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A. Základné informácie
1.

2.

3.

4.

Predmetom Schémy štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov
v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – II. (ďalej len „schéma“) je poskytovanie
štátnej pomoci profesionálnym športovým klubom formou finančného príspevku
z prostriedkov Fondu na podporu športu.
Cieľom schémy je zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19
na profesionálne športové kluby vymedzené v bode 23 tejto schémy, ktoré boli
obmedzené vo svojej hospodárskej činnosti v dôsledku opatrení slovenských orgánov,
keď na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva došlo k zákazu organizácie
hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.1 Následne bola
na celom území Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia.2 V kontexte
druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásila vláda Slovenskej republiky
opätovne núdzový stav.3 Za účelom zamedzenia šírenia vírusu prijímajú slovenské
orgány ďalšie opatrenia4, vrátane obmedzení pre športové podujatia.5
Odvetvie športu bolo zasiahnuté pandémiou ochorenia COVID-19 aj z hospodárskeho
hľadiska. V dôsledku straty príjmov zo vstupného a z marketingových, resp. reklamných
práv, poklesli tržby športových klubov pôsobiacich v profesionálnych súťažiach
kolektívnych športov v priebehu roka 2020 o viac ako 50 %.6 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).7
HDP v 4. štvrťroku 2020 sa medziročne znížil o 2,7 %, čo predstavuje síce druhý
najmiernejší pokles v rámci celého roka 2020, súčasne však tento ukazovateľ je

1

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/2405/84443 zo dňa 9. marca 2020.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.3. 2020.
3
Uznesenie vlády SR č. 587/2020 z 30.09.2020, č. 718/2020 z 11.11.2020, č. 807/2020 z 29.12.2020, č. 77/2021
z 5.2.2021, č. 160/2021 z 17.3.2021, č. 215/2021 z 26.4.2021 a č. 260/2021 z 14.5.2021.
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 V. v. z 29.10.2020, č. 24/2020 V. v. z 13.11.2020, č. 45/2020 V. v. z
17.12.2020, č. 70/2020 V. v. z 30.12.2020, č. 3/2021 V. v. z 7.1.2021, č. 13/2021 V. v. z 21.1.2021, č. 45/2021 V.
v. z 5.2.2021, 98/2021 V. v. z 2.3.2021, č. 131/2021 V. v. z 19.3.2021, č. 186/2021 V. v. z 16.4.2021, č. 194/2021
V. v. z 23.4.2021, č. 196/2021 V. v. z 26.4.2021, č. 199/2021 V. v. z 29.4.2021, č. 203/2021 V. v. z 7.5.2021 a č.
208/2021 V. v. z 14.5.2021.
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.). Od 15.10.2020 do 9.5.2021 platil
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. Od 10.5.2021 sa organizácia hromadných
športových podujatí a účasť obecenstva na nich naviazala na COVID automat, ktorý určuje stupne závažnosti
epidemickej situácie na území príslušného okresu.
6
Prieskum Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky..
7
Štúdia zverejnená na webovom sídle: https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/865ef44c5ca1-11e8-ab41-01aa75ed71a1/language-en.
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5.

6.

7.

8.

signálom toho, že ani v štvrtom štvrťroku sa ekonomická aktivita nedostala na úroveň
pred pandémiou ochorenia COVID-19.8
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,
športovcov, trénerov, pracovníkov a dobrovoľníkov v oblasti športu a subjekty
podnikajúce v oblasti športu, vrátane organizátorov športových podujatí a športových
médií.9
Pomoc poskytnutá prostredníctvom tejto schémy umožní zachovať životaschopnosť
profesionálnych športových klubov prostredníctvom príspevku na pokrytie časti
nákladov, ktoré im vznikli a vzniknú v oprávnenom období, pričom oprávnené obdobie
bude stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí (ďalej len „výzva“) a oprávnené
obdobie nemôže začať pred 1.1.2021.
Profesionálnym športovým klubom bola poskytovaná pomoc aj na základe schémy
štátnej pomoci v znení dodatku č. 1 SA.62727. Na základe skúseností pri
prerozdeľovaní pomoci podľa schémy štátnej pomoci SA.62727 je už v súčasnosti
možné konštatovať, že ňou stanovený rámec oprávnených nákladov a spôsob výpočtu
strát nevyhovoval všetkým potenciálnym oprávneným žiadateľom, nakoľko štruktúra
príjmov a výdavkov medzi profesionálnymi športovými klubmi je rozdielna.
Z tohto dôvodu poskytovateľ pomoci uznal za vhodné pristúpiť k vypracovaniu novej
schémy štátnej pomoci, v rámci ktorej budú oprávnenými nákladmi výlučne mzdové
náklady a náklady na služby športovcov a športových odborníkov, čo umožní
rovnomernejšie, efektívnejšie a spravodlivejšie prerozdelenie pomoci viacerým
profesionálnym športovým klubom.

