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A. Preambula
1.

Predmetom Schémy minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím
ochorenia COVID-19 v znení dodatku č. 1 (ďalej len „schéma“) je poskytovanie
minimálnej pomoci (ďalej aj „pomoc“) profesionálnym športovým klubom formou
príspevku z prostriedkov Fondu na podporu športu.

2.

Cieľom schémy je zmiernenie negatívnych následkov pandémie COVID-19 na
profesionálne športové kluby vymedzené v článku E. tejto schémy, ktoré boli
obmedzené vo svojej hospodárskej činnosti na základe opatrení slovenských orgánov,
kedy s účinnosťou od 10.3.2020 bolo zakázané organizovať a usporadúvať hromadné
podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy1. Následne bola na území
Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia2, ktorá doposiaľ trvá. V kontexte
druhej vlny pandémie COVID-19 vyhlásila vláda Slovenskej republiky opätovne núdzový
stav3. V závislosti od vývoja pandémie COVID-19 slovenské orgány prijímajú ďalšie
opatrenia4 s cieľom znížiť šírenie vírusu, vrátane obmedzení pre športové podujatia5.

3. Odvetvie športu bolo zasiahnuté pandémiou COVID-19, a to aj z hospodárskeho hľadiska.
Zo Štúdie o hospodárskom vplyve športu prostredníctvom športových satelitných účtov z
roku 2018 vyplýva, že podiel tovarov a služieb súvisiacich so športom na HDP SR
predstavuje 1,31 % a v pracovných pozíciách súvisiacich so športom pracuje v SR 47 tis.
ľudí (2,03 % zamestnanosti SR)6. V súvislosti s pandémiou COVID-19 a najmä v dôsledku
výpadku príjmov zo vstupného a marketingových, resp. reklamných práv, poklesli tržby
športových klubov pôsobiacich v profesionálnych súťažiach kolektívnych športov v
priebehu roka 2020 o viac ako 50 %7.
4. 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
2009. Vplyv pandémie COVID-19 sa významne prejavil v 2. štvrťroku 20208.
5. Rada EÚ taktiež uznala, že pandémia COVID-19 má ničivé dôsledky na celé odvetvie
športu na všetkých úrovniach, najmä na športové organizácie a kluby, ligy, fitnescentrá,
1

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 z 9.3.2020.
Uznesenie vlády SR č. 111 z 11.3.2020.
3
Uznesenie vlády SR č. 587/2020 z 30.09.2020 a č. 718/2020 z 11.11.2020.
4
Napr. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 z 23.3.2020, č.
OLP/4085/2020 z 19.5.2020, OLP/5274/2020 z 25.06.2020, OLP/5454/2020 z 3.7.2020, OLP/6849/2020 z
28.8.2020, OLP/7092/2020 z. 9.9.2020, OLP/7311/2020 z 17.9.2020, 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.
5
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 športovej povahy s výnimkou pre profesionálny šport
v rámci piatich kolektívnych športov (futbal, hokej, hádzaná, basketbal a volejbal), kde sa športové podujatia
môžu uskutočňovať len bez obecenstva a za sprísnených podmienok.
6
Štúdia je zverejnená na webovom sídle: https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/865ef44c5ca1-11e8-ab41-01aa75ed71a1/language-en.
7
Prieskum Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
8
Štatistický úrad SR, 2020, Katalóg informatívnych správ.
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športovcov, trénerov, pracovníkov a dobrovoľníkov v oblasti športu a subjekty
podnikajúce v oblasti športu, vrátane organizátorov športových podujatí a športových
médií9.
6.

Pomoc poskytnutá prostredníctvom tejto schémy umožní zachovať životaschopnosť
profesionálnych športových klubov prostredníctvom príspevku na pokrytie strát, ktoré
vznikli v oprávnenom období.

