SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI
NA PODPORU CESTOVNÉHO RUCHU

Cieľom tejto príručky je poskytnúť stručnú orientáciu v Schéme štátnej pomoci a v podmienkach jej
poskytovania a samotného čerpania. Aktuálne je dostupná 3. etapa schémy štátnej pomoci, ktorou
sme predĺžili obdobie za ktoré môžu podniky žiadať o kompenzácie o apríl a máj 2021.
Pomoc je určená na kompenzáciu vzniknutých škôd žiadateľov; na cielené prekrytie časti fixných nákladov
vynaložených v čase núteného uzatvorenia prevádzok podnikov v odvetví cestovného
ruchu v čase obmedzujúcich opatrení vlády a Úradu verejného zdravotníctva SR v dôsledku
pandémie COVID-19.

POMOC V SKRATKE
Odpovede na otázky kto je oprávnený na získanie dotácie, v akej výške, dokedy a akým spôsobom
je potrebné o pomoc požiadať, aký objem finančných prostriedkov je možné touto pomocou získať
alebo aké sú základné pravidlá pre poskytnutie dotácie sa dozviete v tejto časti.

PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI
V tejto časti je stručný prehlaď podmienok pre získanie dotácie.
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POMOC V SKRATKE
ROZPOČET SCHÉMY
Pôvodný celkový rozpočet schémy pre roky 2020 – 2022 bol 100 000 000 eur. Plánované čerpanie
do konca roka 2021 bolo vo výške 80 000 000 eur. Následne bol disponibilný rozpočet schémy
navýšený o ďalších 120 250 000 eur. Teda celkový rozpočet pre pomoc subjektom v oblasti
cestovnému ruchu predstavuje 220 250 000 eur.

PRÁVNY ZÁKLAD A FORMA POMOCI
Ide o Schému štátnej pomoci podnikov v odvetví cestovného ruchu, ktorá bude poskytovaná na
základe zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a 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).
Pomoc je poskytovaná v príslušnom rozpočtovom roku k rozpočtovej kapitole poskytovateľa.
Financovanie je formou poskytnutia finančného príspevku na kompenzáciu výpadkov vykázaného
čistého obratu v oprávnenom období v porovnaní s dosiahnutým čistým obratom v období
dofinancovania.

POSKYTOVATEĽ POMOCI
Vyhlasovateľom, poskytovateľom a vykonávateľom pomoci je Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky. Pre potreby tejto pomoci boli zriadené kontaktné body:
-

telefónna linka: +421-2-5949 4895
mailová adresa: pomoc@mindop.sk

ROZSAH PÔSOBNOSTI SCHÉMY
Táto schéma bola vytvorená na pomoc podnikom vykonávajúcim svoju ekonomickú činnosť podľa
klasifikácie SK NACE. Rev. 2., bližšie špecifikované v kapitole „Príjemcovia“. V rámci 3. etapy sme
oblasť ekonomických činností, ktoré podporujeme touto schémou rozšírili o
- vedľajšie činnosti vo vodnej doprave (SK NACE 55.22)
- prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov (SK NACE 77.34).
Schéma platí pre celé územie Slovenskej republiky.
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Pomoc podľa tejto schémy bude poskytovaná len na činnosti príjemcov špecifikované v kapitole
PRÍJEMCOVIA.
Ak žiadatelia vykonávajú aj iné činnosti, musia mať zabezpečené sledovanie takýchto činností,
výdavkov a výnosov, aby bolo zabezpečené, že pomoc podľa tejto schémy bude poskytnutá v súlade
s Nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ
a pomoci de minimis.
Pomoc nie je možné poskytnúť na činnosti súvisiace s
- vývozom do tretích krajín alebo členských štátov,
- inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou,
- s pomocou podmienenou uprednostnením používania domáceho tovaru pred dovážaným.

OPRÁVNENÉ OBDOBIE
Oprávnené obdobie pre čerpanie tejto pomoci je od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2022.
Tretia etapa schémy je pre pomoc za obdobie od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021. Teda v tretej etape
je možné žiadať za mesiace aj z predchádzajúcich etáp. Naďalej platí, že za jeden mesiac je možné
v danej činnosti požiadať len raz.

