺpci uvedie počet vytvorených nových pracovných miest v jednotlivom roku a v treťom stĺpci sa uvedie 

kumulatívny počet nových pracovných miest vytvorených do konca daného roku.  

Prijatím na nové pracovné miesto vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru je deň 

nástupu do práce uvedený v pracovnej zmluve, ktorým sa určuje nástup zamestnanca na nové pracovné 

miesto vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru. 

V štvrtom stĺpci sa uvedie priemerná mesačná mzda zamestnanca (hrubá mzda). Uvedie sa aritmetický 

priemer. Násobky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej sledované podľa § 6 ods. 4, § 8 písm. c) a § 9 

písm. c) zákona o regionálnej investičnej pomoci sú uvedené v pomôckach na webovom sídle MH SR. 

Rok n znamená rok podania žiadosti. Pre jednoznačnosť sa nahradí „rok n“, „rok 

n+1“ atď. uvádzajú konkrétne roky (napríklad – žiadosť bola podaná v roku 2020, 

rok n = 2020, rok n+1 = 2021 atď., v podanej žiadosti sa teda uvádza rok 2020, 

2021 atď. a nie rok n, rok n+ 1 atď.). Pozn.: vždy sa začína rokom podania žiadosti 

(rok n), aj keď k investícii dôjde až v nasledujúcom roku (rok n+1).  

Pri vyššom počte rokov je povolené doplniť riadky. 

V riadku 76. sa uvedie plánovaný počet prevedených kmeňových zamestnancov prijímateľa, ktorí budú 

vykonávať prácu na pracovných miestach  v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru. Nakoľko ide 

o prevod už existujúcich zamestnancov, nejedná sa o  vytvorené nové pracovné miesta v súvislosti 

s investičným zámerom, ktoré sa uvádzajú v tab. VIII.2 žiadosti. 

V riadku 77. sa uvedie vzdelanostná štruktúra zamestnancov na vytvorených nových pracovných miestach - 

počet zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním a ich percentuálny podiel z celkových plánovaných nových 

pracovných miest. 

V riadku 78. sa uvedie vzdelanostná štruktúra zamestnancov na vytvorených nových pracovných miestach - 

počet zamestnancov so stredným vzdelaním a ich percentuálny podiel z celkových plánovaných nových 

pracovných miest. 

V riadku 79. sa uvedie vzdelanostná štruktúra zamestnancov na vytvorených nových pracovných miestach - 

počet zamestnancov so základným vzdelaním a ich percentuálny podiel z celkových plánovaných nových 

pracovných miest. 

https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/investicna-pomoc/pomocky
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Riadok 80. – tab. VIII.5. Pracovné pozície v rámci vytvorených nových pracovných miest podľa štatistickej 

klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 (na sedem miest), počet a percentuálny podiel na celkových nových 

pracovných miestach podľa Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 449/2020 Z. z.  

V riadku 81. sa uvedú požiadavky na odbornú kvalifikáciu zamestnancov na vytvorených nových pracovných 

miestach, napr. podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 

v znení vyhlášky č. 200/2020 Z. z. 

V riadku 82. sa uvedie vzdelávanie zamestnancov na vytvorených nových pracovných miestach, a to 

plánované oblasti vzdelávania (okrem zákonného vzdelávania, ako napríklad BOZP, školenie vodičov a pod.). 

 

IX. OSTATNÉ ÚDAJE 

V riadku 83. sa uvedie stručný popis finálneho výrobku alebo služby podľa typu investičného zámeru. 

Konkrétny výrobok (nie výrobný proces) sa špecifikuje najmä uvedením názvu, popisom vzhľadu 

a relevantných vlastností daného výrobku a opisom jeho využitia/účelu. V prípade služby sa uvádza jej popis, 

účel a cieľový užívateľ. 

V riadku 84. sa uvedie plánovaný vývoz finálneho výrobku a služby, a to percentuálny podiel v rámci 

Európskej únie a mimo Európske únie.  

 

Riadok 85. sa vypĺňa iba ak je cieľom investičného zámeru rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne podľa 

§ 5 písm. a) bod 2. zákona o regionálnej investičnej pomoci, t. j. pri označení riadka 21. 

