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A. Všeobecné informácie 

1. Cieľom Schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím ochorenia 
COVID-19 – dotácie na fixné náklady (ďalej len „schéma“) je poskytovanie štátnej pomoci 
podnikom vo forme finančného príspevku poskytovaného Ministerstvom hospodárstva 
Slovenskej republiky. 

2. Cieľom schémy je zmiernenie negatívnych následkov pandémie COVID-19 na podniky, 
ktoré boli obmedzené vo svojej hospodárskej činnosti na základe opatrení slovenských 
orgánov. Opatrením Úradu verejného bolo zakázané organizovať a usporadúvať 
hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy1. Následne bola na 
území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia2. S cieľom znížiť šírenie vírusu 
slovenské orgány prijímajú ďalšie opatrenia3, vrátane obmedzení pre hromadné 
podujatia4 a obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania5.  

3. HDP v 2. štvrťroku 2020 sa medziročne znížil o 12,1 %, čím slovenské hospodárstvo 
dosiahlo historicky najvyšší prepad od roku 1996. Slovenská ekonomika sa v roku 2020 
dostala do záporných čísel po desaťročnom nepretržitom raste od finančnej krízy v roku 
20096.  

4. Pomoc poskytnutá prostredníctvom tejto schémy umožní zachovať životaschopnosť 
podnikov prostredníctvom príspevku na nepokryté fixné náklady, ktoré vznikli počas 
obdobia obmedzenia hospodárskej činnosti z dôvodu pandémie COVID-19. 

 

B. Právny základ 

5. Zmluva o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 202, 7.6.2020, str. 47); 

6. Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej 
situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení (ďalej ako „Dočasný rámec“)7; 

7. 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) 
(ďalej ako „zákon o štátnej pomoci“); 

 
1 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 z 9.3.2020.  
2Uznesenie vlády SR č. 111 z 11.3.2020. 
3Napr. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2595/2020 z 15.3.2020, č. 
OLP/2731/2020 z 23.3.2020, č. OLP/2596/2020 z 16.3.2020, č. OLP/2777/2020 z 29.3.2020, č. OLP/3461/2020 z 
21.4.2020, č. OLP/3795/2020 z 5.5.2020, č. OLP/4085/2020 z 19.5.2020, č. OLP/4592/2020 z 2.6.2020, č. 
OLP/4738/2020 z 9.6.2020, č. OLP/5274/2020 z 25.06.2020, č. OLP/5454/2020 z 3.7.2020, č. OLP/6849/2020 z 
28.8.2020, č. OLP/7092/2020 z 9.9.2020, č. OLP/7311/2020 z 17.9.2020, č.  OLP/8326/2020 z 14.10.2020, 
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 12/2020 z 29.10.2020, č. 24/2020 z 13.11.2020. 
4 Zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy trval od 10.3.2020 do 19.5.2020. Od 
20.5.2020 mohli byť usporadúvané hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte 
do 100 osôb, od 1.7.2020 do 1000 osôb a od 7.7.2020 nad 1000 osôb pri dodržaní protiepidemických opatrení. 
S účinnosťou od 1.9.2020 sa opätovne začali sprísňovať podmienky pre hromadné podujatia športovej povahy 
v exteriéroch ako aj interiéroch (obmedzenie počtu osôb a pod.) a od 15.10.2020 platí zákaz organizovať 
a usporadúvať hromadné podujatia. 
5 Uznesenie vlády SR č. 678/2020 z 22.10.2020, č. 693/2020 z 28.10.2020 a č.704/2020 z 4.11.2020. 
6 Štatistický úrad SR, 2020, Katalóg informatívnych správ 
7 Ú. v. EÚ C 91I , 20.3.2020, s. 1 – 9 

