
Slovenská republika
rok 2004 Ročný priemer za roky 2000-2003

Obyvateľstvo: 5,4 miliónov Celková �tátna podpora okrem sektoru
poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a dopravy
(v národnej mene): 5022 miliónov SKK

HDP: 25 miliárd eur Celková �tátna podpora (v euro): 118 miliónov eur
HDP na obyvateľa: 6052 eur alebo
11370 PPS

�tátna pomoc vyjadrená v percentách HDP: 0.47%

Výmenný kurz: 1 euro = 40, 296 SKK �tátna pomoc na obyvateľa: 22 euro alebo 51 PPS

Legislatívny,
administratívny rámec a
rámec presadzovania
predpisov �tátnej pomoci

Pred pristúpením bola �tátna pomoc na Slovensku kontrolovaná Úradom
pre �tátnu pomoc, tento orgán bol zriadený na základe Zákona o �tátnej
pomoci. Návrh právnych predpisov pre oblasť �tátnej pomoci patril do
právomoci ministerstva financií. Udeľovanie �tátnej pomoci pre rozsiahlu
oblasť horizontálnych a sektorových cieľov je upravené Zákonom o
�tátnej pomoci. Po pristúpení Slovensko zmenilo a doplnilo tento zákon.
Teraz je �tátna pomoc priamo regulovaná príslu�nými predpismi
Spoločenstva pre �tátnu pomoc. Úrad pre �tátnu pomoc bol po pristúpení
zru�ený, aj keď právomoci a niektorí zamestnanci pre�li pod ministerstvo
financií. Súčasný Zákon o �tátnej pomoci definuje postavenie a právomoci
�tátnej správy v oblasti �tátnej pomoci a stanovuje  právomoci pre
poskytovateľov �tátnej pomoci  (vrátane pomoci de minimis).

�tátna pomoc
v rokoch 2000 � 2003

Slovenská republika ka�doročne poskytla pribli�ne 118 miliónov eur
v období 2000-2003. Predstavovalo to 0,47%  HDP alebo ekvivalent 22
eur na obyvateľa.

Pomoc
pri horizontálnych
cieľoch

Celková pomoc pri horizontálnych cieľoch dosiahla 29 miliónov eur, čo
predstavovalo 24% celkovej pomoci. Najväč�í pomer horizontálnej
pomoci bol udelený pre regionálne ciele, ktoré za sledované obdobie
dosiahli ročný priemer 20 miliónov eur. Pribli�ne 4.4 milióny eur bolo
pridelených pre výskum a rozvoj a ďal�ích 1.6 miliónov na ciele z oblasti
�ivotného prostredia a úspory energie.

Regionálna pomoc na
Slovensku

Slovenská republika sa skladá z troch takých regiónov, v ktorých HDP na
obyvateľa nepresahuje 75 % z priemeru Spoločenstva (západné Slovensko
45%, stredné Slovensko 42% a východné Slovensko 39%) a v regióne,
v ktorom je HDP na obyvateľa 98% z priemeru Spoločenstva
(Bratislavský kraj). V súlade so smernicami o regionálnej národnej
pomoci, prvé tri regióny sa pokladajú za oblasť identickú s tými
oblasťami, ktoré Spoločenstvo popisuje v článku 87 ods. 3 písm. a)
zmluvy. Preto  maximálna intenzita pomoci v týchto regiónoch
predstavuje 50% čistého grantového ekvivalentu (NGO). Bratislavský kraj
sa pova�uje za oblasť identickú s tými oblasťami, ktoré Spoločenstvo
opísalo v článku 87 ods. 3 písm. c)  zmluvy a maximálna regionálna
intenzita pomoci je 20% čistého grantového ekvivalentu. Tieto stropné
hodnoty mô�u v prípade pomoci udeľovanej malým a stredným podnikom
narásť o 15 percentuálnych bodov.