Za každý výrobok/službu sa uvedie aj percentuálny nárast. Aby bolo možné vyhodnotiť predpoklad splnenia 

povinnosti podľa § 22 ods. 16 zákona o regionálnej investičnej pomoci, uvedie sa hodnotové (v eurách) alebo 

objemové (v príslušnej jednotke, ktorú je potrebné uviesť) vyjadrenie kapacity v troch rokoch (účtovných 

obdobiach) pred podaním žiadosti o investičnú pomoc a v roku (účtovnom období) dosiahnutia plnej 

kapacity (t. j. v roku uvedenom v riadku 28.).  

Rok n znamená rok podania žiadosti. Pre jednoznačnosť 

sa „rok n-1“, „rok n-2“ a „rok n-3“ nahrádza 

konkrétnymi rokmi (napríklad – žiadosť bola podaná v 

roku 2020, rok n = 2020, rok n-1 = 2019, rok n-2 rok 2018 

a rok n-3 rok 2017).  

Riadok 86. sa vypĺňa iba v prípade, ak ide o diverzifikáciu produkcie existujúcej prevádzkarne podľa § 5 písm. 

a) bod 3. zákona o regionálnej investičnej pomoci, t. j. pri označení riadka 22. 

Uvedú sa celkové oprávnené náklady v eurách, účtovná hodnota znovu použitého dlhodobého hmotného 

majetku a dlhodobého nehmotného majetku zaevidovaná v účtovnom období, ktoré predchádza účtovnému 

obdobiu, v ktorom došlo k začatiu prác na investičnom zámere v eurách a percentuálny podiel účtovnej 

hodnoty znovu použitého majetku na celkových oprávnených nákladoch.  

Pri vyššom počte položiek je povolené doplniť riadky. 

Do stĺpca „Vývoz v rámci Európskej únie (%)“ sa nezapočítava podiel výrobkov/služieb určený pre slovenský 
trh – v danom prípade nejde o export. Súčet exportu do krajín EÚ a mimo EÚ je 100 %. 
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Riadok 87. sa vypĺňa iba v prípade, že ide o zásadnú zmenu celkového výrobného procesu existujúcej 

prevádzkarne realizovanú veľkým podnikom podľa § 5 písm. a) bod 4. zákona o regionálnej investičnej 

pomoci, t. j. pri označení riadka 23. 

Uvedú sa celkové oprávnené náklady v eurách a odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého 

nehmotného majetku (v %) súvisiaceho s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas troch po 

sebe nasledujúcich účtovných období, ktoré bezprostredne predchádzajú účtovnému obdobiu, v ktorom sa 

žiadosť o investičnú pomoc doručuje. 

Pri vyššom počte položiek je povolené doplniť riadky. 

 

ČASŤ C (žltá) 

X. LOKALITA 

V riadku 88. sa uvedie umiestnenie prevádzkarne – hlavného miesta realizácie investičného zámeru podľa § 

5 písm. f) zákona o regionálnej investičnej pomoci, a to prostredníctvom údajov: katastrálne územie a obec 

podľa údajov v katastri nehnuteľností. 

V riadku 89. sa uvedie okres a kraj, v ktorých je umiestnené hlavné miesto realizácie investičného zámeru 

podľa katastra nehnuteľností. 

V riadku 90. sa uvedie špecifikácia pozemkov hlavného miesta realizácie investičného zámeru podľa 

príslušného listu vlastníctva. Uvádza sa číslo listu vlastníctva, číslo parcely a vlastník parcely.  

Pri vyššom počte listov vlastníctva je povolené doplniť riadky. 

V riadku 91. sa uvedie áno alebo nie, podľa toho, či bude investičný zámer realizovaný v doplnkovom mieste 

realizácie investičného zámeru podľa § 5 písm. g) zákona o regionálnej investičnej pomoci. V prípade 

možnosti „áno“ sa vypĺňa príloha č. 4 Doplnkové miesto. 

V riadku 92. sa uvedie, či investičný zámer bude realizovaný v priemyselnom parku, priemyselnej zóne alebo 

v lokalite určenej na činnosť prevádzkarne a pod. V prípade, ak sa má investičný zámer realizovať na 

pozemkoch, ktoré sú v čase podania žiadosti klasifikované ako „orná pôda“ alebo dotknuté pozemky nie sú 

určené na plánovanú činnosť prevádzkarne, je nutné túto skutočnosť v riadku 92. uviesť. 

V riadkoch 93. až 98. sa označí X každá vhodná možnosť. V prípade pozemku sa X označí, či ide 

o nadobudnutie kúpou alebo ide o nájom.  