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/3b83778d-d492-4d8a-a0a1-5c1fbeb2d832/!ut/p/z1/tVJdb5swFP0tfYA3sMGkkElocrLmo00qpV2WhJfKgBMIHya2A82_36WrNE1rt-5hlpAv9557fH2OUYS2KKpZmx-YzkXNSvjfRddPK38ejEYOxXi0IHh-e_d4PxtP3Ol6gL6hCEVJrRudoZ2IFcssVVh5vbdYoQ0MgZAVsLU1t1QjWXsxcKu4LmAncUB8P0it1Bu6lpcGzGKYOdYgcfYxj900IG5P3yR5inYfQm_-Nm8EZfzOohj6oxfIeEpnnr_AOFhMB3hOZ-uH4YoQTMkr4A8cO5jBf3cGx0ebNucdWte9MiV6_McrzjC6RVEeV3aXVDa2_cDHfZfnesPrASG9Z65cjpcHoGU6680QaPshbmjNj6dTRMFTUWv-rNH2f5gK59A6JgGMKPmeSy7ts4TXlmndqE8GNnDXdfZBiEPJbVUYGKqfFQu1KRMdHs1TaHIlk1CZSpxlwsOOx2aShmbL09Bl2frupjtWz_7X1VNaK5ptRkuru5ux6WZ07laTI6X8sJrTBzo2gTl8OdZwCDUcd9J_qhQtK2yl4ZJK54nqh4B818PcSSOkZiU0TM4yLzkEX8ALqAwI7SX_EfXI38SD3FvyQfpVQIh-SviWUJlQ4Mov-qCmqgJysYr98oZ4UXwhZbug9OrqO-mlZgk!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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8. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy“); 

9. Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení 
zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky v znení neskorší predpisov (ďalej ako „zákon o podpore MSP“); 

10. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o finančnej kontrole“). 

 

C. Poskytovateľ pomoci a vykonávateľ schémy 

11. Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom schémy je Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky: 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
Mlynské nivy 44/a 
827 15 Bratislava  
www.mhsr.sk 
koronaopatrenia@mhsr.sk 

 

D. Cieľ pomoci 

12. Cieľom pomoci je poskytnúť pomoc oprávneným prijímateľom, ktorí sú definovaní 
v časti G, ktorí generujú nekryté fixné náklady kvôli alebo v súvislosti s obmedzeniami 
prijatými slovenskými orgánmi v súvislosti s pandémiou COVID-19. Pomoc bude 
poskytovaná ako príspevok na nekryté fixné náklady, ktoré vznikli prijímateľovi počas 
oprávneného obdobia8. Pomoc je poskytovaná podľa oddielu 3.1 Obmedzené sumy 
pomoci Dočasného rámca.  

 

E. Rozpočet a trvanie schémy 

13. Odhadovaný rozpočet schémy pomoci je 100 000 000 EUR. 

14. Opatrenie bude financované zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  

 

F. Sektorový a regionálny rozsah 

15. Schéma sa vzťahuje na všetky sektory s výnimkou finančného sektora a sektorov 
poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry. Príslušná výzva na predkladanie 
žiadostí môže byť zameraná na vybraný sektor/sektory okrem vylúčených sektorov 
uvedených v predchádzajúcej vete. 

 
8 Oprávnené obdobie bude špecifikované v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí v závislosti od opatrení 
relevantných orgánov, ktoré ovplyvnili prijímateľov v rámci danej výzvy na predkladanie žiadostí, pričom platí, 
že oprávnené obdobie nemôže začať pred 1.3.2020 a nemôže skončiť po 30.6.2020. 

http://www.mhsr.sk/
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16. Táto schéma platí pre celé územie Slovenskej republiky. Príslušná výzva na predkladanie 
žiadostí však môže byť zameraná na vybraný región/regióny. 

17. Poskytovateľ pomoci môže stanoviť ďalšie obmedzenia (napr. vybrané právne formy, 
vybrané typy spoločností) v závislosti od cieľovej skupiny príslušnej výzvy na 
predkladanie žiadostí. 

