MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
podľa § 27j) zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v pôsobnosti Ministerstva dopravy a
výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) a Schémy minimálnej pomoci na podporu
podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19
– Finančný príspevok (DM-17/2020) v znení dodatku č. 2 (ďalej len „schéma“)

vyhlasuje

VÝZVU
na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného
príspevku – pomoc de minimis

Dátum vyhlásenia výzvy: 01.06.2022
Dátum uzavretia výzvy: 30.06.2022
Oprávnené obdobie: 04/2020 – 05/2021

1. CIEĽ VÝZVY
Cieľom výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku – pomoc de
minimis (ďalej iba „výzva“) je poskytnúť finančný príspevok pre pokrytie časti fixných
nákladov, ktoré oprávnení žiadatelia museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia z
dôvodu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v čase po opätovnom
spustení ich prevádzky, keď sa prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na
fungovanie zariadení cestovného ruchu.

2. POSKYTOVATEĽ
Poskytovateľom finančného príspevku je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky (ďalej iba „ministerstvo“).
Adresa:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika
Webové sídlo:
www.mindop.sk
E-mailová adresa:
pomoc@mindop.sk
Telefonický kontakt: +421 2 594 94 895

3. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
Oprávneným žiadateľom o finančný príspevok je podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie, t. j. akýkoľvek subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez
ohľadu na právny status a spôsob financovania. Príjemcom pomoci sú teda aj podniky,
rozpočtové alebo príspevkové organizácie v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obce alebo vyššieho
územného celku za predpokladu, že vykonávajú hospodársku činnosť.
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi mikro, malé a stredné podniky1, ako aj veľké
podniky. Za podnik sa považuje aj právnická osoba – nepodnikateľ, ak vykonáva hospodársku
činnosť (napr. občianske združenie).
Oprávnenými žiadateľmi o finančný príspevok sú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré
sú podnikateľmi podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov, založené a existujúce podľa práva Slovenskej republiky, so
sídlom a/alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky.

1

Mikro, malé a stredné podniky sú definované v prílohe I 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. ES L 187 26.6.2014, s. 1) v platnom znení.

Oprávnenými žiadateľmi sú podniky, ktorých ekonomická činnosť podľa štatistickej
klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 je vykonávaná v rámci niektorej
z kategórií definovaných v Prílohe č. 1 tejto výzvy. Predmetná ekonomická činnosť nemusí byť
hlavnou ekonomickou činnosťou podniku, uvedenou v Registri organizácií pod Štatistickým
úradom Slovenskej republiky. Oprávnený žiadateľ je oprávnený požiadať o finančný príspevok
za všetky ním vykonávané ekonomické činnosti uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy, pričom je
povinný mať zabezpečené sledovanie činnosti, výdavkov a výnosov, aby bolo zaistené, že
minimálna pomoc nebude poskytnutá na ekonomické činnosti, ktoré nie sú v rámci Schémy
minimálnej pomoci oprávnené.
Oprávnený žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky:
1. 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 cieľ, ako je cieľ podľa článku C. schémy,
2. nie je v likvidácii,
3. nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,
4. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku2 ,
5. neporušil v predchádzajúcich dvoch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu3 ,
6. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie4,
7. nenárokuje sa voči nemu vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie,
ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným
trhom5.
Oprávnený žiadateľ vykonávajúci činnosti prevádzkovateľov prístavných zariadení slúžiacich
na osobnú lodnú dopravu musí spĺňať okrem vyššie uvedených podmienok podľa bodov 1. až
7. aj povinnosť mať uzatvorenú zmluvu s prevádzkovateľom verejných prístavov SR podľa § 6
zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov o užívaní verejných prístavov pre prevádzkovanie plávajúceho
zariadenia slúžiaceho na pristávanie osobných plavidiel v územnom obvode verejných
prístavov respektíve organizácie, ktoré sa nachádzajú v procese uzatvárania zmluvy o užívaní
verejných prístavov, pričom prevádzkuje takéto zariadenie v súlade s prístavným poriadkom
prevádzkovateľa verejných prístavov SR a uhrádza zaň poplatky podľa Sadzobníka vyberania
úhrad za používanie verejných prístavov na vodných cestách SR.

Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
3
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
4
4 Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
5
Rozsudok ESD vo veci C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Nemecko („Deggendorf“) [1994]
2

Oprávnený žiadateľ preukazuje splnenie vyššie uvedených podmienok podpísaním čestných
vyhlásení, ktoré sú súčasťou formulára žiadosti o finančný príspevok. Oprávnený žiadateľ
zároveň berie na vedomie, že ministerstvo je oprávnené vykonať kontrolu splnenia podmienok
uvedených v článku 3. tejto výzvy postupom podľa článku 7. tejto výzvy.

4. SPÔSOB PREDKLADANIA
PRÍSPEVOK

ŽIADOSTÍ

O FINANČNÝ

Žiadateľom môže byť:
a) Právnická osoba – podnikateľ
b) Fyzická osoba – podnikateľ
Žiadosť o finančný príspevok sa predkladá elektronicky prostredníctvom elektronickej služby
na adrese www.slovensko.sk, kde žiadateľ vyplní formulár.
Žiadosť o finančný príspevok obsahuje:
-

-

-

-

Identifikačné údaje žiadateľa
● Právny status (Fyzická osoba/ Právnická osoba)
● Meno a priezvisko v prípade fyzickej osoby
● Obchodné meno
● IČO
● DIČ
● Údaj o tom, či je žiadateľ platcom DPH
● V prípade, že žiadateľ je platcom DPH – IČ DPH
● Mená a priezviská štatutárov spoločnosti
● Právna forma spoločnosti
● Adresa sídla spoločnosti
Údaje o osobe podávajúcej žiadosť
● Typ osoby (Splnomocnená osoba/Štatutárny zástupca/prokurista)
● Meno a priezvisko
● Telefónne číslo
● E-mailová adresa
Údaje o spoločnosti
● IBAN
● Dátum vzniku
● Počet zamestnancov k 31.3.2020
● Počet zamestnancov k dátumu podania žiadosti
● Využitie E-kasy

Údaje o žiadanom finančnom príspevku
● schéma pomoci, prostredníctvom ktorej žiadateľ predkladá žiadosť o finančný
príspevok (Schéma de minimis/Schéma štátnej pomoci)

-

● Údaje o akejkoľvek inej minimálnej pomoci, ktorú žiadateľ (ako jediný podnik)
prijal ku dňu podania žiadosti, a to počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov
a počas prebiehajúceho fiškálneho roku, a to aj od iných poskytovateľov minimálnej
pomoci alebo v rámci iných schém minimálnej pomoci
● Hlavná ekonomická činnosť
● Údaje o období, za ktoré žiadateľ predkladá žiadosť o finančný príspevok
● Údaje o predchádzajúcom čerpaní finančného príspevku z tejto výzvy
● Údaje o výške čistého obratu dosiahnutého v roku 2020 alebo 2021 v oprávnenom
období, za ktoré žiadateľ predkladá žiadosť o finančný príspevok a dosiahnutého
obratu v referenčnom období
● Údaje o ekonomickej činnosti, za ktorú žiadateľ predkladá žiadosť o finančný
príspevok
▪ Názov činnosti a definovanie konkrétnej ekonomickej činnosti
▪ Dátum začiatku vykonávania činnosti
▪ Údaje o období, za ktoré žiadateľ v rámci danej ekonomickej činnosti
predkladá žiadosť o finančný príspevok
▪ Údaje o výške čistého obratu dosiahnutého v danej ekonomickej činnosti
v oprávnenom období, za ktoré žiadateľ predkladá žiadosť o finančný
príspevok a dosiahnutého obratu v referenčnom období
▪ Údaje o výške požadovaného finančného príspevku
▪ Údaje o kapacite prevádzok v danej ekonomickej činnosti
Čestné vyhlásenia žiadateľa
Súhlasy
Poučenia