B. Právny základ
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zmluva o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, str. 47);
Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej
situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení (ďalej len „dočasný rámec“)10;
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 neskorších predpisov (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“).

8

Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021, Katalóg informatívnych správ.
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.
10
Ú. v. EÚ C 91I, 20. 3. 2020, s. 1 – 9.
9
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C. Poskytovateľ pomoci a vykonávateľ schémy
16.

Poskytovateľom pomoci je Fond na podporu športu (ďalej len „poskytovateľ“):
Fond na podporu športu
Stromová 9
831 01 Bratislava
web: www.fondnapodporusportu.sk
e-mail: office@fnps.sk
Vykonávateľom schémy je Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len
„vykonávateľ“):
Slovenská inovačná a energetická agentúra:
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
tel. č.: +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 športu v súvislosti s ochorením COVID-1911.

D. Cieľ pomoci
17.

Cieľom pomoci je poskytnúť oprávneným príjemcom vymedzeným v článku G tejto
schémy finančné prostriedky na úhradu časti nákladov, ktoré im vznikli a vzniknú
v oprávnenom období stanovenom výzvou, počas ktorého bola a je činnosť
profesionálnych športových klubov významne ovplyvnená opatreniami slovenských
orgánov v súvislosti so zamedzením šírenia pandémie COVID-19 v dôsledku obmedzení
pre športové podujatia.

E.

Rozpočet

18.
19.

Odhadovaný rozpočet schémy je 10 000 000 EUR.
Opatrenia budú financované z rozpočtu Fondu na podporu športu v súlade s § 20a
zákona o Fonde.

F.

Rozsah pôsobnosti

20.

Z hľadiska sektorovej pôsobnosti je schéma určená profesionálnym športovým klubom
so sídlom v Slovenskej republike, ktoré pôsobili v nasledovných ligách12 počas
oprávneného obdobia:
Šport

Názov súťaže

hokej

TIPOS extraliga (muži)
ICE HOCKEY LEAGUE (muži)

11
12

Link na zmluvu bude doplnený po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
resp. ich nástupcov alebo predchodcov.

5

Slovenská hokejová liga (muži)
futbal

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

hádzaná

SLOVNAFT Handball Extraliga (muži)
MOL Liga (ženy)

volejbal

Extraliga muži (muži)
Extraliga ženy (ženy)

basketbal

Slovenská basketbalová liga (muži)
Extraliga ženy (ženy)

21.

22.

Z pôsobnosti a uplatňovania schémy je vylúčené poskytovanie pomoci podľa Schémy
štátnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (State
Aid Scheme for support of the professional sports clubs in relation to COVID-19
outbreak) v znení dodatku č. 1 SA.62727. Z hľadiska uvedeného sektorového
vymedzenia pôsobnosti schémy je z uplatňovania schémy automaticky vylúčené
poskytovanie pomoci pre úverové a finančné inštitúcie, poskytovanie pomoci pre
oblasť poľnohospodárstva, spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov
a pre oblasť rybného a vodného hospodárstva.
V zmysle regionálnej pôsobnosti sa schéma vzťahuje na celé územie Slovenska.

G. Príjemcovia pomoci
23.

24.