 

G. Prijímatelia pomoci 

18. Prijímatelia musia spĺňať nasledovné podmienky:  

a) nemajú povinnosť vrátiť štátnu pomoc na základe rozhodnutia Komisie, v ktorom 
bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným 
trhom9, 

b) neboli podnikom v ťažkostiach10 k 31. decembru 2019. Odchylne  od  uvedeného  sa  
pomoc  smie  poskytnúť  mikropodnikom  alebo  malým podnikom (v zmysle prílohy 
I k všeobecnému nariadeniu o skupinových výnimkách11), ktoré už boli v ťažkostiach 
k 31. decembru 2019, a to pod podmienkou, že nie sú predmetom  kolektívneho  
konkurzného  konania  podľa  vnútroštátneho  práva  a  že nedostali pomoc na 
záchranu12ani pomoc na reštrukturalizáciu13,  

c) majú vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom14, 
d) nie je voči nim vedené konkurzné konanie, nie sú v konkurze alebo 

v reštrukturalizácii a nebol proti nim zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 
pre nedostatok majetku15, 

e) nie je voči nim vedený výkon rozhodnutia16, 
f) neporušili v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 

osobitného predpisu17,18, 
g) nemajú evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná 

poisťovňa voči nim neeviduje pohľadávky po splatnosti podľa osobitných 
predpisov19, 

h) nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie20, 

 
9Ako je uvedené v rozsudku Súdneho dvora EÚ z 9. marca 1994 vo veci TWD Textilwerke Deggendorf GmbH proti 
Spolkovej republike Nemecko, C-188/92, ECLI:EU:C:1994:90. 
10V zmysle definície v článku 2 ods. 18 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 z 26.6.2014, 
str. 1, v platnom znení.  
11 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, Ú.v. EÚ L 187 z 26.6.2014, str. 1 v platnom znení. 
12 Prípadne ak takúto pomoc na záchranu dostali, v čase poskytnutia pomoci na základe tejto schémy už vrátili 
príslušný úver alebo vypovedali príslušnú záruku. 
13 Prípadne ak takúto pomoc na reštrukturalizáciu dostali, v čase poskytnutia pomoci podľa tejto schémy už 
nepodliehajú reštrukturalizačnému plánu. 
14Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
15Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
16Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
17Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
18Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
19Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
20Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. f) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  
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i) nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 
z fondov Európskej únie21, 

j) v žiadosti označia konečných užívateľov výhod 22, ak výška pomoci podľa schémy 
prevyšuje 100 000 EUR na žiadosť, 

pričom na účely posúdenia žiadosti v rámci tejto schémy sa podmienky uvedené 
v tomto bode v písm. c) a v písm. e) až g) považujú za splnené23. Na účely posúdenia 
žiadosti v rámci tejto schémy sa splnenie podmienok uvedených v bodoch d), h) a i) 
preukazuje vyhlásením o splnení podmienok. 

19. Oprávnenými prijímateľmi sú mikro, malé alebo stredné podniky v zmysle prílohy I k 
všeobecnému nariadeniu o skupinových výnimkách11. 

20. Oprávnený prijímateľ musí zaznamenať pokles obratu počas oprávneného obdobia 
aspoň o 30%  v  porovnaní  s  rovnakým  obdobím  v  roku 2019 (ďalej len „referenčné 
obdobie“). Keďže pokles obratu by mal reprezentovať pokles v podnikateľskej činnosti 
právneho subjektu, na účely tohto bodu, obrat pozostáva z tržieb z predaja tovarov 
a poskytovania služieb. Ak prijímateľ vznikol v roku 2019, ale neexistoval počas celého 
referenčného obdobia (alebo vôbec neexistoval počas referenčného obdobia), jeho 
obrat na úrovni právneho subjektu by sa mal primerane extrapolovať z údajov za 
mesiace, počas ktorých existoval. Extrapolačná metóda by mala zohľadňovať relevantné 
faktory ako napr. príslušný sektor,  sezónnosť, typ prijímateľov a pod. Extrapolačná 
metóda bude špecifikovaná v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí. Prijímatelia, 
ktorí neexistovali v roku 2019, nie sú oprávnení v rámci tejto schémy. 

21. Na účely uplatňovania pravidiel štátnej pomoci možno viacero samostatných právnych 
subjektov považovať za subjekty tvoriace jednu hospodársku jednotku. Takáto 
hospodárska jednotka sa potom považuje za relevantný podnik a táto schéma používa 
pojem „podnik“, keď odkazuje na  takúto hospodársku jednotku. V tomto ohľade Súdny 
dvor považuje za relevantnú existenciu kontrolného podielu a iných funkčných, 
hospodárskych a organických prepojení24. Pokles obratu sa však bude počítať na úrovni 
právneho subjektu a nie na úrovni hospodárskej jednotky. Rovnaký postup sa aplikuje aj 
na výpočet straty, ktorú prijímateľ znášal v oprávnenom období. Schéma používa pojem 
„právny subjekt“ v prípade, keď odkazuje na jeden právny subjekt. 