Formulár žiadosti o finančný príspevok
Formulár žiadosti o finančný príspevok je možné vyplniť prostredníctvom webového sídla
www.slovensko.sk vyhľadávaním textu „Podávanie žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku pre podniky v odvetví cestovného ruchu v súvislosti COVID-19“.
Inštrukcie k vyplneniu žiadosti o finančný príspevok
Inštrukcie k vyplneniu žiadosti o finančný príspevok sú dostupné na web stránke poskytovateľa
pomoci.
Poskytovateľ pomoci je povinný spracovať žiadosť do 30 pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti a je povinný vydať Rozhodnutie do 30 pracovných dní od spracovania žiadosti.
Na finančný príspevok podľa schémy nie je právny nárok.

5. OPRÁVNENÉ
PRÍSPEVOK

OBDOBIE

K ŽIADOSTI

O FINANČNÝ

V tejto výzve je žiadateľom sprístupnená možnosť požiadať o finančný príspevok za oprávnené
obdobie apríl 2020 až máj 2021 a žiadosti o finančný príspevok bude možné predkladať od
01.06.2022.
Žiadosť o finančný príspevok v tejto výzve bude možné podať za mesiac opraveného obdobia
sprístupnený vo formulári žiadosti o finančný príspevok, pričom možnosť predkladať žiadosti
za ďalšie konkrétne mesiace bude vo formulári žiadosti o finančný príspevok doplnená podľa
rozhodnutia vyhlasovateľa výzvy.

6. ROZPOČET
Celkový rozpočet na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím
ochorenia COVID-19, ktorého súčasťou je aj podpora de minimis v rámci tejto výzvy, je
plánovaný vo výške 220 250 000,00 Eur (slovom: dvestodvadsaťmiliónovdvestopäťdesiattisíc
Eur).

7. PODMIENKY POSKYTNUTIA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Minimálna pomoc sa podľa tejto Schémy minimálnej pomoci poskytuje formou finančného
príspevku podniku vo výške 1,44 - 10 % z čistého obratu v referenčnom období, od 1. apríla
2020 do 31. decembra 2021 za predpokladu dodržania maximálnej výšky podľa článku J. bod
1, schémy. Podnik zároveň musí spĺňať podmienku poklesu čistého obratu o viac ako 40 %,
podľa bodu 11. písmeno c) v časti E. schémy „Príjemca pomoci, schémy“. Podnik si môže
podať žiadosť o finančný príspevok aj za konkrétne jednotlivé mesiace, pričom oprávnené
obdobie musí byť v žiadosti jednoznačne špecifikované. Podnik dokladuje pokles čistého
obratu pre výpočet oprávnenosti a výšky pomoci v oprávnenom období pomocou takzvaného
referenčného mesiaca, ktorý je určený nasledovnými spôsobmi:
a) Podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať hospodársku činnosť do 31.3.2019 vrátane:
- predkladá za každý mesiac, za ktorý požaduje finančný príspevok, výšku čistého
obratu z rovnakého mesiaca v roku 2019. Pre podnik, ktorý vznikol v čase od
1.1.2019 do 31.3.2019 platí, že ak nedisponuje údajom za čistý obrat v roku 2019 za
mesiac, na ktorý príspevok žiada, použije pre daný mesiac priemer všetkých
mesiacov od 1.4.2019 do 31.12.2019.
b) Podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať hospodársku činnosť od 1.4.2019 do
31.12.2019:
- predkladá za každý mesiac, za ktorý požaduje finančný príspevok, výšku čistého
obratu z rovnakého mesiaca v roku 2019. V prípade, ak takýmto údajom za niektorý
z mesiacov nedisponuje z dôvodu, že v danom mesiaci ešte nevykonával
hospodársku činnosť, na ktorú žiada príspevok na pokrytie fixných nákladov, uvedie
priemer všetkých mesiacov v období od 1.4.2019 do 31.3.2020, za ktoré disponuje