V prípade budov sa označí každá možnosť týkajúca sa nadobudnutia stavby – nájom, kúpa, výstavba nových 

priestorov, prístavba, zhodnotenie existujúcich budov alebo využitie existujúcich priestorov bez zmien. 

V riadku 99. sa uvedie stručný popis spôsobu nadobudnutia pozemku a stavby. 

V riadku 100. sa v prípade nájmu pozemku a stavby uvedú identifikačné údaje prenajímateľa (obchodné 

meno právnickej osoby, tak ako je zapísané v obchodnom registri Slovenskej republiky, IČO a adresa sídla). 

V riadku 101. sa uvedie, či bolo obstaranie pozemkov a budov v minulosti podporené štátnou pomocou 

alebo minimálnou pomocou, a to bez ohľadu na to, či náklady vynaložené na obstaranie pozemkov a budov 

sú oprávnenými nákladmi daného investičného zámeru alebo nie. 
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V riadkoch 102. až 108. sa vyplnia údaje v m2 pre celkovú plochu výstavby. Pre údaje o priestoroch pre 

výrobu, resp. službu, pre administratívne budovy a pre skladovacie priestory sa vyplní aj celková výmera, 

vrátane poschodí v m2. V riadku 108. sa vysvetlí, o aké „iné“ priestory ide uvedené v riadku 106. sa jedná. 

V prípade ak súčasťou investičného zámeru nie je výstavba, riadky 102. až 108. sa nevypĺňajú. 

 

XI. ODBERATELIA, KONKURENCIA A PODNIK V ŤAŽKOSTIACH 

V riadku 109. sa uvedie zoznam očakávaných odberateľov finálnych výrobkov alebo služieb, prostredníctvom 

ich presného obchodného mena tak, ako je uvádzané v príslušnom obchodnom registri, zároveň sa uvedie 

predmet dodávok a ich sídlo (uvádza sa štát). 

Pri vyššom počte dodávateľov je povolené doplniť riadky. 

V riadku 110. sa uvedie zoznam hlavných konkurentov z pohľadu investičného zámeru, prostredníctvom ich 

presného obchodného mena tak, ako je uvádzané v príslušnom obchodnom registri, zároveň sa uvedie ich 

sídlo (uvádza sa štát). 

Pri vyššom počte hlavných konkurentov je povolené doplniť riadky. 

V riadkoch 111. až 117. sa uvedú údaje za prijímateľa pre posúdenie podniku v ťažkostiach. Údaje sa 

uvádzajú za posledné účtovné obdobie, za ktoré je prijímateľ povinný mať zostavenú riadnu účtovnú závierku 

a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. 

 

V riadku 111. sa uvedie konkrétny rok, za ktorý sa tieto údaje uvádzajú.  

V riadku 112. Vlastné imanie v eurách (r. 80 zo súvahy Úč POD 1). 

V riadku 113. Základné imanie v eurách (r. 81 zo súvahy Úč POD 1). 

V riadku 114. Záväzky v eurách (r. 101 zo súvahy Úč POD 1). 

V riadku 115. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením v eurách (r. 56 z výkazu ziskov 

a strát Úč POD 2-01). 

V riadku 116. Nákladové úroky v eurách (r. 49 z výkazu ziskov a strát Úč POD 2-01). 

V riadku 117. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému 

majetku v eurách (r. 21 z výkazu ziskov a strát Úč POD 2-01). 

V riadku 118. sa uvedie áno alebo nie, či v čase podania žiadosti je voči prijímateľovi vedené konanie podľa 

zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, alebo či prijímateľ spĺňa kritériá k začatiu takéhoto konania. 

V riadku 119. sa uvedie áno alebo nie, podľa skutočnosti, či bola prijímateľovi do podania žiadosti poskytnutá 

pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu podniku.  

Nakoľko prijímateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach (podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona o regionálnej 
investičnej pomoci) MH SR preveruje túto skutočnosť priebežne, teda aj neskôr v procese schvaľovania 
investičnej pomoci. Z uvedeného dôvodu je MH SR oprávnené požadovať doplnenie relevantných informácií 
a podkladov od prijímateľa až do momentu vydania rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, alebo do 
momentu zamietnutia žiadosti.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/7/20210301
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/7/20210301
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Riadok 120. – príloha č. 5 Údaje pre posúdenie podniku v ťažkostiach – údaje za skupinu sa vypĺňa, ak je 

prijímateľ súčasťou skupiny, ktorá: 

- konsoliduje ekonomické údaje. Uvedú sa konsolidované údaje za skupinu. 