22. Podľa odhadu slovenských orgánov počet prijímateľov v rámci schémy presiahne 1 000. 

 

H. Oprávnené náklady, oprávnené výnosy a pomoc 

23. V rámci tejto schémy sa pomoc poskytuje vo forme príspevku na nepokryté fixné 
náklady, ktoré vynikli prijímateľovi počas oprávneného obdobia8. Nepokryté fixné 
náklady sú fixné náklady, ktoré vznikli prijímateľovi na úrovni právneho subjektu počas 
oprávneného obdobia, ktoré nie sú pokryté ziskovým príspevkom (t.j. výnosy mínus 

 
21Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
22§ 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
23Ako je uvedené v § 13c ods. 11 zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky. 
24Ako je uvedené v rozsudku Súdneho dvora zo 16. septembra 2010, AceaElectrabel Produzione 
SpA/Commission, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, ods. 47 až 55; rozsudku Súdneho dvora z 10. januára 2006, 
Cassa di Risparmio di Firenze SpA a i., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, ods. 112. 
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variabilné náklady) počas rovnakého obdobia a ktoré nie sú pokryté inými zdrojmi, ako 
napr. poistenie, dočasné opatrenia pomoci podľa Dočasného rámca alebo pomoc z iných 
zdrojov25. Na účely tohto bodu, sa straty právnych subjektov z ich výkazov ziskov a strát 
počas oprávneného obdobia považujú za nekryté fixné náklady26. V prípadoch, kedy 
výkaz ziskov a strát pokrýva iné obdobie ako oprávnené obdobie, nepokryté fixné 
náklady je možné vypočítať pomocou účtovných kníh. V takomto prípade, ex post 
overenie vypočítaných fixných nákladov bude vykonané na základe schválených 
účtovných závierok a účtovných kníh. Schválená účtovná závierka je účtovná závierka, 
ktorá bola schválená príslušným štatutárnym orgánom právneho subjektu a bola 
predložená príslušnému daňovému úradu. V prípade, že právny subjekt má povinnosť 
mať účtovnú závierku overenú audítorom27, účtovná závierka sa považuje za schválenú 
po tom, ako bola správa audítora vydaná a predložená do Registra účtovných závierok. 
Ak právny subjekt nemá povinnosť vypracovať účtovnú závierku, použije sa jeho daňové 
priznanie a daňová evidencia28 (právny subjekt je povinný poskytnúť túto dokumentáciu 
poskytovateľovi pomoci a/alebo inej osobe oprávnenej vykonávať kontrolu tejto schémy 
alebo výzvy na predkladanie žiadostí v súlade s právnymi predpismi EÚ alebo SR). 
Odhadované straty nie sú oprávnené v rámci tejto schémy.  

24. Výnosy a náklady vznikli v oprávnenom období alebo referenčnom období, ak je deň 
uskutočnenia účtovného prípadu29 v oprávnenom období, resp. v referenčnom období. 

25. Pomoc sa poskytuje vo forme priameho grantu. 

26. Intenzita pomoci je 70 % z nepokrytých fixných nákladov, s výnimkou mikro a malých 
podnikov (v zmysle prílohy I k všeobecnému nariadeniu o skupinových výnimkách11), v 
prípade ktorých intenzita pomoci nesmie presiahnuť 90 % nepokrytých fixných nákladov.  

27. Celková výška pomoci, ktorá môže byť poskytnutá podniku na základe tejto schémy, 
nesmie prekročiť sumu 800 000 EUR. Všetky uvedené čísla sú vyjadrené ako hrubá suma, 
čiže pred odrátaním dane alebo iných nákladov. 

28. Ak podniky pôsobia v oblasti spracovania a marketingu poľnohospodárskych 
produktov30, pomoc nemôže byť čiastočne alebo úplne postúpená na prvovýrobcov 
a nemôže byť stanovená na základe ceny alebo množstva výrobkov zakúpených od 
prvovýrobcov alebo umiestnených na trh príslušnými podnikmi. 