B. Právny základ
Právnym základom pre poskytovanie pomoci sú:
-

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

-

Nariadenie 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 – 8) v platnom znení (ďalej ako „nariadenie de minimis“);

-

príloha I k nariadeniu 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, 26.6.2014, s. 1 – 78) v platnom znení (ďalej ako „Príloha I k nariadeniu
Komisie (EÚ) č. 651/2014“),

-

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“);

-

Zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 323/2020 Z. z. (ďalej len „zákon o Fonde“);

-

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“);

-

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-

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

C. Cieľ pomoci
Cieľom pomoci je poskytnúť profesionálnym športovým klubom, ktoré sú vymedzené
v článku E. tejto schémy, finančné prostriedky na úhradu strát, ktoré im vznikli v
oprávnenom období. Vzhľadom na to, že činnosť profesionálnych športových klubov bola
významne ovplyvnená opatreniami slovenských orgánov v súvislosti so zamedzením
šírenia pandémie COVID-19 a oprávnené obdobie pokrýva obdobie, počas ktorého sa
uplatňovali obmedzenia pre športové podujatia, všetky straty, ktoré vznikli počas tohto
9

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o vplyve pandémie COVID-19 a oživení
odvetvia športu (2020/C 214 I/01), Ú. v. EÚ C 214I , 29.6.2020, s. 1 – 4.
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obdobia sa považujú za straty, ktoré vznikli v súvislosti opatreniami na zamedzenie
šírenia pandémie. Oprávnené obdobie bude stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí
(ďalej len „výzva“)10.

D. Poskytovateľ pomoci a vykonávateľ schémy
Poskytovateľom pomoci je Fond na podporu športu (ďalej len „poskytovateľ“).
Vykonávateľom schémy je Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len
„vykonávateľ“).
Poskytovateľ:
Fond na podporu športu
Stromová 9
831 01 Bratislava
webové sídlo: www.fondnapodporusportu.sk
e-mail: office@fnps.sk
Vykonávateľ:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
Tel.: +421 2/5824 8111
web: www.siea.sk
e-mail: office@siea.gov.sk
Vzájomné vzťahy medzi poskytovateľom a vykonávateľom upravuje Zmluva o spolupráci
a poverení výkonom niektorých úloh spojených s poskytovaním podpory na základe
schém pomoci na podporu športu v súvislosti s ochorením COVID-1911.

E. Príjemcovia pomoci12
1. Príjemcami pomoci (ďalej len „príjemca“) v rámci tejto schémy sú profesionálne športové
kluby so sídlom na území SR, ktoré sú podnikmi v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie13, bez ohľadu na ich právnu formu14 a spôsob financovania.
2. Príjemcom môžu byť mikropodniky, malé podniky a stredné podniky podľa Prílohy
I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 (Definícia MSP je súčasťou Prílohy č. 1 tejto
schémy), ako aj veľké podniky, t. j. podniky, ktoré nespĺňajú definíciu MSP.
3.

Za príjemcu sa podľa tejto schémy považuje jediný podnik podľa článku 2 ods. 2
nariadenia de minimis.

10

Oprávnené obdobie začína najskôr 01.03.2020.
https://www.crz.gov.sk/zmluva/5311775/.
12
Do momentu poskytnutia pomoci, sa príjemca v tejto schéme označuje ako žiadateľ.
13
t. j. každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob
financovania. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovarov a/alebo služieb
na trhu.
14
t. j. profesionálne športové kluby môžu byť právnickými osobami – podnikateľmi (napr. s.r.o., a.s. a pod.) ako
aj právnickými osobami – nepodnikateľmi (napr. občianske združenia).
11
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4.