Príjemcami sú profesionálne športové kluby, ktoré majú registrované sídlo na území
Slovenskej republiky. Príjemca je považovaný za profesionálny športový klub
(bez ohľadu na jeho právnu formu či veľkosť), ak ide o športový klub podľa § 15 zákona
o športe a súťaží v aspoň jednej z líg uvedených v bode 35 tejto schémy.
Príjemcovia musia splniť 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 trhom13;
b) k 31. decembru 2019 neboli podnikom v ťažkostiach.14 Odchylne
od predchádzajúcej vety možno pomoc poskytnúť mikropodnikom alebo
malým podnikom (v zmysle prílohy I k Všeobecnému nariadeniu o skupinových
výnimkách15), ktoré boli k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach
za podmienky, že nie sú predmetom konkurzného konania podľa

13

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.
14
V súlade s definíciou podľa čl. 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 187/1,
26.6.2014, s. 1) v platnom znení.
15
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 187,26.6.2014, s. 1) v platnom znení.
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25.
26.

27.

vnútroštátnych právnych predpisov, a že nedostali pomoc na záchranu16 ani
pomoc na reštrukturalizáciu17,
c) 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,
d) nie je voči nim vedený výkon rozhodnutia,
e) nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie,18nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a
podporu poskytovanú z fondov Európskej únie19,
f) sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľov
(príjemcov do momentu poskytnutia pomoci), ktorí majú povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora a výška pomoci presahuje 100 000
eur.20
Spôsob preukázania splnenia jednotlivých podmienok zo strany príjemcu a spôsob
overenia ich splnenia zo strany vykonávateľa bude stanovený vo vyzve.
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 jednotku. Takáto hospodárska
jednotka sa potom považuje za relevantný podnik, teda príjemcu.21
Slovenské orgány odhadujú, že počet príjemcov v rámci tejto schémy neprekročí počet
100.

H. Oprávnené náklady a intenzita pomoci
28.

Za oprávnený náklad podľa tejto schémy sa považuje náklad, ktorý žiadateľovi vznikol
v oprávnenom období stanovenom výzvou. Oprávnenými nákladmi podľa tejto schémy
sú:
a) mzdové náklady profesionálnych športovcov, ktorí vykonávajú činnosť
v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom pomere22 v limite do
1 650 EUR mesačne na jedného športovca.
b) náklady na služby profesionálnych športovcov ako samostatne zárobkovo
činných osôb23, a to v limite do 1 650 EUR mesačne na jedného športovca,

16

Prípadne, za predpokladu, že dostali pomoc na záchranu, v čase poskytnutia pomoci podľa tejto schémy už
uhradili úver alebo vypovedal záruku.
17
Prípadne, za predpokladu, že dostali pomoc na reštrukturalizáciu, v čase poskytnutia pomoci podľa tejto
schémy už nepodliehajú reštrukturalizačný plán.
18
Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
19
Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
20
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
21
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.
22
Napr. podľa § 35 zákona o športe
23
V prípade športovcov vykonávajúcich športovú činnosť pre príjemcu, ako samostatne zárobkovo činné osoby.
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29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.

c) náklady na služby športových odborníkov,24 ktorí vykonávajú činnosť
v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom pomere, a to v limite do
1 650 EUR mesačne na jedného športového odborníka,
d) náklady na služby športových odborníkov ako samostatne zárobkovo činných
osôb a náklady na služby športových odborníkov zabezpečované
dodávateľským spôsobom, a to v limite do 1 650 EUR mesačne na jedného
športového odborníka.
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.
Oprávnené náklady v oprávnenom období podľa tejto schémy nie sú:
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 podľa bodu 28; 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.
Poskytovateľ môže vo výzve stanoviť ďalšie obmedzenia pre určitú kategóriu nákladov
v oprávnenom období.
Pomoc podľa tejto schémy sa poskytuje vo forme priameho príspevku (grantu)
z rozpočtu poskytovateľa podľa § 20a zákona o Fonde.
Intenzita pomoci je 100 % nákladov vypočítaných podľa bodu 28.
Celková suma pomoci poskytnutá podnikom podľa tejto schémy nesmie presiahnuť
1 800 000 EUR. Všetky čísla použité v tejto schéme sú v hrubom vyjadrení, čiže pred
odrátaní dane alebo ďalších poplatkov.
Celková suma pomoci poskytnutej podľa tejto schémy profesionálnym športovým
klubom ako právnickým osobám nesmie presiahnuť nasledovné obmedzenia:
Názov súťaže
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Maximálna celková výška pomoci pre
profesionálny športový klub

TIPOS extraliga (hokej – muži)

500 000 EUR

ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži)

500 000 EUR

Slovenská hokejová liga (hokej – muži)

150 000 EUR

FORTUNA Liga (futbal – muži)

500 000 EUR

II. futbalová liga (futbal – muži)

150 000 EUR

SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži)

75 000 EUR

MOL Liga (hádzaná – ženy)

60 000 EUR

Extraliga muži (volejbal – muži)

75 000 EUR

Podľa § 6 zákona o športe.
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36.
37.