29. Pomoc poskytnutá na základe schém schválených podľa oddielu 3.1 Obmedzené sumy 
pomoci Dočasného rámca, ktorá bola vrátená pred 31. decembrom 2021 sa nebude brať 
do úvahy pri určovaní, či príslušný limit je prekročený. 

 

 
25 Na účely tohto bodu sa náklady vzťahujú na fixné a variabilné náklady: fixné náklady vznikajú nezávisle od 
úrovne produkcie a variabilné v závislosti od nej. 
26 Jednorazové straty zo zníženia hodnoty sa do výpočtu strát podľa tohto ustanovenia nezahŕňajú. 
27 § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
28 § 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 
29 Ako je definované v relevantnom opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky, sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania. Pre právne subjekty, ktoré nie sú účtovnými jednotkami sa definícia dňa 
uskutočnenia účtovného prípadu použije primerane. 
30 Podľa ustanovení článku 2 ods. 6 a 7 nariadenia Komisie (ES) č.702/2014 z25. júna 2014, ktorým sa určité 
kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za 
zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a108  Zmluvy  o fungovaní  Európskej  únie 
(Ú.v.EÚL193, 1.7.2014, s.1). 
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I. Mechanizmus poskytovania pomoci 

30. Poskytovateľ pomoci zverejní výzvu na predkladanie žiadostí na svojej webovej stránke, 
ktorá umožní oprávneným prijímateľom predložiť ich žiadosti o poskytnutie dotácie. 

31. Žiadosti o poskytnutie dotácie budú predložené poskytovateľovi v období stanovenom 
vo výzve na predkladanie žiadostí. Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť úplná 
a podpísaná v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo inom obdobnom registri, 
ak je to relevantné. Žiadateľ podpísaním žiadosti potvrdzuje správnosť a úplnosť údajov 
uvedených v žiadosti a jej prílohách.   

32. Poskytovateľ pomoci vykoná kontrolu úplnosti predloženej žiadosti a povinných príloh. 
V prípade žiadostí, ktoré sú neúplné, alebo nezodpovedajú podmienkam tejto schémy a 
výzvy, vykonávateľ vyzve žiadateľa na doplnenie v lehote uvedenej vo výzve na 
doplnenie žiadosti.  

33. Poskytovateľ pomoci je oprávnený v čase posudzovania žiadosti požadovať od žiadateľa 
dodatočné informácie súvisiace so žiadosťou. V prípade, že úplná žiadosť spĺňa 
podmienky poskytnutia pomoci stanovené v tejto schéme a výzve, poskytovateľ pomoci 
žiadosť schváli; v opačnom prípade poskytovateľ pomoci žiadosť neschváli. 

34. Pomoc sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí podpory. Dátum účinnosti 
zmluvy sa považuje za dátum poskytnutia pomoci. 

35. Žiadosť o poskytnutie dotácie môže byť predložená v období stanovenom v príslušnej 
výzve na predkladanie žiadostí, avšak najneskôr do 30. júna 2021. 

36. Pomoc bude poskytnutá najneskôr 31. decembra 2021. Pomoc môže byť vyplatená 
prijímateľom najneskôr do 30. decembra 2021.  

37. Pomoc poskytnutá v rámci tejto schémy musí byť v súlade s Dočasným rámcom. 

38. Pomoc v rámci tejto schémy môže byť poskytnutá prijímateľovi iba v prípade, že 
prijímateľ spĺňa kritériá stanovené v tejto schéme a príslušnej výzve na predkladanie 
žiadostí. 

39. Základnou podmienkou poskytnutia pomoci prijímateľovi je, že predloží úplnú žiadosť o 
poskytnutie dotácie vrátane všetkých povinných príloh. 

40. Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje: 

a) identifikačné údaje prijímateľa; 
b) IBAN prijímateľa; 
c) výšku žiadanej pomoci; 
d) ďalšie náležitosti stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí. 

41. Na poskytnutie pomoci nie je právny nárok. Poskytovateľ pomoci rozhodne o žiadosti 
a výške pomoci v súlade s podmienkami tejto schémy a v súlade s podmienkami 
príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí. 