Jediný podnik na účely tejto schémy zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce hospodársku
činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov:
a) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv
akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku
činnosť;
b) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo
odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného
subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť;
c)

jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným
spôsobom ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe
zmluvy, ktorú s daným subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť uzavrel,
alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách
spoločnosti;

d) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo
spoločníkom iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám
na základe zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu
vykonávajúceho hospodársku činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv
akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom hospodársku
činnosť.
Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené
v písm. a) až d) predchádzajúceho odseku prostredníctvom jedného alebo viacerých
iných subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný
podnik.
5. Na účely tejto schémy sa za profesionálne športové kluby považujú športové kluby podľa
§ 15 zákona o športe, ktoré boli počas oprávneného obdobia zaradené do nasledujúcich
profesionálnych ligových súťaží15:
Šport
hokej

Názov súťaže
TIPOS extraliga (muži)
ICE HOCKEY LEAGUE (muži)
Slovenská hokejová liga (muži)

futbal

FORTUNA Liga (muži)
II. futbalová liga (muži)

hádzaná

SLOVNAFT Handball Extraliga (muži)
MOL Liga (ženy)

volejbal

Extraliga muži
Extraliga ženy

basketbal

15

Slovenská basketbalová liga (muži)

resp. ich nástupcov alebo predchodcov spadajúcich do oprávneného obdobia.
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Extraliga ženy (ženy)
6. Za profesionálny šport sa považuje športovanie v zmysle zárobkovej činnosti alebo
poskytovania služby za odmeny bez ohľadu na to, či bola uzavretá formálna pracovná
zmluva medzi profesionálnym športovcom a príslušnou športovou organizáciou, ak
odmena prevyšuje náklady na účasť a predstavuje značnú časť príjmu športovca.16
7.

Príjemcovia musia spĺňať nasledovné podmienky:
a)

b)

c)
d)
e)
f)

nemajú povinnosť vrátiť štátnu pomoc na základe rozhodnutia Komisie, v ktorom
bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným
trhom17,
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 majetku,
nie je voči nim vedený výkon rozhodnutia,
nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú
z fondov Európskej únie,
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľov, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a výška pomoci
presahuje 100 000 EUR18.

Spôsob preukázania splnenia jednotlivých podmienok zo strany žiadateľa a spôsob
overenia ich splnenia zo strany vykonávateľa bude stanovený vo výzve .
8.

Viaceré oddelené právne subjekty, ktoré majú kontrolné podiely a iné funkčné,
hospodárske a organizačné prepojenia, možno na účely uplatnenia tejto schémy
považovať za subjekty tvoriace jednu hospodársku jednotku19. Takáto hospodárska
jednotka sa potom považuje za relevantný podnik, teda príjemcu.

F. Rozsah pôsobnosti
1. Pomoc sa nevzťahuje na:
a) pomoc v prospech podnikov pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry, na
ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1379/201320;
16

Čl. 2 bod 143 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 v platnom znení.
17
Ako 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.
18
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19
Ako 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.
20
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii
trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č.
1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1 – 21) v platnom znení
(ďalej len “Nariadenie (EÚ) č. 1379/2013“)
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b) pomoc poskytovanú podnikom
poľnohospodárskych výrobkov;

pôsobiacim

v

oblasti

prvovýroby

c) pomoc poskytovanú podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu
poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:
- ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto
výrobkov kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu
príslušnými podnikmi;
- ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená
prvovýrobcom;
d) pomoc na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov,
konkrétne pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie
a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi
s vývoznou činnosťou;
e) pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru
pred dovážaným.
2.

Ak podnik pôsobí v sektoroch uvedených v písm. a), b) alebo c) predchádzajúceho
odseku a zároveň pôsobí v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie
činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto schémy, vzťahuje sa schéma na pomoc
poskytovanú v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti za
podmienky, že príjemca zabezpečí (a poskytovateľ, resp. vykonávateľ overí) pomocou
primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby
činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti tejto schémy neboli
podporované z pomoci de minimis poskytovanej v súlade s touto schémou.

3.

Táto schéma platí pre celé územie Slovenskej republiky.

G. Oprávnené projekty
1. Za oprávnený projekt sa na účely tejto schémy považuje žiadosť o príspevok podľa článku
K. schémy.