VÝŠKA POSKYTNUTEJ POMOCI
Maximálna výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 eur počas
obdobia pokrývajúceho aktuálny fiškálny rok a dva (2) predchádzajúce fiškálne roky.
Uvedená čiastka predstavuje maximálny objem pomocí, ktorý poskytli všetci poskytovatelia pomoci
de minimis na území Slovenskej republiky v uvedenom období jedinému žiadateľovi.
Výška poklesu čistého obratu musí byť viac ako 40%. Žiadosť o pomoc podľa tejto schémy môže
podnik uplatňovať aj za konkrétne jednotlivé mesiace samostatne.
Výška poskytnutého finančného príspevku je 1,44 – 10 % z čistého obratu v oprávnenom období,
pričom je rozdelený nasledovne:
-

Cestovné kancelárie 6%
Cestovné agentúry 3,6%
Ostatné činnosti 10%

Detailnejšie informácie o výpočte výšky poskytnutého príspevku sú uvedené vo Výzve k schéme
pomoci v kapitole 6 – Podmienky poskytnutia finančného príspevku.
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PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI
PRÍJEMCA
Príjemcom pomoci sú podniky, ktoré vykonávajú ekonomickú činnosť v odvetví cestovného ruchu.
V zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ je to akýkoľvek subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť
bez ohľadu na právny status a spôsob financovania, teda mikropodnik, malý a stredný podnik vrátane SZČO
ako aj právnické aj fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi podľa ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,
so sídlom a/alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky. Príjemcom pomoci môžu byť podniky:
 ktoré boli priamo dotknuté opatreniami, ktoré prijali príslušné orgány v súvislosti s pandémiou COVID19 a prostredníctvom ktorých bola uložená povinnosť prerušiť alebo zatvoriť svoje prevádzkarne, alebo
vylúčiť prítomnosť verejnosti vo svojich prevádzkach
 Podniky, ktoré vykázali pokles čistého obratu v dôsledku vládnych opatrení v porovnaní obdobím
špecifikovaným v časti J. Podmienky poskytnutia pomoci bod 11. o 40 % a viac