42. Poskytovateľ pomoci overí splnenie podmienok poskytnutia pomoci na základe 
predložených dokumentov a/alebo pomocou overenia v príslušných verejných 
registroch. 
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J. Kumulácia 

43. Pomoc poskytnutá v rozsahu pôsobnosti tejto schémy sa môže kumulovať s pomocou 
poskytnutou tomu istému podniku v Slovenskej republike podľa oddielu 3.1 Obmedzené 
sumy pomoci Dočasného rámca do limitu stanoveného v uvedenom oddiele. 

44. Pomoc poskytnutá v rozsahu pôsobnosti tejto schémy sa môže kumulovať s pomocou 
poskytnutou tomu istému podniku v Slovenskej republike podľa iných oddielov 
Dočasného rámca ako je oddiel 3.1 Obmedzené sumy pomoci, ak sa dodržia osobitné 
ustanovenia príslušných oddielov Dočasného rámca. 

45. Pomoc poskytnutá v rozsahu pôsobnosti tejto schémy sa môže kumulovať s pomocou 
podľa nariadenia de minimis31 alebo s pomocou podľa nariadenia o skupinových 
výnimkách32 pod podmienkou, že sa dodržia ustanovenia a pravidlá kumulácie podľa 
uvedených nariadení. 

46. Pomoc poskytnutá v rozsahu pôsobnosti tejto schémy sa môže kumulovať s ostatnými 
formami financovania zo strany Únie, pod podmienkou, že sa dodržia maximálne 
intenzity pomoci stanovené v príslušných usmerneniach alebo nariadeniach. 

47. Odchylne od odsekov 44. a  45., pomoc poskytnutá v rozsahu pôsobnosti tejto schémy 
nemôže byť kumulovaná s inou pomocou poskytnutou na tie isté oprávnené náklady. Na 
zabezpečenie uvedeného, sa pri ďalšej pomoci, ktorú získal právny subjekt žiadajúci 
o pomoc v rámci tejto schémy, postupuje nasledovne: 

a) Ak je pomoc zaúčtovaná v účtovníctve právneho subjektu ako výnos 
v oprávnenom období, táto pomoc znižuje stratu vzniknutú v oprávnenom 
období, a teda ju nie je potrebné ďalej odpočítať; 

b) Ak pomoc nie je zaúčtovaná v účtovníctve právneho subjektu ako výnos 
v oprávnenom období, výška pomoci sa odpočíta od vypočítanej straty, a to ešte 
pred aplikovaním intenzity pomoci; 

c)   Ak je časť pomoci zaúčtovaná v účtovníctve právneho subjektu ako výnos 
v oprávnenom období, pri tej časti pomoci, ktorá je zaúčtovaná v účtovníctve sa 
postupuje podľa písm. a) tohto odseku; pri zvyšku pomoci sa postupuje podľa 
písm. b) tohto odseku. 

 
31Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013, s. 1), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 
z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis 
v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013, s. 9), nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 
2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore 
rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190, 28. 6. 2014, s. 45) a nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 
o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov 
poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2012, s. 8). 
32Nariadenie 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 (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách), 
nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom 
pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Ú. v. EÚ L 193, 1. 7. 2014, s. 1 a nariadenie 
Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom 
pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom 
podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Ú. v. EÚ L 369, 24. 12. 2014, s. 37. 
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K. Kontrolný mechanizmus 

48. Ex post kontrola pomoci poskytnutej podľa tejto schémy sa vykonáva v súlade 
s ustanoveniami zákona o rozpočte a audite. 

49. Kontrolu pomoci môže vykonávať poskytovateľ pomoci alebo iné orgány oprávnené na 
výkon kontroly tejto schémy alebo výzvy na predkladanie žiadostí podľa právnych 
predpisov EÚ a SR. 

50. Prijímatelia sú povinní poskytnúť plnú súčinnosť a všetku dokumentáciu potrebnú pre 
výkon kontrol podľa tejto časti. Poskytovateľ pomoci vykoná ex post overenie výšky 
poskytnutej pomoci v súlade s odsekom 23. tejto schémy. Každá platba presahujúca 
konečnú výšku pomoci sa musí vrátiť. Poskytovateľ pomoci taktiež vykoná ex post 
overenie podmienok poskytnutia pomoci, ktoré boli v čase posudzovania žiadosti 
preukázané vyhlásením o splnení podmienok. Poskytovateľ pomoci overí splnenie vyššie 
uvedených podmienok pomoci na základe predložených dokumentov a/alebo overením 
v príslušných verejných registroch33. 