H. Oprávnené náklady
1. Za oprávnený náklad podľa tejto schémy sa považuje strata, ktorá žiadateľovi vznikla
v oprávnenom období, t. j. kladný rozdiel medzi nákladmi v oprávnenom období
a výnosmi v oprávnenom období. Ak rozdiel medzi nákladmi v oprávnenom období
a výnosmi v oprávnenom období nie je kladný, žiadateľ nie je oprávneným žiadateľom
v rámci tejto schémy.
2. Za náklady v oprávnenom období sa považujú:
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a) mzdové náklady profesionálnych športovcov, ktorí vykonávajú šport na základe
zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu21 v limite do 1100 EUR/mesiac na
jedného športovca,
b) náklady na služby profesionálnych športovcov ako samostatne zárobkovo činných
osôb, a to v limite do 1100 EUR/mesiac na jedného športovca22,
c) náklady na služby športových odborníkov ako samostatne zárobkovo činných
osôb, a to v limite do 1100 EUR/mesiac na jedného športového odborníka23,
d) náklady na správu objektov (energie, upratovanie, strážna služba),
e) náklady na prevádzku chodu klubu (telefóny, internet, správa webov, správa
počítačovej siete, drobný spotrebný materiál, správa softvéru),
f) náklady na ekonomické služby (účtovníctvo, prokúra),
g) náklady na správu vozového parku (servis, parkovanie, údržba),
h) náklady na pohonné látky,
i) štartovné,
j) náklady na marketing,
k) náklady na poistenie vozidiel, nehnuteľností a zodpovednosti za škodu,
l) náklady na lízing,
m) náklady spojené s účasťou na športových podujatiach (cestovné náklady, náklady
na ubytovanie a cestovné náhrady),
n) náklady na testovanie, dezinfekciu, ochranné pomôcky a materiál súvisiaci
s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19,
o) zmarené náklady, t. j. náklady na tovar a služby, ktoré boli príjemcom obstarané v
súvislosti so športovým podujatím, pričom z dôvodu zrušenia alebo presunutia
športového podujatia ich nie je možné ďalej používať (napr. náklady na
propagačné materiály, mediálnu komunikáciu, marketingové aktivity a pod.),
p) ostatné náklady na služby alebo prevádzkové náklady, ak nepatria medzi
neoprávnené náklady.
3. Všetky náklady v oprávnenom období musia vzniknúť v súvislosti s prípravou a/alebo
účasťou na športových súťažiach, na ktorých sa zúčastňujú akékoľvek družstvá
športového klubu, vrátane európskych a národných pohárových súťaží (ďalej len „ligové a
pohárové súťaže“) a v súvislosti s prevádzkou klubu. Všetky náklady musia vzniknúť počas
oprávneného obdobia. Prípravou na účasť na športových súťažiach v zmysle prvej vety sa
v oprávnenom období rozumie vykonávanie športovej činnosti podľa § 3 písm. a) zákona
o športe.
4.

Medzi náklady v oprávnenom období nemožno zaradiť:

21

Podľa § 35 zákona o športe
V prípade športovcov vykonávajúcich športovú činnosť pre prijímateľa ako samostatne zárobkovo činné
osoby
23
§ 6 zákona o športe
22
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a) náklady, na ktoré bola žiadateľovi poskytnutá pomoc alebo na ktoré žiadateľ
žiada o poskytnutie pomoci v rámci iných podporných nástrojov v súvislosti s
COVID-19, a to aj v prípade, že sú tieto náklady uvedené medzi oprávnenými
nákladmi v ods. 1 tohto článku; neoprávneným nákladom nie je náklad, ktorý bol
uhradený príjemcovi z iných podporných nástrojov v súvislosti s COVID-19, avšak
poskytnutá podpora bola vrátená z dôvodu, že tento náklad nemal byť
predmetom úhrady,
b) daň z pridanej hodnoty (DPH), ak si príjemca môže uplatniť jej odpočítanie,
c) nadobudnutie hmotného a nehmotného majetku24,
d) všetky náklady súvisiace s nákupom a predajom hráčov,
e) odpisy majetku.
5.