EKONOMICKÉ ČINNOSTI V ODVETVÍ CESTOVNÉHO RUCHU:
EKONOMICKÉ ČINNOSTI V ODVETVÍ CESTOVNÉHO RUCHU

EKONOMICKÉ ČINNOSTI NEPARIACE DO ODVETVIA
CESTOVNÉHO RUCHU

49.39
Ostatná osobná pozemná doprava i. n.
Prevádzka lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú
Pravidelná prepravu osôb autobusovými linkami na dlhé
súčasťou mestských,
vzdialenosti
prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
Letisková kyvadlová doprava
Preprava osôb dopravnými prostriedkami ťahanými človekom alebo
Prevádzka školských autobusov a autobusov na prepravu
zvieraťom
zamestnancov
Nepravidelná prepravu osôb autobusovými linkami na dlhé
vzdialenosti, príležitostnú prepravu osôb, exkurzie a iné
príležitostné prepravy osôb autobusovými linkami
50.30
Vnútrozemská osobná vodná doprava
Preprava osôb po riekach, kanáloch, jazerách alebo iných
vnútrozemských vodných cestách vrátane vodných ciest vo vnútri
prístavov alebo lodeníc
Prenájom zábavných plavidiel s posádkou pre vnútrozemskú vodnú
dopravu
52.22
Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
Činnosti súvisiace s prepravou osôb, zvierat alebo tovaru po vodných
cestách: prevádzku prístavných zariadení ako napr. prístavov a
prístavísk, prevádzku vodných stavidiel, plavebných komôr atď.,
činnosti navigácie, lodivodstva a kotvenia, prekládky tovaru, záchranné
služby, prevádzku majákov
55
Ubytovanie
Poskytovanie ubytovania v hoteloch
Študentské ubytovne
Poskytovanie ubytovania v rekreačných zariadeniach
Študentské internáty
Poskytovanie ubytovania v hotelových apartmánoch
Hostely pre robotníkov
Poskytovanie ubytovania v moteloch
Železničné spacie vozne
Poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre mládež, v horských chatách
Poskytovanie ubytovania v prázdninových chatách, chatkách, domoch
pre deti a iných domoch
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Poskytovanie ubytovania v bytoch pre hostí a bungalovoch
Poskytovanie ubytovania v penziónoch, chatách a chatkách bez
upratovacích služieb
Poskytovanie miesta na ubytovanie v kempoch, parkovanie obytných
prívesov, rekreačné kempovanie, rybárske a poľovnícke táborenie pre
krátkodobé pobyty návštevníkov
Poskytovanie miesta a zariadenie pre rekreačné vozidlá
Ubytovanie poskytované v ochranných prístreškoch, na miestach pre
bivakovanie alebo na miestach pre umiestnenie stanov a/alebo spacích
vakov
56
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Reštaurácie
Školské a študentské jedálne
Samoobslužné reštaurácie, bufety, jedálne
Činnosti jedální alebo samoobslužných reštaurácií (pre továrne,
úrady, nemocnice alebo školy) na základe povolenia
Zariadenia rýchleho občerstvenia
Zariadenia predávajúce jedlo, ktoré si zákazník zoberie so sebou
Vozíky s predajom zmrzliny
Pojazdné vozíky s predajom jedál a nápojov
Prípravu jedál a nápojov v stánkoch na trhu
Činnosti reštaurácií a barov spojené s dopravou, ak sú vykonávané inou
jednotkou
Činnosti cukrární
Poskytovanie stravovacích služieb na základe dohody so zákazníkom,
v mieste určenom zákazníkom a na určitú príležitosť.
Prevádzka stánkov s jedlami a nápojmi pri športových a podobných
zariadeniach
Poskytovanie jedál a nápojov na základe zmluvy (napr. pre prepravné
spoločnosti)
Predaj jedál a nápojov pri športových a podobných zariadeniach
Služby barov
Služby hostincov, krčiem
Služby koktailových barov
Služby diskoték (predovšetkým s podávaním nápojov)
Služby pivární
Služby kaviarní
Služby barov s ovocnými džúsmi
Služby mobilných stánkov s predajom nápojov
77.21
Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
Prenájom rekreačných lodiek, kanoe a plavidiel
Prenájom bicyklov
Prenájom plážových ležadiel a slnečníkov
Prenájom ostatných športových potrieb
Prenájom lyží
77.34
Prenájom a lízing vodných dopravných prostriedkov
Prenájom a operačný lízing vodných dopravných prostriedkov bez
obsluhy: člny a lode na prepravu osôb
79.11
Činnosti cestovných agentúr
Činnosti agentúr, ktoré sa predovšetkým zaoberajú veľkoobchodným
alebo maloobchodným predajom ciest, zájazdov, dopravných a
ubytovacích služieb širokej verejnosti a komerčným klientom
79.12
Činnosti cestovných kancelárií
Usporadúvanie a organizovanie zájazdov, ktoré sa predávajú
prostredníc-tvom cestovných agentúr, alebo priamo cez cestovné
kancelárie. Tieto zájazdy môžu zahŕňať niektoré alebo všetky z
nasledovných služieb: doprav; ubytovanie; stravovanie; návštevy
múzeí, historických a kultúrnych pamiatok, divadelných, hudobných
alebo športových podujatí