- nekonsoliduje, príloha č. 5 sa vypĺňa súhrnne za celú skupinu. 

 

Riadok 121. – príloha č. 6 Ekonomické údaje spoločníka právnickej osoby registrovanej v zahraničí sa vypĺňa, 

ak prijímateľ: 

- podniká menej ako tri účtovné obdobia, a to za spoločníka, ktorý má najväčší podiel na základom imaní 

prijímateľa alebo na hlasovacích právach v prijímateľovi,  

- má viacerých spoločníkov, ktorí majú rovnaký podiel na základnom imaní prijímateľa alebo na 

hlasovacích právach v prijímateľovi, vypĺňa sa príloha č. 6 za každého takéhoto spoločníka samostatne. 

 

XII. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

V riadku 122. sa uvedie predpokladané množstvo jednotlivých znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia 

a ich koncentrácie (v jednotkách SI): názov, druh a zloženie znečisťujúcich látok, množstvo v príslušnej 

jednotke za rok počas výstavby a počas prevádzky (pozn.: príslušnú jednotku je potrebné uviesť), 

koncentráciu počas výstavby a počas prevádzky. 

Pri vyššom počte znečisťujúcich látok je povolené doplniť riadky. 

V riadku 123. sa uvedie predpokladané množstvo jednotlivých znečisťujúcich látok vypúšťaných do vody a ich 

koncentrácie (v jednotkách SI): názov, druh a zloženie znečisťujúcich látok, množstvo v príslušnej jednotke 

za rok počas výstavby a počas prevádzky (pozn.: príslušnú jednotku je potrebné uviesť), koncentráciu počas 

výstavby a počas prevádzky. 

Pri vyššom počte znečisťujúcich látok je povolené doplniť riadky. 

V riadku 124. sa uvedie druh odpadu: názov a kód odpadu podľa katalógu odpadov, množstvo v príslušnej 

jednotke za rok počas výstavby a počas prevádzky. 

Pri vyššom počte druhov odpadov je povolené doplniť riadky. 

V riadku 125. sa uvedie predpokladané množstvo jednotlivých znečisťujúcich látok vypúšťaných do pôdy 

a ich koncentrácie (v jednotkách SI): názov, druh a zloženie znečisťujúcich látok, množstvo v príslušnej 

jednotke za rok počas výstavby a počas prevádzky (pozn.: príslušnú jednotku je potrebné uviesť), 

koncentráciu počas výstavby a počas prevádzky. 

Pri vyššom počte znečisťujúcich látok je povolené doplniť riadky. 

V riadku 126. sa uvedie, či výrobné zariadenie alebo technologické zariadenie podlieha režimu podľa zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Uvedie sa áno alebo nie.     

Ak prijímateľ nie je súčasťou skupiny, príloha č. 5 sa nevypĺňa a nepredkladá. 

Príloha č. 6 sa predkladá iba za spoločníkov registrovaných v zahraničí. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20200721
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20200721
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20200721
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XIII. PRÍLOHY A FORMÁT PREDKLADANIA ŽIADOSTI 

XIII.1. Žiadosť sa podáva v jednom listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát (CD alebo USB). Tak 

isto je možné žiadosť podať aj elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy, pričom je dôležité, aby hlavný 

dokument aj prílohy boli podpísané ZEP osobou oprávnenou konať v mene prijímateľa.  

 

XIII.2. Označí sa X každá predložená príloha, ktorá sa podáva v jednom listinnom vyhotovení a na 

elektronickom nosiči dát.  

- XIII.2.1 až XIII.2.6 - prílohy č. 1 až 6 sa predkladajú iba ak sa týkajú daného investičného zámeru 

a v žiadosti boli označené príslušné riadky (riadky 7. až 9., riadok 17., riadok 34., riadok 91., riadok 120. 

a riadok 121.). Prikladá sa iba príloha, ktorá sa vyžaduje. Ak sa tieto prílohy netýkajú predkladaného 

investičného zámeru, neprikladá sa ich listinné vyhotovenie k žiadosti ani sa nepredkladajú na 

elektronickom nosiči dát. 

- XIII.2.7 - pri investičnom zámere v priemyselnej výrobe kombinovanej s technologickým centrom sa časť 

B (ružová) predkladá osobitne pre priemyselnú výrobu a osobitne pre technologické centrum, a to iba 

v prípade označenia riadka 14. Ak nejde o kombináciu priemyselnej výroby s technologickým centrom 

sa časť B predkladá iba raz za celý investičný zámer. 