Výnosy v oprávnenom období sú všetky výnosy, ktoré vznikli počas oprávneného
obdobia a súvisia s prípravou a/alebo účasťou na športových podujatiach v ligových
a pohárových súťažiach a v súvislosti s prevádzkou klubu. Do výnosov v oprávnenom
období sa zahŕňa aj suma príspevku, ktorý poskytuje Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR ako príspevok uznanému športu alebo príspevok na národný
športový projekt na základe zákona o športe. Do výnosov v oprávnenom období sa
nezapočítavajú výnosy z predaja hráčov a výnosy z predaja dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku.

6. Výnosy a náklady sa zaraďujú do oprávneného obdobia podľa toho, či je deň
uskutočnenia účtovného prípadu25 v oprávnenom období, okrem prípadu, keď príjemca
dostane príspevok uznanému športu alebo príspevok na národný športový projekt na
základe zákona o športe a suma týchto príspevkov sa považuje za výnos dosiahnutý
v oprávnenom období, bez ohľadu na deň uskutočnenia účtovného prípadu.
7.

Poskytovateľ môže stanoviť ďalšie limity pre určité kategórie nákladov a výnosov
v oprávnenom období vo výzve.

I. Forma pomoci
1.

Pomoc podľa tejto schémy sa poskytuje formou príspevku (grantu) z rozpočtu
poskytovateľa podľa § 20a zákona o Fonde.

24

Ako je definovaný v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Ako je definované napr. v Opatrení Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich
v sústave podvojného účtovníctva (pôvodné znenie uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2003) znení
neskorších predpisov
25
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J. Výška a intenzita pomoci
1.

Maximálna výška pomoci podľa tejto schémy jedinému podniku nesmie presiahnuť 200
000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, t. j. počas prebiehajúceho
fiškálneho roka a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov. Ak podnik vykonáva cestnú
nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu a zároveň iné činnosti, na ktoré sa
uplatňuje strop vo výške 200 000 EUR, strop vo výške 200 000 EUR sa na tento podnik
uplatní za predpokladu, že príjemca zabezpečí (a vykonávateľ overí) pomocou
primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby
podpora pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 100 000 EUR a aby sa žiadna
pomoc nepoužila na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Uvedená hodnota
predstavuje objem pomoci prijatej od všetkých poskytovateľov na území Slovenskej
republiky v uvedenom období spolu s navrhovanou pomocou podľa tejto schémy.

2. Tieto stropy sa uplatňujú bez ohľadu na formu pomoci, sledovaný cieľ pomoci, ako aj

nezávisle od toho, či je pomoc financovaná zo štátneho rozpočtu alebo úplne alebo
čiastočne zo zdrojov EÚ.
3.

Trojročné obdobie v súvislosti s poskytovaním pomoci sa určuje na základe účtovného
obdobia príjemcu. Podľa zákona o účtovníctve je to kalendárny rok alebo hospodársky
rok podľa rozhodnutia podniku.

4.

Podľa článku 3 ods. 7 nariadenia de minimis, ak by sa poskytnutím novej pomoci
presiahol príslušný strop pomoci stanovený v ods. 1 tohto článku, na nijakú časť takejto
novej pomoci sa táto schéma nevzťahuje, a to ani na tú jej časť, ktorá strop nepresahuje.

5.

Na účely stropov pomoci stanovených v ods. 1 sa pomoc vyjadruje ako hotovostný grant.
Všetky číselné údaje sú uvedené v hrubom vyjadrení, čiže pred odrátaním dane alebo
ďalších poplatkov.

6. Pri splnení všetkých podmienok stanovených v tejto schéme ide o transparentnú formu
pomoci, pri ktorej je možné vopred presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu (z angl.
Gross Grant Equivalent – GGE) bez potreby vykonať posúdenie rizika.
7. Maximálna intenzita pomoci je 100 % zo straty vypočítanej podľa čl. H. ods. 1 tejto
schémy za predpokladu dodržania stropov uvedených v ods. 1 a 8 tohto článku
8. Maximálna výška príspevku pre jednotlivé športové súťaže, pri súčasnom dodržaní
stropov uvedených v ods. 1 tohto článku a intenzity pomoci uvedenej v ods. 7 tohto
článku, je uvedená v tabuľke nižšie:
Názov súťaže

Maximálna celková výška príspevku
pre profesionálny športový klub

TIPOS extraliga (hokej - muži)

200 000 EUR

ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži)

200 000 EUR

Slovenská hokejová liga (muži)

150 000 EUR

FORTUNA Liga (futbal - muži)

200 000 EUR

II. futbalová liga (muži)

150 000 EUR

SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná - muži)

75 000 EUR

MOL Liga (hádzaná – ženy)

75 000 EUR
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9.