79.90

Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
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Ostatné rezervačné služby súvisiace s cestovaním: rezervácie týkajúce
sa dopravy, hotelov, reštaurácií, prenajatia motorového vozidla,
zábavných a športových podujatí atď.
Služby týkajúce sa pobytov časovo vymedzeným vlastníckym podielom
(„time-sharing“)
Poskytovanie turistických informácií návštevníkom
Služby turistických sprievodcov
Propagácia turistiky
82.30
Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
Organizovanie, propagácia a/alebo riadenie podujatí akými sú
podnikateľské výstavy a veľtrhy, kongresy, konferencie a stretnutia, bez
ohľadu na to, či zariadenia, v ktorých sa uskutočňujú podujatia, sú
alebo nie sú v ich prevádzke
85.51
Športová a rekreačná výchova
Prevádzkovanie táborov
Športové kurzy (baseball, basketbal, kriket, futbal atď.)
Gymnastické krúžky
Jazdecké kurzy, akadémie alebo školy
Plavecké kurzy
Činnosti profesionálnych šport. inštruktorov, učiteľov, trénerov
Kurzy bojových umení
Kurzy kartových hier (ako napr. bridž)
Kurzy jogy
91.02
Činnosti múzeí
Prevádzka múzeí všetkých typov: umelecké múzeá, múzeá šperkov,
nábytku, kostýmov, keramiky a strieborných predmetov; prírodopisné,
vedecké a technické múzeá, historické múzeá, vrátane vojenských;
ostatné špecializované múzeá; skanzeny
91.03
Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
Prevádzku a ochrana historických pamiatok a budov
91.04
Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
Prevádzka botanických a zoologických záhrad, vrátane detských ZOO
Správa prírodných rezervácií, vrátane ochrany divej zveri atď.
93.11
Prevádzka športových zariadení
Prevádzka športových zariadení - štadióny: futbalové, kriketové, pre
Prevádzka športových zariadení - bazény a plavárne
pozemný hokej a rugby
Prevádzka športových zariadení - pretekárske dráhy pre preteky
Prevádzka športových zariadení - golfové ihriská
áut, psov alebo koní
Prevádzka športových zariadení - bowlingové dráhy
Prevádzka športových zariadení - atletické dráhy a štadióny
Prevádzka športových zariadení - haly a štadióny pre zimné športy
Prevádzka športových zariadení - hokejové štadióny
Prevádzka športových zariadení - boxerské haly
Organizovanie a prevádzka športových podujatí vo vlastných
krytých alebo nekrytých zariadeniach pre profesionálov alebo
amatérov
93.19
Ostatné športové činnosti
Prevádzka oblastí vyhradených pre športový alebo rekreačný rybolov a
Činnosti producentov a organizátorov všetkých druhov športových
lov
podujatí
Činnosti jednotlivých profesionálnych športovcov a atlétov,
Podporné činnosti pre športový alebo rekreačný lov a rybolov
rozhodcov, porotcov, časomeračov, atď.
Činnosti horských vodcov
Činnosti športových zväzov a riadiacich orgánov
Činnosti spojené s podporou športových podujatí
Činnosti závodísk (áut, koní, psov)
93.21
Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
Činnosti lunaparkov a zábavných parkov. Prevádzkovanie rôznych
zariadení v lunaparkoch a vodných toboganov, zabezpečenie rôznych
hier, predstavení, tematických výstav a prevádzkovanie piknikových
plôch.
93.29
Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
Činnosti rekreačných parkov (bez ubytovania)
Prevádzka mincových hracích automatov
Prevádzkovanie zariadení súvisiacich s dopravou počas rekreácií, napr.
prístavov súkromných lodí
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Prevádzka lyžiarskych dráh
Prenájom potrieb slúžiacich na rekreáciu a oddych, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť rekreačných zariadení
Trhy a prehliadky rekreačného charakteru
Služby poskytované na plážach, vrátane prenájmu zariadení ako kabín,
skriniek alebo lehátok atď.

Činnosti producentov alebo manažérov živých podujatí okrem
umeleckých alebo športových, zrealizovaných v alebo mimo
zariadenia
Prevádzkovanie tanečných parketov

96.04
Služby týkajúce sa telesnej pohody
Činnosti tureckých kúpeľov, sáun a parných kúpeľov, solárií,
liečivých kúpeľov, redukčných a zoštíhľovacích salónov,
masážnych salónov atď.

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ PRÍJEMCA SPĹŇAŤ
Snahou tejto pomoci je samotný proces pomoci maximálne zjednodušiť s cieľom čo najrýchlejšieho riešenia negatívnych dopadov COVID-19 na subjekty v cestovnom ruchu. Takýto nástroj –
pomoc, však podlieha legislatíve SR a EÚ, ktorá poskytovanie pomoci upravuje. Musí byť preto v
súlade s nariadením de minimis, zákonom o cestovnom ruchu a podmienkami tejto schémy.
PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ PRÍJEMCA SPĹŇAŤ SÚ V STRUČNOSTI NASLEDOVNÉ:
1
2
3
4

nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky EÚ alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu
verejnej správy na rovnaký cieľ, ako je cieľ podľa článku C tejto schémy,
nie je v likvidácii,
nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,
nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, (podľa § 8a ods. 4 písm. a) zákona o
rozpočtových pravidlách verejnej správy)