- XIII.2.8 - splnomocnenie pre osobu splnomocnenú na podanie žiadosti o investičnú pomoc na MH SR 

v súvislosti so schvaľovaním investičnej pomoci pre investičný zámer sa predkladá v súvislosti 

s uvedením takejto osoby v riadku 5. (týka sa externých poradenských služieb). V splnomocnení musia 

byť presne definované úkony, na ktoré je osoba splnomocnená prijímateľom oprávnená. 

Splnomocnenie nemusí byť overené notárom. 

- XIII.2.9 - doklad preukazujúci spôsob financovania investičného zámeru sa predkladá vždy a musí 

korešpondovať s údajmi uvedenými v riadku 35. v tab. VI.5. Plánované zdroje financovania investičného 

zámeru. Ide o doklad finančnej inštitúcie/osoby poskytujúcej pôžičku, deklarujúci pripravenosť 

financovať investičný zámer. Pri vlastných zdrojoch ide o vyhlásenie prijímateľa, že má dostatočné 

vlastné zdroje, ktoré je možné overiť v registri účtovných závierok. 

- XIII.2.10 - Ak investičný zámer podlieha oznamovacej povinnosti podľa § 9 zákona č. 358/2015  

Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), predkladá sa formulár všeobecných informácií podľa časti 

I. nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2282 z 27. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) 

č. 794/2004, pokiaľ ide o oznamovacie a informačné formuláre (Ú. v. EÚ L 325, 10. 12. 2015). 

 

XIII.3 – Popis investičného zámeru sa podáva iba na elektronickom nosiči dát alebo cez ÚPVS, nepredkladá 

sa v listinnom vyhotovení. Popis investičného zámeru obsahuje najmä: 

a. základné informácie o prijímateľovi, o skupine, do ktorej prijímateľ patrí a o postavení prijímateľa 

v skupine, 

b. stručný popis histórie, súčasných podnikateľských aktivít a plánov ďalšieho rozvoja prijímateľa 

a skupiny prijímateľa, 

c. popis investičného zámeru,  

d. popis súčasnej a plánovanej výroby (iba investičné zámery v priemyselnej výrobe),  

e. detailný popis súčasných a plánovaných výrobkov/služieb,  

f. výpočet oprávnených mzdových nákladov (iba pri oprávnených mzdových alebo kombinovaných 

nákladoch), 

g. výpočet daňovej úľavy (iba pri žiadosti o danú formu investičnej pomoci), 

h. informácie o poskytnutej štátnej pomoci (názov podporeného projektu, špecifikácia oprávnených 

nákladov, začiatok a koniec prác na podporenom projekte, názov poskytovateľa pomoci, dátum 
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poskytnutia pomoci, formy poskytnutej pomoci a účel, na ktorý bola pomoc poskytnutá), ak údaje 

nie sú zverejnené na Portáli na evidenciu a monitorovanie pomoci, 

i. informácie o minimálnej pomoci poskytnutej v súvislosti s rovnakými oprávnenými nákladmi, ak 

údaje nie sú zverejnené na Portáli na evidenciu a monitorovanie pomoci, 

j. popis kontrafaktuálnej situácie (iba v prípade veľkého podniku), 

k. analýza konkurencie (v Slovenskej republike a v Európskej únii) s odhadom vplyvu realizácie 

investičného zámeru na existujúce podnikateľské subjekty, 

l. iné dôležité informácie. 

 

Potvrdenie úplnosti, pravdivosti a preukázateľnosti údajov uvedených v žiadosti podpisuje štatutárny orgán 

spoločnosti, resp. osoba splnomocnená na tento úkon. Uvedie sa meno a priezvisko podpisujúcej osoby, 

podpis, pečiatka a obchodné meno prijímateľa v súlade so zápisom v obchodnom registri Slovenskej 

republiky. V prípade, ak v mene konateľa je oprávnená konať iná osoba, ktorá je zamestnancom prijímateľa, 

je potrebné predložiť platné splnomocnenie. To isté platí pre záväzné vyhlásenie. 

Príloha č. 1 k žiadosti o investičnú pomoc POSÚDENIE VEĽKOSTI PODNIKU 

Príloha č. 1 sa predkladá pri označení riadkov 7. – 9. Uvádzajú sa údaje za prijímateľa, prepojené podniky 

a partnerské podniky. Údaje za prepojené a partnerské podniky sa uvádzajú na základe percentuálneho 

podielu vypočítaného podľa prílohy č. I 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 (Ú. v. EÚ L 187, 

26. 6. 2014) v platnom znení. Konkrétny vypočítaný percentuálny podiel sa uvedie v poslednom stĺpci. Uvedie 

sa počet zamestnancov a údaje za obrat alebo bilančná suma. 