údajmi o čistom obrate. Priemer vypočíta ako súčet obratov za všetky mesiace od
mesiaca za ktorý disponuje údajom o čistom obrate delený počtom mesiacov
v rozmedzí od mesiaca od ktorého disponuje údajom do 31.3.2020.
c) Podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať hospodársku činnosť od 1.1.2020 do
31.3.2020 vrátane:
- prekladá za každý mesiac, za ktorý požaduje finančný príspevok, údaj o čistom
obrate z priemeru mesiacov ktoré vykonával hospodársku činnosť v rozmedzí od
1.1.2020 do 31.3.2020. Priemer vypočíta ako súčet obratov za všetky mesiaca, za
ktorý disponuje údajom o čistom obrate delený počtom mesiacov v rozmedzí od
mesiaca, od ktorého disponuje údajom do 31.3.2020.
d) Podnik, ktorý začal prevádzkovať hospodársku činnosť od 1.4.2020 do 31.8.2020:
- Predkladá za každý mesiac, za ktorý požaduje finančný príspevok, v súlade
s článkom G. bod 2. druhej vety schémy, údaj o čistom obrate za mesiac september
2020.
Výška minimálnej pomoci
Výška minimálnej pomoci podľa schémy nesmie presiahnuť výšku nekrytých fixných nákladov
za rovnaké obdobie. Nekryté fixné náklady sú, pre účely tejto výzvy, fixné náklady, ktoré
vznikajú nezávislé od úrovne produkcie (výkonov), vznikli príjemcovi pomoci na úrovni
právneho subjektu počas oprávneného obdobia a ktoré nie sú pokryté ziskovým príspevkom
(t. j. výnosy mínus variabilné náklady) počas rovnakého obdobia a nie sú pokryté inými
zdrojmi, ako napr. poistenie, iné už existujúce podporné nástroje v súvislosti s COVID-19 alebo
podpora z iných zdrojov (ďalej ako „predchádzajúca pomoc“). Na účely tejto časti výzvy sa za
nekryté fixné náklady považujú straty podnikov z ich výkazov ziskov a strát počas oprávneného
obdobia, pričom:
- výnosmi pre účely tejto časti výzvy sa rozumejú všetky zdaniteľné tržby vedené
v účtovných knihách počas oprávneného obdobia. 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 predchádzajúca pomoc nie je zaúčtovaná v účtovníctve právneho subjektu ako
výnos v oprávnenom období, výška predchádzajúcej pomoci sa odpočítava od
vypočítaných nekrytých fixných nákladov (nezaúčtovaná predchádzajúca pomoc
nekryté fixné náklady znižuje).
Každá platba presahujúca výšku pomoci určenú podľa tejto časti výzvy sa považuje za
nadmernú pomoc a príjemca minimálnej pomoci je povinný nadmernú pomoc vrátiť.
Podnik vypočítava výšku pomoci nasledovne:
Výšku poklesu čistého obratu určí podiel čistého obratu za konkrétny mesiac oprávneného
obdobia (M2020/M2021), za ktorý podnik podáva žiadosť a čistého obratu za jeho referenčný

mesiac (M2019). Výsledné číslo je nutné odčítať od čísla 1. V prípade nulového čistého obratu
vo zvolenom mesiaci oprávneného obdobia je pokles vo výške 100% a teda od čísla 1 sa
odrátava číslo 0. Pokles čistého obratu je následne násobený výškou čistého obratu v
referenčnom mesiaci (M2019) a oprávneným pomerom fixných nákladov pre konkrétny typ
podniku (K). Oprávnený pomer fixných nákladov na výške celkového čistého obratu je
nasledovný:
-

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

Vzorec výpočtu finančného príspevku za mesiace roku 2020: (1 - (M2020/M2019)) x K x M2019
Vzorec výpočtu finančného príspevku za mesiace roku 2021: (1 – (M2021/M2019)) x K x M2019