38.

Extraliga ženy (volejbal - ženy)

60 000 EUR

Slovenská basketbalová liga (basketbal – muži)

75 000 EUR

Extraliga ženy (basketbal – ženy)

60 000 EUR

Ak príjemca dostane viacero pomocí podľa oddielu 3.1 dočasného rámca, celková suma
pomocí nesmie prekročiť strop celkovej sumy pomoci uvedený v bode 34 tejto schémy.
Pomoc poskytnutá na základe schém schválených podľa oddielu 3.1 dočasného rámca,
ktorá sa vráti pred 31. decembrom 2021, sa nebude brať do úvahy pri určovaní toho, či
bol prekročený príslušný strop celkovej sumy pomoci v zmysle bodu 34 schémy.
Pomoc poskytnutá podľa tejto schémy nie je podmienená premiestnením výrobnej
činnosti alebo inej činnosti príjemcu z inej krajiny v Európskom hospodárskom
priestore (EHP) na územie Slovenskej republiky. Toto pravidlo platí bez ohľadu na
počet pracovných miest, ktoré skutočne zanikli v pôvodnej prevádzkarni Prijímateľa
v EHP.

I. Mechanizmus poskytovania pomoci
39.
40.

41.
42.
43.

44.

45.

Poskytovateľ uverejní na svojom webovom sídle výzvu.
Žiadosť predkladá žiadateľ poskytovateľovi 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.
Žiadosť musí zahŕňať výpočet oprávnených nákladov počas oprávneného obdobia.
V žiadosti musí žiadateľ uviesť úplné informácie, či na pokrytie oprávnených nákladov
podľa bodu 28 tejto schémy nežiada o poskytnutie štátnej pomoci a/alebo minimálnej
pomoci od iných poskytovateľov alebo v rámci iných schém pomoci.
V prípade, že žiadateľ požiadal o poskytnutie štátnej pomoci a/alebo minimálnej
pomoci od iných poskytovateľov alebo v rámci iných schém pomoci na pokrytie
oprávnených nákladov podľa bodu 28 tejto schémy, sa žiadosťou súčasne zaväzuje, že
ak by takúto žiadosť predložil inému poskytovateľovi v čase posudzovania žiadosti
podľa tejto schémy alebo ak by mu bola schválená štátna a/alebo minimálna pomoc od
iných poskytovateľov pomoci alebo v rámci iných schém pomoci ešte pred poskytnutím
pomoci podľa tejto schémy, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje vykonávateľa.
Vykonávateľ vykoná kontrolu úplnosti predloženej žiadosti a všetkých povinných
príloh stanovených vo výzve, vrátane kontroly pravidiel kumulácie pomoci podľa
článku J tejto schémy 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.
Vykonávateľ je oprávnený v čase posudzovania žiadosti požadovať od žiadateľa
dodatočné informácie súvisiace so žiadosťou. V prípade, že kompletná žiadosť spĺňa
podmienky poskytnutia pomoci stanovené v tejto schéme a výzve, vykonávateľ
odporučí poskytovateľovi žiadosť schváliť, vrátane uvedenia výšky pomoci; v opačnom
prípade vykonávateľ odporučí poskytovateľovi žiadosť neschváliť.
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.