Sektorová pomoc,
pomoc na záchranu
a re�trukturalizáciu

Pomoc pre sektorové ciele dosiahla ročne 89 miliónov eur a predstavovala
76% celkovej pomoci. Pomoc v oceliarskom sektore, ktorá predstavovala
46% celkovej pomoci bude pravdepodobne v nasledujúcich rokoch
pokračovať, preto�e od Slovenskej republiky sa �iada, aby prechodné
obdobie chránilo fi�kálnu pomoc, ktorá bola na základe Zákona o dani
z príjmu zahraničným investorom v oceliarskom sektore č. 366/1999
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udelená na desať rokov Táto pomoc mô�e byť udelená len do konca roka
2009 alebo ak pomoc dosiahne vopred stanovenú maximálnu sumu.
Ďal�ích 31% sektorovej pomoci sa udelilo sektoru motorových vozidiel.
Je pravdepodobné, �e tento sektor dostane �tátnu pomoc v najbli��ích
rokoch vzhľadom na 10-ročné prechodné obdobie na ochranu pred
daňovým oslobodením, ktoré sa udelilo príjemcom vo výrobnom odvetví
motorových vozidiel na základe zákona č. 192/1998. Fi�kálna pomoc sa
mô�e udeliť len do konca roka 2008 a pomoc je obmedzená na maximálne
30% oprávnených investičných nákladov.

Nástroje pomoci Oslobodenia od daní boli najčastej�ie pou�ívanou formou nástroja
pomoci, za obdobie 2000�2003 predstavovali 72% celkovej pomoci.  Z
celkovej pomoci predstavovali záruky 17 % a pô�ičky 10% .

Súčasná pomoc
v Slovenskej republike

Slovenská republika má v súčasnosti 71 existujúcich nástrojov �tátnej
pomoci, prostredníctvom ktorých mô�e udeliť pomoc do budúcnosti bez
toho, aby to oznámila Komisii. 9 z týchto opatrení bolo pripojených k 
Zmluve o pristúpení, pričom Komisia schválila ďal�ích 62 ako existujúcu
pomoc v rámci dočasných mechanizmov. Navy�e sa e�te stále posudzujú
niektoré opatrenia navrhnuté v rámci dočasných mechanizmov.

Prechodné úpravy Dve prechodné úpravy boli časťou Zmluvy o pristúpení, jedna pre
oceliarsky priemysel, druhá pre sektor výroby motorových vozidiel  (pozri
opis v prílohe I).

Perspektívy do
budúcnosti

Vzhľadom na mno�stvo ťa�kostí pri meraniach, ktoré stanovuje odsek
1.3.1, nie je mo�né presne vyrátať presný odhad budúcich výdavkov na
�tátnu pomoc.  Ak sa v�ak pozrieme na situáciu za minulý rok pred
pristúpením v roku 2003, je mo�né si v�imnúť, �e 9 miliónov eur (8%)
z celkovej pomoci sa udelilo v rámci opatrení, ktoré sa po pristúpení
nebudú uplatňovať. Pomoc poskytnutá v rámci existujúcich schém, t.j.
pokračujúcich po 1. máji 2004 tvorí 12 miliónov v roku 2003 (11 %
z celkovej pomoci). A napokon značná miera pomoci (95 miliónov eur
alebo 81% z celkovej pomoci) bola udelená na základe fi�kálnych opatrení
pre oceliarsky sektor na výrobu motorových vozidiel, ktoré budú
pokračovať na základe prechodných  úprav, ktoré sa predvídajú v Zmluve
o pristúpení. To naznačuje �e úroveň �tátnej pomoci zostane relatívne
vysoká do konca prechodného obdobia, ale po tomto období mô�e
klesnúť.

Poznámka: Predpokladá sa, �e v�etky číselné údaje sú vyjadrené v euro v ustálených cenách na rok 2000,
kým nepominú účinky inflácie. (1) Pomoc v�eobecného regionálneho rozvoja, ktorá nie je zatriedená inde
(2) Pomoc pre osobitné sektory na základe opatrení, pre ktoré nebol horizontálny cieľ, ako aj pomoc pri
záchrane a re�trukturalizácii.