Pre čistý obrat za činnosti cestovných agentúr platí:
Ak subjekt účtuje za činnosti cestovných agentúr do čistého obratu len čistý obrat vo výške
provízie resp. poplatku6, prevedie tento čistý obrat na čistý obrat vo výške skutočnej ceny
zájazdu alebo služby cestovného ruchu, ktoré s nimi priamo súvisia. Takto prevedený čistý
obrat predstavuje základ pre výpočet finančného príspevku a cestovná agentúra ho uvádza za
každý mesiac oprávneného a referenčného obdobia, za ktorý požaduje finančný príspevok.
Subjekt je povinný viesť dokumentáciu preukazujúcu správnosť prevodu čistého obratu vo
výške provízie resp. poplatku na čistý obrat vo výške skutočnej ceny zájazdu alebo služby
cestovného ruchu, ktoré s nimi priamo súvisia.
Turistické informačné centrá vypočítavajú výšku pomoci nasledovne:
Výšku poklesu počtu prenocovaní určí podiel počtu prenocovaní v ubytovacích zariadeniach v
katastrálnom území, v ktorom Turistické informačné centrum pôsobí za konkrétny mesiac
(N2020/N2021) a počtu prenocovaní v ubytovacích zariadeniach v tom istom katastrálnom
území, v ktorom Turistické informačné centrum pôsobí za jeho referenčný mesiac (N2019).
Výsledné číslo je nutné odčítať od čísla 1. V prípade nulového počtu prenocovaní vo zvolenom
mesiaci oprávneného obdobia je pokles vo výške 100% a teda od čísla 1 sa odrátava číslo 0.
Percentuálny pokles počtu návštevníkov je následne násobený fixnou sumou 1000 EUR
(slovom tisíc EUR), pričom výsledná suma je výškou pomoci pre Turistické informačné
centrum.
Vzorec výpočtu finančného príspevku za mesiace roku 2020: (1 - (N2020/N2019)) x 1 000
Vzorec výpočtu finančného príspevku za mesiace roku 2021: (1 – (N2021/N2019)) x 1 000

Príklady výpočtu výšky pomoci pre jednotlivé typy podnikov sú uvedené v Prílohe č. 3.
Turistické informačné centrum uvedie v žiadosti údaje o počte prenocovaní v ubytovacích
zariadeniach v katastrálnom území, v ktorom Turistické informačné centrum pôsobí, na základe
údajov získaných od Štatistického úradu Slovenskej republiky alebo od samosprávneho úradu
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Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v katastrálnom území, v ktorom Turistické informačné centrum pôsobí. V prípade, ak budú
Turistickému informačnému centru poskytnuté dáta za štvrťrok, polrok alebo rok, príslušné
Turistické informačné centrum ich alikvotne rozdelí na jednotlivé mesiace a vo formulári
uvedie údaje za príslušný mesiac, za ktorý požaduje o finančný príspevok.
Maximálna výška pomoci pre žiadateľa, podľa sektoru, v ktorom pôsobí, je uvedená v
tabuľke nižšie:

Žiadateľ
Podnik vykonávajúci cestnú nákladnú dopravu
v prenájme alebo za úhradu
Podnik pôsobiaci v iných sektoroch