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.
Žiadosť o pomoc musí byť podaná v lehote stanovenej príslušnou výzvou, najneskôr
však 31. septembra 2021.
Pomoc musí byť poskytnutá najneskôr 30. novembra 2021. Pomoc musí byť príjemcovi
vyplatená najneskôr do 31. decembra 2021.
Pomoc poskytnutá podľa tejto schémy musí byť v súlade s dočasným rámcom
a zákonom o Fonde.
Pomoc podľa tejto schémy môže byť poskytnutá príjemcom len za predpokladu, že
príjemca spĺňa všetky kritéria stanovené touto schémou a príslušnou výzvou.
Všeobecnou podmienkou pre poskytovanie pomoc je podanie kompletnej žiadosti
spolu so všetkými povinnými prílohami zo strany žiadateľa.
Žiadosť obsahuje:
a) identifikačné údaje profesionálneho športového klubu,
b) výšku žiadanej pomoci,
c) IBAN žiadateľa,
d) ostatné požiadavky stanovené príslušnými výzvami.
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.
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 vyzve.

J. Kumulácia pomoci
55.

56.

57.

Pomoc poskytnutá podľa tejto schémy sa môže kumulovať s pomocou poskytnutou
rovnakému príjemcovi podľa oddielu 3.1 dočasného rámca, pričom celková suma
pomocí nesmie prekročiť strop celkovej sumy pomoci stanovený v bode 34 tejto
schémy.
Pomoc poskytnutá podľa tejto schémy sa môže kumulovať aj s inou pomocou podľa
dočasného rámca poskytnutou rovnakému príjemcovi než je pomoc poskytnutá podľa
oddielu 3.1 dočasného rámca za predpokladu dodržania stropu celkovej sumy pomoci
v zmysle bodu 34 tejto schémy.
Pomoc poskytnutá podľa tejto schémy sa môže kumulovať s pomocou poskytnutou
podľa nariadení de minimis25 alebo s pomocou poskytnutou podľa nariadení

25

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,
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
– 17) v platnom znení, 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 – 54) v platnom znení, 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 Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2012, s. 8 – 13)
v platnom znení.
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58.
59.

o skupinových výnimkách26 za predpokladu, že sú dodržané ustanovenia a pravidlá
kumulácie uvedených nariadení.
Pomoc poskytovaná podľa tejto schémy sa môže kumulovať s inými formami
financovania zo strany Únie za predpokladu, že sa dodržia maximálne intenzity pomoci
uvedené v príslušných usmerneniach alebo nariadeniach.
Odchylne od bodov 55 a 56 tejto schémy nemožno pomoc poskytovanú podľa tejto
schémy kumulovať s inou pomocou poskytovanou vo vzťahu k rovnakým čiastočne
alebo úplne sa prekrývajúcim oprávneným nákladom.27

K. Kontrolné mechanizmy
60.
61.

62.
63.

Ex post kontrola pomoci poskytnutej podľa tejto schémy sa vykonáva v súlade
s ustanoveniami zákona o finančnej kontrole a audite.
Kontrolu pomoci vykonáva poskytovateľ pomoci, vykonávateľ pomoci alebo iný orgán
oprávnený vykonávať kontrolu podľa tejto schémy alebo podľa príslušnej výzvy
v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych alebo európskych všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Príjemca je povinný poskytnúť súčinnosť a všetku dokumentáciu potrebnú pre výkon
kontroly.
V prípade porušenia pravidiel stanovených touto schémou, príjemca vráti poskytnutú
pomoc alebo jej príslušnú časť s úrokmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

L. Monitorovanie a hlásenie
64.
65.
66.
67.

Každá poskytnutá pomoc nad 100 000 EUR sa zaznamená do centrálneho registra
podľa § 12 zákona o štátnej pomoci v lehote do 6 mesiacov od momentu poskytnutia
pomoci.
Slovenské orgány potvrdzujú, že budú dodržiavať povinnosti týkajúce sa monitorovania
a podávania správ ustanovené v oddiele 4 dočasného rámca.
Slovenské orgány musia Komisii predkladať výročné správy28.
Slovenské orgány musia predložiť Komisii zoznam opatrení zavedených na základe
schém schválených na základe dočasného rámca najneskôr do 31. decembra 2021.

26

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, 26.6.2014, s. 1 – 78) v platnom znení,
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 – 75)
v platnom znení, 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 – 63) v platnom znení.
27
Takouto pomocou, ktorú nemožno kumulovať s príspevkom na základe tejto schémy, je napr. štátna pomoc
poskytovaná v zmysle Schémy štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a
podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou COVID-19 a jej príslušných
dodatkov (Štátna pomoc označovaná ako „Prvá pomoc”, „Prvá pomoc+“ alebo „Prvá pomoc++“).
28
Nariadenie 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)
v platnom znení.
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68.