51. Ak sa zistí porušenie pravidiel stanovených v tejto schéme, prijímateľ vráti poskytnutú 
pomoc alebo jej príslušnú časť vrátane úroku podľa príslušných právnych predpisov34. 

52. V prípade zistenia rozporu medzi ustanoveniami tejto schémy a ustanoveniami 
príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí, ustanovenia tejto schémy budú mať prednosť 
a budú sa uplatňovať v plnej miere pri poskytovaní pomoci.  

 

L. Monitorovanie a podávanie správ 

53. Každý jednotlivý prípad nad 100 000 EUR sa musí zaznamenať do centrálneho registra 
podľa § 12 zákona o štátnej pomoci do šiestich mesiacov od poskytnutia pomoci.  

54. Slovenské orgány potvrdzujú, že budú dodržiavať povinnosti týkajúce sa monitorovania 
a podávania správ stanovené v oddiele 4. Dočasného rámca. 

55. Slovenské orgány musia predložiť Komisii zoznam opatrení zavedených na základe 
schém, ktoré boli schválené vychádzajúc z Dočasného rámca35, do 31. decembra 2021. 

56. Slovenské orgány musia Komisii predkladať výročné správy. 

57. Poskytovateľ pomoci musí zabezpečiť, aby sa viedli podrobné záznamy o poskytovaní 
pomoci podľa tejto schémy. Tieto záznamy, ktoré musia obsahovať všetky informácie 
potrebné na preukázanie toho, že boli dodržané potrebné podmienky, sa musia 
archivovať 10 rokov od poskytnutia pomoci a na požiadanie predložiť Komisii. 

 
33 Poskytovateľ pomoci overí podmienku, že voči prijímateľom nie je vedené konkurzné konanie, nie sú v 
konkurze alebo v reštrukturalizácii a nebol proti nim zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 
majetku v Registri úpadcov, ktorý je verejným registrom vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej 
republiky a je dostupný na webovom sídle https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/. 
34 Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 9 – 29 
35Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, 
ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1–134 
. 
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58. Komisia môže požiadať o dodatočné informácie o poskytnutej pomoci s cieľom overiť, 
či sa dodržali podmienky rozhodnutia Komisie o schválení opatrenia pomoci. 

 

M. Platnosť a účinnosť 

59. Táto schéma nadobúda platnosť a účinnosť po jej schválení Komisiou. Poskytovateľ 
pomoci následne zabezpečí zverejnenie schémy na svojom webovom sídle 
a v Obchodnom vestníku. Deň zverejnenia schémy v Obchodnom vestníku sa považuje 
za deň nadobudnutia platnosti a účinnosti schémy.  

60. Zmeny v schéme je možné vykonať formou písomných dodatkov schválených Komisiou. 
Poskytovateľ pomoci následne zabezpečí zverejnenie schémy v znení dodatku na svojom 
webovom sídle a v Obchodnom vestníku.  Deň zverejnenia schémy v znení dodatku 
v Obchodnom vestníku sa považuje za deň nadobudnutia platnosti a účinnosti dodatku. 

61. V prípadoch, kedy bola žiadosť o pomoc predložená pred skončením platnosti Schémy 
štátnej pomoci na podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – 
dotácie na fixné náklady (SA. 59996) a dátum účinnosti zmluvy je neskorší ako 30. jún 
2021, sa takto poskytnutá pomoc považuje za pomoc poskytnutú podľa Schémy štátnej 
pomoci na podporu podnikov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – dotácie 
na fixné náklady v znení dodatku č. 1 (SA.64688), a to aj v prípade, že bola poskytnutá 
pred nadobudnutím platnosti a účinnosti Schémy štátnej pomoci na podporu podnikov 
v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – dotácie na fixné náklady v znení dodatku 
č. 1 (SA.64688), za predpokladu, že boli splnené podmienky na poskytnutie pomoci 
stanovené v schéme. 

62. Platnosť tejto schémy končí 31. decembra 2021. 

 