Maximálna celková výška pomoci na podnik7
100 000 EUR
200 000 EUR

Ak podnik vykonáva ekonomické činnosti, ktoré nie sú oprávnené podľa Prílohy č. 1 a zároveň
vykonáva jednu alebo viacero iných ekonomických činností, ktoré patria do rozsahu
oprávnenosti podľa Prílohy č. 1, vzťahuje sa pomoc iba na činnosti, ktoré sú oprávnené podľa
Prílohy č. 1. Príjemca finančného príspevku preukázateľným spôsobom, ako je napríklad
vedením samostatných účtov zabezpečí, aby činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených z
rozsahu pôsobnosti schémy neboli podporované z pomoci de minimis poskytovanej v súlade so
schémou. Napr. ak podnik vykonáva cestnú nákladnú v prenájme alebo za úhradu a zároveň aj
iné ekonomické činnosti, na ktoré je možné si maximálnu výšku pomoci 200 000 EUR, tak je
povinný zabezpečiť preukázateľné, samostatné evidovanie týchto iných činností vrátane
súvisiacich nákladov tak, aby bolo zrejme, že nedochádza k podpore činnosti cestnej nákladnej
dopravy, ktoré nie sú oprávnenou ekonomickou činnosťou podľa Prílohy č. 1
Ministerstvo poukáže finančný príspevok na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o
finančný príspevok, ktoré bude podniku už ako prijímateľovi zaslané elektronicky
prostredníctvom jeho schránky na webovom sídle www.slovensko.sk. V prípade neschválenia
žiadosti o finančný príspevok ministerstvo elektronicky zašle žiadateľovi o finančný príspevok
rozhodnutie o neschválení žiadosti o finančný príspevok. Dôvodom neschválenia žiadosti
o finančný príspevok môže byť napríklad nesplnenie podmienok na poskytnutie finančného
príspevku, nesprávnosť alebo neúplnosť podpisov, duplicita predložených žiadostí o finančný
príspevok a podobne.
Oprávnený žiadateľ berie na vedomie, že ministerstvo je oprávnené vykonať kontrolu splnenia
podmienok poskytnutia finančného príspevku uvedených v článku 6. tejto výzvy postupom
podľa článku 7. tejto výzvy.
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Za podnik sa považuje hospodárska jednotka. Jednu hospodársku jednotku tvoria aj viaceré oddelené právne
subjekty, ktoré majú kontrolné podiely a iné funkčné, hospodárske a organizačné prepojenia.

8. KONTROLA
Ministerstvo je oprávnené vykonať kontrolu poskytnutia finančného príspevku podľa zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Za účelom výkonu kontroly použitia finančného príspevku je ministerstvo oprávnené vyžiadať
si od príjemcu pomoci, prípadne tretích osôb súvisiacu dokumentáciu.
Orgány finančnej správy poskytujú ministerstvu informácie potrebné na overenie splnenia
podmienok poskytnutia finančného príspevku.
Ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie finančného
príspevku alebo označenia konečného užívateľa výhod, príjemca pomoci je povinný poskytnutý
finančný príspevok vrátiť.
Rovnako je príjemca pomoci povinný poskytnutý finančný príspevok vrátiť a uhradiť príslušnú
sankciu v prípade porušenia finančnej disciplíny podľa § 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.

9. ZMENA VÝZVY
Ministerstvo môže výzvu zmeniť alebo upraviť do momentu jej uzavretia, a to prostredníctvom
oznamu zverejneného na webovom sídle www.mindop.sk.

10. PRÍLOHY
Príloha č. 1: Oprávnené ekonomické činnosti
49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n.
Prevádzka lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo
veľkomestských prepravných systémov
Preprava osôb dopravnými prostriedkami ťahanými človekom alebo zvieraťom
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
Poskytovanie ubytovania v rekreačných zariadeniach
Poskytovanie ubytovania v hotelových apartmánoch
Poskytovanie ubytovania v moteloch
Poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre mládež, v horských chatách
Poskytovanie ubytovania v prázdninových chatách, chatkách, domoch pre deti a iných domoch
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
Samoobslužné reštaurácie, bufety, jedálne
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 rekreačných a športových potrieb
Prenájom a operačný lízig 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 prostredníctvom 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
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
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 - bazény a plavárne
Prevádzka športových zariadení - golfové ihriská
Prevádzka športových zariadení - bowlingové dráhy
Prevádzka športových zariadení – simulátor voľného pádu
93.19 Ostatné športové činnosti
Prevádzka oblastí vyhradených pre športový alebo rekreačný rybolov a lov
Podporné činnosti pre športový alebo rekreačný lov a rybolov
Činnosti horských vodcov
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)
Prevádzkovanie zariadení súvisiacich s dopravou počas rekreácií, napr. prístavov súkromných lodí
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.
96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
Činnosti tureckých kúpeľov, sáun a parných kúpeľov, solárií, liečivých kúpeľov, redukčných a zoštíhľovaniach salónov,
masážnych salónov atď.