Extraliga muži (volejbal)

75 000 EUR

Extraliga ženy (volejbal)

75 000 EUR

Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal)

75 000 EUR

Extraliga ženy (basketbal - ženy)

75 000 EUR

V prípade fúzií alebo akvizícií sa pri zisťovaní toho, či prípadná nová pomoc pre tento
nový alebo nadobúdajúci podnik presahuje príslušný strop podľa ods. 1 tohto článku,
zohľadní každá pomoc poskytnutá predtým ktorémukoľvek zo spájajúcich sa podnikov.
Pomoc zákonne poskytnutá pred fúziou alebo akvizíciou zostáva zákonnou.

10. V prípade rozdelenia jedného podniku na dva či viac samostatných podnikov sa pomoc
poskytnutá pred rozdelením priradí tomu podniku, ktorý z nej profitoval, čo je v zásade
ten podnik, ktorý preberá činnosti, na ktoré sa pomoc využila. Ak takéto priradenie nie
je možné, pomoc sa priradí úmerne na základe účtovnej hodnoty vlastného kapitálu
nových podnikov v deň nadobudnutia účinnosti rozdelenia podniku.

K. Podmienky poskytnutia pomoci
1.

Poskytnutie pomoci v zmysle tejto schémy musí byť v súlade s nariadením de minimis
a zákonom o Fonde.

2. Pomoc podľa tejto schémy môže byť poskytnutá príjemcovi len v prípade, ak spĺňa všetky
stanovené kritériá a podmienky v tejto schéme a v príslušnej výzve.
3. Žiadosť o príspevok (ďalej aj „žiadosť“) obsahuje:
- identifikačné údaje profesionálneho športového klubu;
- výšku žiadaného príspevku;
- IBAN žiadateľa;
- vyhlásenie spolu s prehľadom a úplnými informáciami o akejkoľvek inej minimálnej
pomoci, ktorú žiadateľ prijal (ak je žiadateľ členom skupiny podnikov, ktoré s ním
tvoria jediný podnik, predkladá toto vyhlásenie aj za všetkých členov skupiny
podnikov) 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;
- vyhlásenie, že sa voči nemu nenárokuje vrátenie štátnej pomoci na základe
rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú
a nezlučiteľnú v vnútorným trhom,
- vyhlásenie o tom, či mu bola poskytnutá pomoc v rámci opatrení súvisiacich s
COVID-19, resp. vyhlásenie o preukázaní skutočnosti uvedenej v článku H., ods. 4,
písm. a) v poslednej vete,
- vyhlásenie o tom, či v čase predloženia žiadosti žiada o inú minimálnu pomoc u
iného poskytovateľa. Ak žiadateľ takúto žiadosť predložil v čase posudzovania
žiadosti podľa tejto schémy, bude o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa.
- ďalšie náležitosti stanovené vo výzve (ak relevantné).
4. Vykonávateľ v čase posudzovania žiadosti overí splnenie podmienok poskytnutia pomoci
na základe predložených dokumentov a/alebo pomocou overenia v príslušných verejných
registroch, pričom konkrétny spôsob overenia splnenia podmienok bude stanovený
v príslušnej výzve.
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5. Vykonávateľ 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 pomoci jedinému podniku podľa článku J. ods. 1. tejto
schémy. Zároveň overí, či sa dodržiavajú kumulačné pravidlá podľa čl. L. tejto schémy

L. Kumulácia pomoci
1.

Pri zisťovaní toho, či sa dodržiavajú stropy pomoci podľa článku J. Výška a intenzita
pomoci tejto schémy sa zohľadňuje celková výška pomoci poskytnutá jedinému podniku
v priebehu obdobia predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho
fiškálneho roka.

