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  Prehľad aktuálnych noviniek 
a zmien v oblasti podpory projektov 
z verejných zdrojov 
31. marec, vydanie 1/2015 

V skratke 

Prinášame Vám stručný prehľad aktuálnych noviniek a zmien v oblasti podpory projektov z verejných 
zdrojov na poli legislatívy, vzdelávania, výskumu a vývoja a colných suspenzií. Kliknutím na šípky sa 
dostanete na naše web stránky s podrobnosťami.    

 

Legislatíva ► 

Novela zákona 
o investičnej pomoci 
účinná od 1. apríla 2015   

Novelizácia zákona 
č. 561/2007 Z.z. o investičnej 
pomoci nadobúda účinnosť 
1. apríla 2015. Táto novela má 
skôr technický než vecný 
charakter a zameriava sa 
na zosúladenie zákona s novým 
nariadením Európskej komisie 
upravujúcim štátnu pomoc, 
ktoré platí od júla 2014. Aj 
napriek tomu prináša niekoľko 
zaujímavých zmien, ktoré 
môžu potenciálnym 
uchádzačom o štátnu pomoc 
pomôcť.  

Novinky v zákone o investičnej 
pomoci:  

 možnosť začať s prácami 
na projekte okamžite 
po podaní investičného 
zámeru na príslušné 
ministerstvo; 

 zrušenie podmienky 10%-
ného nárastu 
zamestnanosti v prípade 
expanzií; 

 v prípade zakladania 
technologických centier sa 
bude vyžadovať vytvorenie 
iba 30 nových pracovných 

miest, namiesto 
pôvodných 40; 

 možnosť odchýliť sa 
od plánovaného počtu 
zamestnancov o 10%.    

Vzdelávanie ► 

Príspevky na vzdelávanie 
(tréning) zamestnancov  

Tieto príspevky sú poskytované 
zamestnávateľom, ktorí 
plánujú vzdelávať svojich 
zamestnancov v rôznych 
oblastiach v rámci 
všeobecného alebo 
špecifického vzdelávania. 
Výška príspevku závisí najmä 
od typu vzdelávania a veľkosti 
podniku, ktorý sa o podporu 
uchádza.  

Maximálna výška príspevku je 
2 000 000 Eur na jeden 
vzdelávací projekt.   

Oprávneným územím je celá 
Slovenská republika vrátane 
Bratislavského kraja.  

Výskum a vývoj ► 

Nová úprava 
odpočítateľných položiek 
pre spoločnosti 
vykonávajúce výskumné 
aktivity 

Nová úprava zákona 
č. 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov by mala umožniť 
spoločnostiam odpočítať si 
určitú časť ich nákladov 
na výskum a vývoj z ich 
daňového základu.   

Odrátateľné položky sú 
tvorené súčtom:  

 25% z R&D nákladov 
vynaložených 
v zdaňovacom období, za 
ktoré sa predkladá 
konkrétne daňové 
priznanie;  

 ďalších 25% z 
mzdových nákladov 
zamestnancov 
vynaložených počas 
zdaňovacieho obdobia, 
v ktorom boli uzavreté 
pracovné zmluvy s tými 
zamestnancami, ktorí boli 
pred uzavretím zmluvy 
absolventmi školy; 

 25% z kladného 
rozdielu medzi R&D 
nákladmi vynaloženými v 
období, za ktoré sa 
predkladá daňové 
priznanie a R&D  
nákladmi vynaloženými 
v bezprostredne 
predchádzajúcom 
zdaňovacom období.  

 

http://www.pwc.com/sk/sk/investicie/novinky/novinka-1.jhtml
http://www.pwc.com/sk/sk/investicie/novinky/novinka-2.jhtml
http://www.pwc.com/sk/sk/investicie/novinky/novinka-6.jhtml
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Výzva na podporu 
spolupráce podnikateľských 
subjektov a vedecko – 
výskumných pracovísk 
formou inovačných 
voucherov 

Cieľom tejto výzvy je podporiť 
projekty, ktoré prispievajú 
k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti 
prijímateľa prostredníctvom 
inovácie produktov, technológií 
alebo služieb.  

Celková nominálna hodnota 
vouchera pre podnikateľské 
subjekty do 250 zamestnancov je 
5 000,- EUR. Subjekty nad 250 
zamestnancov môžu získať 
voucher v hodnote 10 000,- EUR. 

Výzva je otvorená do 17. apríla 
2015. 