Príloha č. 2: Neoprávnené ekonomické činnosti, zaradené pod oprávnenými kódmi SK
NACE
49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i.n.
Pravidelná prepravu osôb autobusovými linkami na dlhé vzdialenosti
Nepravidelná prepravu osôb autobusovými linkami na dlhé vzdialenosti, príležitostnú prepravu osôb, exkurzie a iné
príležitostné prepravy osôb autobusovými linkami
Letisková kyvadlová doprava
Prevádzka školských autobusov a autobusov na prepravu zamestnancov
55 Ubytovanie
Študentské ubytovne
Študentské internáty
Hostely pre robotníkov
Železničné spacie vozne
56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Školské a študentské jedálne
Činnosti jedální alebo samoobslužných reštaurácií (pre továrne, úrady, nemocnice alebo školy) na základe povolenia
85.51 Športová a rekreačná výchova
Športové kurzy (baseball, basketbal, kriket, futbal atď.)
Gymnastické krúžky
Jazdecké kurzy, akadémie alebo školy
Plavecké kurzy
Činnosti profesionálnych športových inštruktorov, učiteľov, trénerov
Kurzy bojových umení
Kurzy kartových hier (ako napr. bridž)
Kurzy jogy
93.11 Prevádzka športových zariadení
Prevádzka športových zariadení - štadióny: futbalové, kriketové, pre pozemný hokej a rugby
Prevádzka športových zariadení - pretekárske dráhy pre preteky áut, psov alebo koní
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
Činnosti producentov a organizátorov všetkých druhov športových podujatí
Činnosti jednotlivých profesionálnych športovcov a atlétov, rozhodcov, porotcov, časomeračov, atď.
Činnosti športových zväzov a riadiacich orgánov
Činnosti spojené s podporou športových podujatí
Činnosti závodísk (áut, koní, psov)
93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
Prevádzka mincových hracích automatov
Prevádzkovanie tanečných parketov
Činnosti producentov alebo manažérov živých podujatí okrem umeleckých alebo športových, zrealizovaných v alebo mimo
zariadenia

Príloha č. 3: Príklady výpočtu výšky pomoci pre jednotlivé typy podnikov
Príklad č.1:
Zariadenie cestovného ruchu – Hotel (K – 10%)
Obrat v apríli 2020 – 5 000 EUR (M2020)
Obrat v referenčnom období – 190 000 EUR (M2019)
Výpočet:
(1 - (M2020/M2019)) x K x M2019
(1 - (5 000/190 000)) x 10% x 190 000 = 0,9737 x 10% x 190 000 = 18 500 EUR
Príklad č. 2:
Zariadenie cestovného ruchu – Cestovná kancelária ( K – 6%)
Obrat v apríli 2020 – 2 300 EUR (M2020)
Obrat v referenčnom období – 512 500 EUR (M2019)
Výpočet:
(1-(M2020/M2019)) x K x M2019
(1-(2 300/512 500)) x 6% x 512 500 = 0,9955 x 6% x 512 500 = 30 612 EUR
Príklad č. 3:
Zariadenie cestovného ruchu – Cestovná agentúra ( K – 3,6%)
Obrat v apríli 2020 – 0 EUR (M2020)
Obrat v referenčnom období – 283 000 EUR (M2019)
Výpočet:
(1-(M2020/M2019)) x K x M2019
(1-(0/283 000)) x 3,6% x 283 000 = 1 x 3,6% x 283 000 = 10 188 EUR
Príklad č.4
Zariadenie cestovného ruchu – Turistické informačné centrum
Počet prenocovaní v apríli 2020 – 38 osôb (N2020)
Počet prenocovaní referenčnom období – 7520 osôb (N2019)
Výpočet:
(1-(N2020/N2019)) x 1 000
(1-(38/7520)) x 1 000 = 0,9949 x 1 000 = 994,95 EUR