2.

Pomoc poskytnutá podľa tejto schémy sa môže kumulovať s pomocou poskytnutou
v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 360/201226 až do výšky stropu stanoveného v
uvedenom nariadení. Môže byť kumulovaná s pomocou poskytnutou v súlade s inými
predpismi o pomoci až do výšky príslušného stropu stanoveného v článku J. ods. 1 tejto
schémy, pričom nemôže dôjsť k financovaniu tých istých výdavkov v rámci tejto schémy
z viacerých verejných zdrojov.

3.

Pomoc poskytnutú podľa tejto schémy nie je možné kumulovať so štátnou pomocou vo
vzťahu k rovnakým čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcim oprávneným nákladom.

4.

Kumulácia pomoci je vždy viazaná na konkrétneho príjemcu27.

M. Mechanizmus poskytovania pomoci
1.

Poskytovateľ uverejní na svojom webovom sídle výzvu. Vykonávateľ zverejní na svojom
webovom sídle odkaz na výzvu zverejnenú poskytovateľom.

2.

Žiadosť predkladá žiadateľ vykonávateľovi v lehote a forme určenej vo výzve. Žiadosť
musí byť riadne vyplnená 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.

3.

Žiadosť musí zahŕňať výpočet straty počas oprávneného obdobia .

4.

Vykonávateľ vykoná kontrolu úplnosti predloženej žiadosti vrátane všetkých povinných
príloh stanovených vo výzve. 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.

5. Vykonávateľ 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, vykonávateľ odporučí

26

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) v platnom znení.
27
So zohľadnením definície jediného podniku podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia de minimis.
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poskytovateľovi žiadosť schváliť, vrátane uvedenia výšky pomoci; v opačnom prípade
vykonávateľ odporučí poskytovateľovi žiadosť neschváliť.
6. Poskytovateľ poskytuje pomoc na základe rozhodnutia správnej rady poskytovateľa
o schválení žiadosti (ďalej len „rozhodnutie o schválení žiadosti“). Za dátum poskytnutia
pomoci sa považuje dátum vydania rozhodnutia o schválení žiadosti.
7. Na poskytnutie pomoci nie je právny nárok. O poskytnutí a jej výške rozhoduje
poskytovateľ v zmysle podmienok tejto schémy a v zmysle podmienok príslušnej výzvy.
8. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že do momentu vydania rozhodnutia
o schválení žiadosti, nevzniká žiadateľovi žiadny právny nárok na poskytnutie pomoci
podľa tejto schémy.

N. Rozpočet
1.

Odhadovaný rozpočet schémy je 6 000 000 EUR, a to z rozpočtu poskytovateľa, v rámci časti
vyčlenenej na podporu profesionálneho športu podľa§ 20a zákona o Fonde.

O. Transparentnosť a monitorovanie
1.

Poskytovateľ po nadobudnutí platnosti a účinnosti schémy, resp. schémy v znení
dodatku zabezpečí jej zverejnenie v platnom znení na svojom webovom sídle v trvaní
minimálne počas obdobia jej účinnosti.

2. Transparentnosť schémy zabezpečuje poskytovateľ podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Rozhodnutia o schválení žiadosti
zverejňuje poskytovateľ v súlade s § 15 ods. 4 zákona o Fonde.
3.

Vykonávateľ je v súlade s § 13 ods. 1 a 2 zákona o štátnej pomoci povinný zaznamenávať
prostredníctvom elektronického formulára do piatich pracovných dní odo dňa
poskytnutia pomoci v Centrálnom registri (IS SEMP) údaje o príjemcovi pomoci
a poskytnutej pomoci podľa tejto schémy.

4.