 

Tabuľka: Harmonogram výziev 

na predkladanie žiadostí v rámci 

operačného programu Výskum 

a inovácie 

Výzva na podporu 
priemyselných klastrových 
organizácií 

Táto výzva je zameraná 
na projekty neinvestičného 
charakteru týkajúce sa 
vzdelávanie, prezentácie 
klastrových organizácií a ich 
členov v Slovenskej republike 
a v zahraničí prostredníctvom 
účasti na informačných 
podujatiach a výstavách, tvorby 
spoločnej expertnej bázy, 
technologických máp, stratégie, 
expertných činností a 
zabezpečenia účasti klastrových 
organizácií v medzinárodných 
projektov a sieťach. 

Výška dotácie je max. 70 % 
oprávnených výdavkov projektu. 

Výzva je otvorená do 17. apríla 
2015.

Colné suspenzie ► 

Možnosť pre slovenských 
výrobcov uplatniť si návrhy 
na dočasné pozastavenie ciel 
(tzv. colné suspenzie alebo 
colné kvóty) 

Vzťahuje sa na tovary, ktoré nie 
sú dostupné v rámci EÚ a budú 
použité ako vstup do ďalšej 
výroby, pričom ročná úspora 
na dovoznom cle musí byť vyššia 
ako 15 000 Eur. V prípade nižších 
úspor na cle je možné využiť 
existujúce suspenzie alebo kvóty.  

Nové žiadosti je možné podať 
do 15. júla 2015. Existujúce 
suspenzie a kvóty je možné začať 
využívať okamžite. 

 
  

Termín Prioritná os Špecifický cieľ Indikatívna alokácia 

máj 2015 1. Podpora výskumu 
vývoja a inovácií 

1.2.1 Podpora VaV v rámci individuálnych 
priemyselných výskumno-vývojových centier, 
kde podnik bude priamy príjemca príspevku 

190 000 000 Eur 

júl 2015 1. Podpora výskumu 
vývoja a inovácií 

1.2.1 Podpora dlhodobého strategického výskumu 
(7-10 rokov) 

150 000 000 Eur 

september 2015 1. Podpora výskumu 
vývoja a inovácií 

1.1.3 Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry 
a technologického zázemia výskumných 
inštitúcií mimo podnikateľského sektora 
v oblastiach špecializácie RIS3 SK) - 
mobilizácia excelentných výskumných tímov 
v oblastiach špecializácie RIS3 SK 

35 000 000 Eur 

september 2015 2. Podpora výskumu, 
vývoja a inovácií v 
Bratislavskom 
kraji 

2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského 
kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia 
výskumno-vzdelávacích, inovačných 
a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií 
v Bratislave – mobilizácia excelentných 
výskumných tímov v oblastiach špecializácie 
RIS3 SK 

15 000 000 Eur 

 

http://www.pwc.com/sk/sk/investicie/novinky/novinka-4.jhtml
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Porozprávajme sa 

Kontaktujte nás a zistite, ako môže toto vydanie ovplyvniť váš biznis: 
 

© 2015 PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. Všetky práva vyhradené. Názov "PwC” v tomto dokumente označuje spoločnosť PricewaterhouseCoopers Tax, k.s., ktorá je 
členom siete firiem PricewaterhouseCoopers International Limited, z ktorých každá je samostatným a nezávislým právnym subjektom.  

Obsah tejto správy slúži len ako všeobecná informácia. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí vám odporúčame poradiť sa s profesionálmi. 

 

Christiana Serugová 
Partner, líder daňového oddelenia 
Tel.:+421  2 59350 614 
christiana.serugova@sk.pwc.com 

Lenka Bartoňová 
Manažér 
Tel.: +421  2 59350 694 
lenka.bartonova@sk.pwc.com 

Zuzana Šátková 
Manažér 
Tel.: +421  2 59350 675 
zuzana.satkova@sk.pwc.com 

Lucia Guzlejová 
Konzultant 
Tel.: +421  2 59350 593 
lucia.guzlejova@sk.pwc.com 

Kancelária PwC v Bratislave 

Námestie 1. mája 18 
815 32 Bratislava 
Tel.: +421 (0) 2 59350 111 
Fax: +421 (0) 2 59350 222 

Kancelária PwC v Košiciach 

Aupark Tower 
Protifašistických bojovníkov 11 
040 01 Košice  
Tel.: +421 (0) 55 3215 311  
Fax: +421 (0) 55 3215 322 

office.general@sk.pwc.com 
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