69.

Podrobné záznamy o poskytovaní pomoci podľa tejto schémy sa uchovávajú. Tieto
záznamy musia obsahovať všetky informácie potrebné na preukázanie dodržiavania
potrebných podmienok. Doba uchovania je 10 rokov po poskytnutí pomoci
a na požiadanie sa musia poskytnúť Komisii.
Komisia môže požiadať o doplňujúce informácie týkajúce sa poskytovanej pomoci
s cieľom overiť, či sú splnené podmienky ustanovené v rozhodnutí Komisie o schválení
pomoci.

M. Platnosť a účinnosť schémy
70.

71.

72.

Schéma nadobúda platnosť a účinnosť po jej schválení Komisiou. Následne
poskytovateľ pomoci zabezpečí zverejnenie schémy na svojej webovej stránke
a v Obchodnom vestníku. Dátum zverejnenia schémy v Obchodnom vestníku sa
považuje za deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti.
Táto schéma môže byť zmenená len písomným dodatkom schváleným Komisiou.
Následne poskytovateľ pomoci zabezpečí zverejnenie schémy v znení dodatku na svojej
webovej stránke a v Obchodnom vestníku. Dátum zverejnenia schémy v znení dodatku
v Obchodnom vestníku sa považuje za deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti.
Platnosť a účinnosť tejto schémy sa končí 31. decembra 2021. Tým nie je dotknutý bod
48 tejto schémy.

N. Prílohy
73.

Neoddeliteľnou súčasťou schémy je nasledujúca príloha:
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 (Ú.
v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1) v platnom znení (definície MSP)
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Príloha č. 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
Vymedzenie pojmov týkajúcich sa MSP
Článok 1
Podnik
Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na
jeho právnu formu. Sem patria najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky,
ktoré vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti, a partnerstvá alebo združenia, ktoré
pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.
Článok 2
Počet pracovníkov a finančné limity určujúce kategórie podnikov
1.

Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov („MSP“) tvoria podniky,
ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil.
EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR.

2.

V rámci kategórie MSP sa malý podnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej
ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil.
EUR.

3.

V rámci kategórie MSP sa mikropodnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej
ako 10 osôb a

ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR.

Článok 3
Typy podnikov, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm
„Samostatný podnik“ je každý podnik, ktorý nie je zatriedený ako partnerský podnik v
zmysle odseku 2 alebo ako prepojený podnik v zmysle odseku 3.

1.

„Partnerské podniky“ sú všetky podniky, ktoré nie sú zatriedené ako prepojené
podniky v zmysle odseku 3 a medzi ktorými je takýto vzťah: podnik (vyššie postavený
podnik) vlastní, buď samostatne alebo spoločne s jedným alebo viacerými prepojenými
podnikmi v zmysle odseku 3, 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv iného podniku
(nižšie postavený podnik).