5
6

neporušil v predchádzajúcich dvoch (2) rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného
predpisu (podľa Zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie, účasti vo verejnom obstarávaní (podľa § 8a ods. 4 písm. a) zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy)

7

Nenárokuje sa voči nemu vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola poskytnutá pomoc
označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom

V prípade viacerých konateľov v jednej spoločnosti, ktorí musia konať spoločne – ak za ostatných
konateľov koná jeden z konateľov na základe poverenia/splnomocnenia, alebo ak za spoločnosť
koná iná poverená/splnomocnená osoba ako konateľ, predkladá žiadateľ toto
poverenie/splnomocnenie, ktoré je nutné nahrať do žiadosti ako prílohu. Rovnako vyhlásenia, ktoré
sa predkladajú, hovoria, že:
a)
b)

Všetky údaje uvedené v žiadosti vrátane výpočtu poklesov tržieb, požadovanej dotácie a
súvisiacich údajov sú pravdivé;
Žiadateľ nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné
prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s
prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel pomoci podľa časti C. schémy
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pomoci de minimis; (Ak žiadateľ takúto žiadosť predložil v čase posudzovania žiadosti podľa tejto schémy,
bude o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa.)

c)

Voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, žiadateľ nie je v konkurze, v
reštrukturalizácii a proti žiadateľovi nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku; (podľa § 8a ods. 4 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

e)

Žiadateľ nie je v likvidácii;

f)

Voči žiadateľovi nie je vedená exekúcia ani výkon rozhodnutia;

g)

Žiadateľ v predchádzajúcich dvoch rokoch neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu; (Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov).

i)

Voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia
Európskej komisie, ktorým bola pomoc poskytnutá žiadateľovi označená za neoprávnenú a
nezlučiteľnú s vnútorným trhom; (podľa § 17 a 18 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (len právnická
osoba)

j)

Žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie; (podľa § 17 a 18 zákona č. 91/2016 Z. z. o
trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (len právnická osoba)

k)