Poskytovateľ pri zaslaní rozhodnutia o schválení žiadosti písomne informuje príjemcu
o predpokladanej výške pomoci vyjadrenej ako ekvivalent hrubého grantu a o tom, že
ide o pomoc pričom v písomnom oznámení uvedie názov tejto schémy, celý názov
nariadenia de minimis, odkaz na nariadenie de minimis a údaje o jeho uverejnení v
Úradnom vestníku EÚ.

5.

Vykonávateľ kontroluje dodržiavanie všetkých podmienok stanovených v tejto schéme
a vo výzve a dodržiavanie stropu maximálnej výšky pomoci podľa článku J. ods. 1. a ods.
8 tejto schémy a intenzitu pomoci podľa čl. J ods. 7 tejto schémy.

6.

Poskytovateľ uchováva doklady týkajúce sa každej poskytnutej pomoci počas 10
fiškálnych rokov od dátumu jej poskytnutia a záznamy týkajúce sa schémy počas 10
fiškálnych rokov od dátumu, kedy sa poskytla posledná individuálna pomoc v rámci tejto
schémy.
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P. Kontrola a audit
1.

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

2. Ak sa zistí porušenie pravidiel stanovených v tejto schéme, príjemca je povinný sumu
zodpovedajúcu poskytnutej pomoci vrátiť poskytovateľovi 28.
3. V prípade zistenia rozporu medzi uverejnenou výzvou a touto schémou, bude
poskytovateľ a vykonávateľ postupovať podľa ustanovení tejto schémy.
4. Príjemca je povinný poskytnúť súčinnosť a všetku dokumentáciu potrebnú pre výkon
kontrol/auditov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o finančnej kontrole
a audite a ďalších právnych predpisov a právnych aktov EÚ a SR.
5.

Protimonopolný úrad SR ako koordinátor pomoci je podľa § 14 ods. 2 zákona o štátnej
pomoci oprávnený u poskytovateľa vykonať kontrolu poskytnutia tejto pomoci. Na tento
účel je koordinátor pomoci oprávnený overiť si potrebné skutočnosti aj u príjemcu alebo
vykonávateľa. Príjemca alebo vykonávateľ sú povinní umožniť koordinátorovi pomoci
vykonať kontrolu.

Q. Platnosť a účinnosť schémy
1. Schéma alebo schéma v znení dodatku nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej
uverejnenia v Obchodnom vestníku. Zverejnenie schémy alebo schémy v znení dodatku
v Obchodnom vestníku zabezpečí poskytovateľ. Poskytovateľ zabezpečí zverejnenie
schémy v úplnom znení aj na svojom webovom sídle do 10 (desať) pracovných dní po jej
uverejnení v Obchodnom vestníku.
2. Zmeny v schéme je možné vykonať formou písomných dodatkov k schéme, pričom
platnosť a účinnosť každého dodatku nastáva dňom zverejnenia schémy v znení dodatku
v Obchodnom vestníku.
3. Zmeny v európskej a slovenskej legislatíve podľa článku B. schémy alebo
v akejkoľvek s ňou súvisiacej legislatíve týkajúce sa ustanovení schémy budú
premietnuté do schémy v priebehu šiestich mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti.
4. Termín posledného predloženia žiadosti o príspevok bude stanovený vo výzve.
5. Platnosť a účinnosť tejto schémy končí 31.12.2023. Pomoc na základe tejto schémy
možno poskytnúť (v zmysle dátumu poskytnutia podľa článku M. ods. 6 schémy) od
nadobudnutia jej platnosti a účinnosti najneskôr do 31.12.2023. Pomoc je však možné
vyplatiť do 30.09. 2024.
6. Zmena v subjekte poskytovateľa vyplývajúca zo všeobecne záväzného právneho
predpisu sa nepovažuje za zmenu v schéme, ktorú je potrebné vykonať formou
písomného dodatku k schéme.
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§17 ods. 5 zákona o štátnej pomoci.
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R. Príloha
Neoddeliteľnou súčasťou schémy je nasledujúca príloha:
1. Príloha 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
v platnom znení.
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