Rok n znamená rok podania žiadosti. Pre jednoznačnosť sa „rok n-1“ a 

„rok n-2“ nahradia konkrétnymi rokmi (napríklad – žiadosť bola podaná 

v roku 2020, rok n = 2020, rok n-1 = 2019 a rok n-2 rok 2018).  

Pri vyššom počte podnikov je povolené doplniť riadky. 

 

Príloha č. 2A k žiadosti o investičnú pomoc PRIORITNÁ OBLASŤ – Priemyselná výroba 

Investičné zámery realizované v prioritných oblastiach priemyselnej výroby sú investičné zámery podľa § 4 

Nariadenia vlády. 

V prvej tab. sa označí X každé relevantné odvetvie SK NACE na určenie prioritných oblastí v priemyselnej 

výrobe, v ktorých je investičný zámer realizovaný, alebo na výrobu produktov, ktorých priamym odberateľom 

alebo nepriamym odberateľom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej hlavná činnosť 

patrí pod relevantné odvetvie SK NACE na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 4, ak ich preukázateľne 

využíva na výrobu produktov, ktoré sú výsledkom činnosti, ktorá patrí pod relevantné odvetvie SK NACE na 

určenie prioritných oblastí. 

Je nevyhnutné, aby popis investičného zámeru bol v úplnej zhode s formulárom žiadosti o investičnú pomoc. 
Sleduje sa celkový vnútorný súlad informácií, údajov a výpočtov uvádzaných v popise investičného zámeru. 

Jednotlivé prílohy č. 1 až 6 k žiadosti o investičnú pomoc sa netlačia, ak zo zamerania investičného zámeru 
nevyplýva povinnosť ich vyplnenia.  

Revidovaná príručka k definícii MSP (malé a stredné podniky) je zverejnená na www.statnapomoc.sk.      

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210405
http://www.statnapomoc.sk/?p=4701
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V druhej tab. sa označí X každá relevantná technológia na určenie prioritných oblastí v priemyselnej výrobe. 

V tretej tab. sa uvedie zoznam relevantného technologického zariadenia a zdôvodnenie jeho príslušnosti 

k označenej relevantnej oblasti, ako aj hodnota obstarania technologického zariadenia v eurách. 

 

Príloha č. 2B k žiadosti o investičnú pomoc PRIORITNÁ OBLASŤ – Technologické centrum 

Investičné zámery realizované v prioritných oblastiach technologických centier sú investičné zámery podľa § 

5 Nariadenia vlády. 

V prvej tab. sa označí X každé relevantné odvetvie SK NACE na určenie prioritných oblastí v technologickom 

centre. 

V druhej tab. sa označí X každá relevantná technológia na určenie prioritných oblastí v technologickom 

centre. 

V tretej tab. sa popíšu vývojárske činnosti alebo inovačné činnosti, ktorá patria pod relevantné odvetvie SK 

NACE na určenie prioritných oblastí technologických centier. 

V štvrtej tab. sa popíše produkt alebo služby, ktorých sa uvedený vývoj alebo inovácia týka, ktoré patria medzi 

relevantné technológie na určenie prioritných oblastí technologických centier. 

 

Príloha č. 2C k žiadosti o investičnú pomoc PRIORITNÁ OBLASŤ – Centrum podnikových služieb 

Investičné zámery realizované v prioritných oblastiach centier podnikových služieb sú investičné zámery 

podľa § 6 Nariadenia vlády.  

V prvej tab. sa popíšu služby v oblasti riadenia spoločností, financií a informačných technológií v prioritných 

oblastiach centier podnikových služieb. 

V druhej tab. sa uvedie popis pracovných pozícií spĺňajúcich definíciu prioritných oblastí centier podnikových 

služieb podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 podľa Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej 

republiky č. 449/2020 Z. z. Uvedie sa číselný kód (na sedem miest), názov zamestnania a počet nových 

pracovných miest. 

Pri vyššom počte pozícií je povolené doplniť riadky. 