Žiadateľ je pri výkone kontroly schopný riadne zdokladovať a preukázať všetky tržby
uvedené v žiadosti;
l)
Žiadateľ disponuje príslušnými oprávneniami na výkon všetkých ekonomických činnosti
žiadateľa;
m)
Výška pomoci za každý jednotlivý mesiac, za ktorý žiadateľ žiada o finančný príspevok,
nepresahuje v každom jednotlivom mesiaci výšku nekrytých fixných nákladov za daný
mesiac, t. j. výšku fixných nákladov, ktoré vznikajú nezávisle od úrovne produkcie, vznikli
príjemcovi pomoci na úrovni právneho subjektu počas oprávneného obdobia a ktoré nie sú
pokryté ziskovým príspevkom počas rovnakého obdobia a nie sú pokryté inými zdrojmi, ako
napr. poistenie alebo iné už existujúce podporné nástroje v súvislosti s COVID-19. ;
n)
Osoba, ktorá žiadosť predkladá je splnomocnená na predloženie žiadosti v mene
štatutára/štatutárov podniku, respektíve je jediným štatutárom alebo koná za všetkých
štatutárov, ak nie je jediným štatutárom.
o)
Výška pomoci za každý jednotlivý mesiac, za ktorý žiadateľ žiada o finančný príspevok,
nepresahuje v každom jednotlivom mesiaci výšku nekrytých fixných nákladov za daný
SK
NACE mesiac, t. j. výšku fixných nákladov, ktoré vznikajú nezávisle od úrovne produkcie, vznikli
55.22 príjemcovi pomoci na úrovni právneho subjektu počas oprávneného obdobia a ktoré nie sú
77.34 pokryté ziskovým príspevkom počas rovnakého obdobia a nie sú pokryté inými zdrojmi, ako
napr. poistenie alebo iné už existujúce podporné nástroje v súvislosti s COVID-19. ;
Žiadateľ si je vedomý všetkých dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo
neúplných údajov a zaväzuje sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa
týkajú uvedených údajov a skutočností.
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Poskytovateľ overí splnenie podmienok poskytnutia finančného príspevku v konaní o žiadosti
o finančný príspevok na základe predložených dokladov a/alebo pomocou overenia v príslušných
verejných registroch.
Poskytovateľ je podľa §13 ods. 3 zákona o štátnej pomoci pred poskytnutím pomoci povinný overiť
v centrálnom registri, či poskytnutím pomoci podľa tejto schémy nedôjde k prekročeniu
maximálnej výšky minimálnej pomoci jedinému podniku a či sa dodržiavajú kumulačné pravidlá
tejto schémy.
KUMULÁCIA
Minimálna pomoc sa môže kumulovať s každou minimálnou pomocou poskytnutou v súlade s
nariadením Komisie (EÚ) č. 360/2012 až do výšky stropu, pričom nemôže dôjsť k financovaniu tých
istých výdavkov v rámci tejto schémy z viacerých verejných zdrojov.
Pomoc poskytnutú podľa tejto schémy nie je možné kumulovať so štátnou pomocou vo vzťahu k
rovnakým, čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcim oprávneným výdavkom, ak by takáto kumulácia
presahovala najvyššiu príslušnú intenzitu pomoci alebo výšku pomoci stanovenú v závislosti od
osobitných okolností jednotlivých prípadov nariadenia alebo rozhodnutí o skupinovej výnimke
prijatých Európskou komisiou.
V prípade pomoci vo forme kompenzácie poklesu čistého obratu nie je možné poskytnúť túto
kompenzáciu za obdobie, za ktoré príjemca prijal inú pomoc z verejných zdrojov v obdobnej forme.
Kumulácia pomoci je vždy viazaná na konkrétneho príjemcu so zohľadnením definície jediného
podniku podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia de minimis.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
Oprávnená časť fixných nákladov na ktoré sa vzťahuje finančná kompenzácia tejto pomoci sú tie
nekryté fixné náklady, ktoré vznikajú nezávisle od úrovne produkcie (výkonov), vznikli počas
oprávneného obdobia a ktoré nie sú pokryté ziskovým príspevkom (výnosy mínus variabilné
náklady) a nie sú pokryté inými zdrojmi ako napr. poistenie, iné, už existujúce podporné nástroje
v súvislosti s COVID-19 alebo podpora z iných zdrojov. Na účely tejto výzvy sa za nekryté fixné
náklady považujú straty podnikov z ich ziskov a strát počas oprávneného obdobia, pričom:
- výnosy sa rozumejú všetky zdaniteľné tržby; ak je predchádzajúca pomoc zaúčtovaná v
účtovníctve právneho subjektu ako výnos v oprávnenom období, táto pomoc znižuje stratu
vzniknutú v oprávnenom období, a teda nie je potrebné ju odpočítať od vypočítaných
nekrytých fixných nákladov (zaúčtovaná predchádzajúca pomoc nekryté fixné náklady
neznižuje);
- ak nie je predchádzajúca poskytnutá pomoc zaúčtovaná v účtovníctve právneho subjektu
ako výnos v oprávnenom období, výška prechádzajúcej pomoci sa odpočítava od
vypočítaných nekrytých fixných nákladov (nezaúčtovaná predchádzajúca pomoc nekryté
fixné náklady znižuje).
Za oprávnené výdavky nie je možné považovať výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou
žiadateľa:
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1
2
3

4
5
6
7
8

výdavkov na splácanie úverov, lízingu, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek
poplatkov za bankové služby
colných poplatkov a daní. Výnimku predstavujú (i) daň z pridanej hodnoty v prípade, ak
Príjemca nie je platcom dane z pridanej hodnoty a (ii) daň vyberaná zrážkou v súlade
s ustanovením § 43 ods. 3 písmeno h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) v prípade, ak je Príjemca zrážku
dane povinný vykonať a odviesť v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o dani
z príjmov, ktoré sa na účely tejto Schémy považujú za oprávnené výdavky
poistného na sociálne a zdravotné poistenie
úrokov
pokút
penále
ostatných výdavkov, ktoré sú predmetom iných už existujúcich podporných nástrojov
v súvislosti s COVID-19

