
 

Novinky  

+  Novelizovaná legislatíva 

Novela zákona č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci 

Novela zavádza automatickú možnosť získania úľavy na 
dani z príjmu pre veľké investičné projekty v oblasti 
priemyslu a cestovného ruchu v prípade, ak výška ich 
oprávnených nákladov presahuje 200 mil. Eur. 

Účinnosť: 1. máj 2014 

Nová úprava pravidiel pre štátnu pomoc od 1. júla 2014 

V nadväznosti za začiatok nového programovacieho 
obdobia 2014 – 2020 sa menia kľúčové právne predpisy v 
oblasti štátnej pomoci, ktoré sa dotknú aj slovenskej 
legislatívy upravujúcej poskytovanie investičnej pomoci. 

Jednou z najvýraznejších zmien je zníženie maximálnych 
intenzít pomoci nasledovne: 

 

Región  do 30. júna 2014 od 1. júla 2014 
Západné Slovensko 40% 25% 
Stredné a východné 
Slovensko  

50% 35% 

 

 

+  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. 

 

 

+  Regionálny rozvoj - nové výzvy 

Aktuálne výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry: 

 

Termín  Zameranie  Cieľ výzvy  

21.7.2014 
– 
1.8.2014 

Vytváranie pridanej 
hodnoty 
v poľnohospodárskej 
produkcii  

Podpora investícií 
zameraných na 
zlepšovanie výkonnosti 
spoločností, zavádzanie 
inovatívnych technológií, 
spracúvanie bio 
poľnohospodárskych 
produktov a investície do 
zlepšovania predaja 
vlastnej produkcie, atď.  

11.8.2014 
– 
22.8.2014  

Modernizácia fariem  

Podpora činností 
zlepšujúcich výkonnosť 
podniku, najmä v oblasti 
rastlinnej výroby, výstavby 
a modernizácie objektov, 
obstarania 
technologického 
vybavenia, zakladania 
porastov, atď.   

 

Pripravované výzvy: 

 

Dátum 
vyhlásenia 
výzvy 

Operačný program 
Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast  

Indikatívna 
alokácia v € 

jún 2014 

2.1 - Zvyšovanie energetickej 
efektívnosti na strane výroby aj 
spotreby a zavádzanie 
progresívnych technológií 
v energetike (pomoc de minimis) 

5 000 000 

júl 2014 
3.1 - Podpora podnikateľských 
aktivít v cestovnom ruchu 

8 000 000 
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+  Colné suspenzie 

Príspevky na vzdelávanie (tréning) zamestnancov 

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. augusta 2014. 
Existujúce suspenzie a kvóty je možné začať využívať 
okamžite. 

 

 

 

 

 
 

 

 
investment@sk.pwc.com 

 

Christiana Serugová, Partner 
+421 2 59350 614 
christiana.serugova@sk.pwc.com 
 
 

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

 

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

 

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

Tím špecialistov PwC na oblasť podpory investícií a štátnej 
pomoci je správnou voľbou pre rozvoj vášho biznisu: 

© 2014 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.  
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