 

Príloha č. 3 k žiadosti o investičnú pomoc DEKLAROVANÉ NÁKLADY INVESTIČNÉHO ZÁMERU  

Príloha č. 3 sa predkladá iba v prípade kombinácie investičných nákladov a mzdových nákladov podľa § 6 ods. 

1 písm. c) zákona o regionálnej investičnej pomoci, t. j. pri označení riadka 14. 

V prílohe č. 3 sa uvedú deklarované (celkové) náklady investičného zámeru. V riadkoch 32. a 33. sa uvedú 

oprávnené náklady tvoriace základ pre výpočet investičnej pomoci. 
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(príklad - súčet oprávnených nákladov tvoriacich 

základ pre výpočet investičnej pomoci nepresiahol 

deklarované investičné náklady, ktoré dosahujú vyššiu 

hodnotu ako deklarované mzdové náklady.)  

Dlhodobý hmotný majetok (DHM) tvoria deklarované plánované investičné náklady na dlhodobý hmotný 

majetok vo forme (A) pozemkov, (B) budov a (C) strojov, prístrojov a zariadení podľa § 6 ods. 1 písm. a) 

zákona o regionálnej investičnej pomoci. V stĺpci (D) sa uvedie súčet plánovaných deklarovaných investičných 

nákladov vo forme (A) pozemkov, (B) budov a (C) strojov, prístrojov a zariadení. 

Dlhodobý nehmotný majetok (DNM) tvoria plánované deklarované investičné náklady na dlhodobý 

nehmotný majetok vo forme (E) priemyselných práv, (F) know-how a (G) licencií podľa § 6 ods. 1 písm. a) 

zákona o regionálnej investičnej pomoci. V stĺpci (H) sa uvedie súčet plánovaných deklarovaných investičných 

nákladov vo forme (E) priemyselných práv, (F) know-how a (G) licencií. 

V stĺpcoch (I) a (J) sa uvedú plánované deklarované investičné náklady spojené s nájmom dlhodobého 

hmotného majetku vo forme pozemkov (I) a budov (J) podľa § 6 ods. 8 zákona o regionálnej investičnej 

pomoci. 

V stĺpci (K) sa uvedú plánované deklarované investičné náklady týkajúce sa nájmu dlhodobého hmotného 

majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení podľa § 6 ods. 9 zákona o regionálnej investičnej pomoci. 

Uvedie sa trhová hodnota nehnuteľného majetku a trhová cena nájmu nehnuteľného majetku. 

V poslednom stĺpci sa uvedie súčet plánovaných deklarovaných investičných nákladov (D+H+I+J+K). 

V druhej tab. sa vyplnia plánované deklarované mzdové náklady. 

Rok n znamená rok podania žiadosti. Pre jednoznačnosť sa namiesto „rok n“, „rok 

n+1“ atď. uvádzajú konkrétne roky (napríklad – žiadosť bola podaná v roku 2020, 

rok n = 2020, rok n+1 = 2021 atď., v podanej žiadosti sa teda uvádza rok 2020, 2021 

atď. a nie rok n, rok n+ 1 atď.). Pozn.: vždy sa začína rokom podania žiadosti (rok n), 

aj keď k investícii dôjde až v nasledujúcom roku (rok n+1). 

Pri vyššom počte rokov je povolené doplniť riadky. 

 

Príloha č. 4 k žiadosti o investičnú pomoc DOPLNKOVÉ MIESTO  

V prílohe č. 4 sa uvedú údaje o doplnkovom mieste/miestach realizácie investičného zámeru podľa § 5 písm. 

g) zákona o regionálnej investičnej pomoci a v súlade s § 7 Nariadenia vlády. Vypĺňa sa pri označení riadka 

91. 

Oprávnené náklady (uvádzané v riadku 32.), tvoriace základ pre výpočet investičnej pomoci, predstavujú 
bázu pre výpočet dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný 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. 
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V prvej tab. sa uvedú údaje o každej prevádzkarni dodávateľa prijímateľa, ktorá je doplnkovým miestom 

realizácie investičného zámeru (iba v priemyselnej výrobe), a to názov a IČO dodávateľa a adresa 

doplnkového miesta. 

V druhej tab. sa uvedie plánované obstaranie strojov, prístrojov a zariadení v konkrétnom doplnkovom 

mieste, ako aj v hlavnom mieste u prijímateľa. 