MECHANIZMUS POSKYTOVANIA POMOCI
Žiadosti sa podávajú prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.slovensko.sk.
Elektronický formulár žiadosti, vzory tlačív ako aj Manuál na vyplnenie elektronického formulára je
zverejnený na adrese www.mindop.sk/. Mechanizmus je nasledovný:
1)
2)
3)
4)
5)

žiadosť s prílohami musí byť predložená electronicky prostredníctvom web portálu slovensko.sk.
Žiadosť musí byť predložená v lehote uvedenej vo Výzve.
Po prijatí žiadostí bude vykoná kontrola (či spĺňajú formálne náležitosti, uvedené vo Výzve).
Ak má doručená žiadosť formálne nedostatky, príjemca bude vyzvaný na ich odstránenie
Pri posudzovaní a vyhodnocovaní žiadostí poskytovateľ pomoci zohľadňuje najmä
a) podmienky poskytnutia pomoci,
b) možnosti štátneho rozpočtu a rozpočtovej kapitoly poskytovateľa minimálnej pomoci na
príslušný rozpočtový rok v súlade s príslušným zákonom o štátnom rozpočte,
c) priorita projektu, na ktorý má byť minimálna pomoc poskytnutá,
d) osobitné predpisy v oblasti minimálnej pomoci,
e) povinnosti štátu vo vzťahu k účelu.

Na poskytnutie pomoci podľa tejto schémy nie je právny nárok.
ROZHODNUTIA
Minimálna pomoc sa poskytuje na základe rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov, ktoré
nadobúda účinnosť dňom jeho vydania alebo dňom, určeným v samotnom rozhodnutí o poskytnutí
finančného príspevku.
O schválení štátnej pomoci rozhodne Ministerstvo dopravy a výstavby SR do 30 pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti.
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UPOZORNENIA
PRIJÍMATEĽ BERIE NA VEDOMIE, ŽE POČAS TRVANIA JEHO ZÁKONNEJ POVINNOSTI
ARCHIVOVAŤ DOKUMENTÁCIU SÚVISIACU S POUŽITÍM DOTÁCIE JE POVINNÝ STRPIEŤ VÝKON
KONTROLY ZO STRANY OPRÁVNENÝCH OSÔB.

POMOC NEMÔŽE BYŤ POSKYTNUTÁ PRÍJEMCOVI, VOČI KTORÉMU SA NÁROKUJE VRÁTENIE
ŠTÁTNEJ POMOCI NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA EK, OZNAČENÁ AKO NEOPRÁVNENÁ.
ŽIADOSTI NEBUDÚ POSUDZOVANÉ ALEBO BUDÚ VYLÚČENÉ Z PROCESU VYHODNOCOVANIA
AK:
BOLI PREDLOŽENÉ PRED ALEBO PO TERMÍNE,
BOLI NEÚPLNÉ,
V NICH PO VÝZVE NEBOLI ODSTRÁNENÉ FORMÁLNE NEDOSTATKY,
AK BOLO PRI VYHODNOCOVANÍ PODKLADU ZISTENÉ, ŽE PREDLOŽENÉ INFORMÁCIE
BOLI NEPRAVDIVÉ.
V PRÍPADE PREUKÁZANIA NEPRAVDIVOSTI ÚDAJOV UVEDENÝCH V ŽIADOSTI JE PRÍSLUŠNÝ
KONTROLNÝ ORGÁN POVINNÝ POŽADOVAŤ VRÁTENIE POSKYTNUTEJ DOTÁCIE V ZMYSLE §
31 ODS. 1 ZÁKONA Č. 523/2004 Z. Z. O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH VEREJNEJ SPRÁVY
A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV S
NÁSLEDNOU SANKCIOU.

NEPRAVDIVÉ VYHLÁSENIE O SKUTOČNOSTIACH UVEDENÝCH V ČESTNOM VYHLÁSENÍ MÁ ZA
NÁSLEDOK PRÁVNE DÔSLEDKY PODĽA § 21 ODS. 1 PÍSM. F) ZÁKONA Č. 372/1990 Z. Z. O
PRIESTUPKOCH V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV, VRÁTANE TRESTNOPRÁVNYCH
DÔSLEDKOV (§ 221 PODVOD, § 225 SUBVENČNÝ PODVOD ZÁKONA Č. 300/2005 Z.Z.
TRESTNÝ ZÁKON V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV).
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