Rok n znamená rok podania žiadosti. Pre jednoznačnosť sa namiesto „rok n“, „rok 

n+1“ atď. uvádzajú konkrétne roky (napríklad – žiadosť bola podaná v roku 2020, 

rok n = 2020, rok n+1 = 2021 atď., v podanej žiadosti sa teda uvádza rok 2020, 2021 

atď. a nie rok n, rok n+ 1 atď.). Pozn.: vždy sa začína rokom podania žiadosti (rok n), 

aj keď k investícii dôjde až v nasledujúcom roku (rok n+1). 

Pri vyššom počte rokov je povolené doplniť riadky. 

Pri vyššom počte doplnkových miest je povolené doplniť ďalšie stĺpce. 

Príloha č. 5 k žiadosti o investičnú pomoc ÚDAJE PRE POSÚDENIE PODNIKU V ŤAŽKOSTIACH - ÚDAJE 

ZA SKUPINU 

Príloha č. 5 sa predkladá iba v prípade, ak je prijímateľ súčasťou skupiny, ktorá 

 konsoliduje ekonomické údaje, uvedú sa konsolidované údaje za skupinu,  

 nekonsoliduje, uvedú sa údaje súhrnne za celú skupinu. 

Uvedú sa údaje za skupinu pre posúdenie podniku v ťažkostiach. Vypĺňa sa pri označení riadka 120. 

Uvedie sa áno alebo nie, teda či je v skupine vedené konanie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 

a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo prijímateľ 

spĺňa kritériá, aby bolo takéto konanie začaté. 

Uvedie sa áno alebo nie, podľa toho, či bola v rámci skupiny poskytnutá pomoc na záchranu 

a reštrukturalizáciu podniku.  

 

Príloha č. 6 k žiadosti o investičnú pomoc EKONOMICKÉ ÚDAJE SPOLOČNÍKA PRÁVNICKEJ OSOBY 

REGISTROVANEJ V ZAHRANIČÍ 

Príloha č. 6 sa predkladá iba v prípade, ak prijímateľ  

- podniká menej ako tri účtovné obdobia, a to za spoločníka, ktorý má najväčší podiel na základom imaní 

prijímateľa alebo na hlasovacích právach v prijímateľovi,  

- má viacerých spoločníkov, ktorí majú rovnaký podiel na základnom imaní prijímateľa alebo na 

hlasovacích právach v prijímateľovi. Príloha č. 6 sa vypĺňa za každého takéhoto spoločníka samostatne. 

Vypĺňa sa pri označení riadka 122. a len za spoločníka, ktorý je právnickou osobou registrovanou v zahraničí. 

Vyplní sa v eurách. 

Rok n znamená rok podania žiadosti. Pre jednoznačnosť sa namiesto 

„rok n-1“ a „rok n-2“ uvedú konkrétne roky (napríklad – žiadosť bola 

podaná v roku 2020, rok n = 2020, rok n-1 = 2019 a rok n-2 rok 2018).  
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ODKAZY NA PRÁVNE PREDPISY 

Zákon o regionálnej investičnej pomoci - zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - úplné znenie zákona TU 

Nariadenie vlády - 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 v znení neskorších predpisov - úplné 

znenie nariadenia vlády TU 

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

klasifikácia ekonomických činností  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/306/20080101 

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 449/2020 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická 

klasifikácia zamestnaní https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/449/20210101 

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 v platnom znení - https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210405 

Zákon o dani z príjmov – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2003/595/20210301 

Zákon o službách zamestnanosti - zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301 

Zákon o štátnej pomoci – zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej 

pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/358/20160101 

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/7/20210301  

Zákon č. 24/2006 Z. z. posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2006/24/20200721  

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2282 z 27. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) 

č. 794/2004, pokiaľ ide o oznamovacie a informačné formuláre (Ú. v. EÚ L 325, 10. 12. 2015). 

podľa Nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre 

a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 2, Ú. v. ES L 256, 

7. 9. 1987) v platnom znení. Aktuálny colný sadzobník je zverejňovaný na webovom sídle Finančnej 

správy Slovenskej republiky, 

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. 

o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 

v znení vyhlášky č. 200/2020 Z. z. https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2020/200/20200901 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/57/20210101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/195/20210101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/195/20210101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/306/20080101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/449/20210101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210405
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0651-20210405
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20210301
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20210301
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5/20210301
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/358/20160101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/7/20210301
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20200721
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20200721
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01987R2658-20210101
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura/colny-sadzobnik
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/nomenklatura/colny-sadzobnik
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/200/20200901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/200/20200901
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Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave 

odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení neskorších predpisov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/64/20170901 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/64/20170901
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