2.
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Podnik sa však môže klasifikovať ako samostatný, teda ako podnik, ktorý nemá žiadne
partnerské podniky, aj keď nižšie uvedení investori tento limit 25 % dosiahnu alebo
prekročia, za predpokladu, že títo investori nie sú prepojení v zmysle odseku 3 individuálne
alebo spoločne s príslušným podnikom:
a) verejné investičné spoločnosti, spoločnosti investujúce do rizikového kapitálu, fyzické
osoby alebo skupiny fyzických osôb pravidelne vykonávajúce rizikové investičné aktivity,
ktoré investujú vlastný kapitál do nekótovaných podnikov (podnikateľskí anjeli), za
predpokladu, že celkové investície týchto podnikateľských anjelov v rovnakom podniku sú
nižšie ako 1 250 000 EUR;
b) univerzity alebo neziskové výskumné strediská;
c) inštitucionálni investori vrátane regionálnych rozvojových fondov;
d) orgány miestnej samosprávy s ročným rozpočtom nižším ako 10 mil. EUR a s menej ako 5
000 obyvateľmi.
3. „Prepojené podniky“ sú podniky, medzi ktorými je niektorý z týchto vzájomných vzťahov:
a) podnik má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v inom podniku;
b) podnik má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo
dozorného orgánu iného podniku;
c) podnik má právo dominantne pôsobiť na iný podnik na základe zmluvy uzatvorenej s
týmto podnikom alebo na základe ustanovenia v jeho spoločenskej zmluve alebo
stanovách;
d) podnik, ktorý je akcionárom alebo členom iného podniku, sám kontroluje na základe
zmluvy s inými akcionármi tohto podniku alebo členmi tohto podniku väčšinu hlasovacích
práv akcionárov alebo členov v tomto podniku.
Vychádza sa z predpokladu, že dominantný vplyv neexistuje, ak sa investori uvedení v
odseku 2 druhom pododseku nezapoja priamo alebo nepriamo do riadenia príslušného
podniku - bez toho, aby boli dotknuté ich práva ako akcionárov.
Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom zo vzťahov uvedených v prvom pododseku
prostredníctvom jedného alebo viacerých iných podnikov alebo prostredníctvom niektorého
z investorov uvedených v odseku 2, sa tiež považujú za prepojené.
Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom z týchto vzťahov prostredníctvom fyzickej osoby
alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne, sa tiež považujú za prepojené podniky, ak
svoju činnosť alebo časť svojej činnosti vykonávajú na rovnakom relevantnom trhu alebo na
priľahlých trhoch.
Za „priľahlý trh" sa považuje trh pre výrobok alebo službu, ktorý sa nachádza bezprostredne
vo vyššej alebo nižšej pozícii vo vzťahu k relevantnému trhu.
4.
Okrem prípadov uvedených v odseku 2 druhom pododseku sa podnik nemôže
považovať za MSP, ak 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo
nepriamo kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými
orgánmi.
5.
Podniky môžu poskytnúť vyhlásenie o postavení ako samostatný podnik, partnerský
podnik alebo prepojený podnik vrátane údajov týkajúcich sa limitov stanovených v článku 2.
Vyhlásenie sa môže poskytnúť aj vtedy, keď je imanie rozptýlené tak, že nie je možné presne
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určiť, kto je jeho držiteľom; v takomto prípade podnik môže poskytnúť vyhlásenie v dobrej
viere, že môže odôvodnene predpokladať, že jeden podnik v ňom nevlastní alebo spoločne
navzájom prepojené podniky v ňom nevlastnia 25 % alebo viac. Takéto vyhlásenia sa
poskytnú bez toho, aby boli dotknuté kontroly alebo vyšetrovania stanovené podľa
vnútroštátnych pravidiel alebo pravidiel Únie.
Článok 4
Údaje používané pri výpočte poctu pracovníkov a finančných súm a referenčné obdobie
Údajmi používanými pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm sú údaje
týkajúce sa posledného schváleného účtovného obdobia a vypočítané na ročnom základe.
Zohľadňujú sa odo dňa účtovnej závierky. Výška zvoleného obratu sa vypočíta bez dane z
pridanej hodnoty (DPH) a iných nepriamych daní.
1.

Ak podnik v deň účtovnej závierky zistí, že na ročnom základe prekročil počet
pracovníkov alebo finančné limity stanovené v článku 2, alebo klesol pod tento počet
pracovníkov a finančné limity, nebude to mať za následok stratu alebo nadobudnutie statusu
stredného alebo malého podniku alebo mikropodniku, pokiaľ sa tieto limity neprekročili v
dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach.
2.

V prípade novozaložených podnikov, ktorých účtovné uzávierky ešte neboli
schválené, sa uplatnia údaje získané čestným odhadom vykonaným v priebehu finančného
roku.
3.

Článok 5
Počet pracovníkov
Počet pracovníkov zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (RPJ), t. j. počtu osôb,
ktoré v príslušnom podniku alebo v jeho mene pracovali na plný úväzok počas celého
posudzovaného referenčného roku. Práca osôb, ktoré nepracovali celý rok, práca osôb,
ktoré pracovali na kratší pracovný čas bez ohľadu na jeho trvanie, a práca sezónnych
pracovníkov sa započítava ako podiely RPJ. Pracovníkmi sú:
a)
zamestnanci;
b)
osoby pracujúce pre podnik v podriadenom postavení, ktoré sa podľa
vnútroštátnych právnych predpisov považujú za zamestnancov;
c)
vlastníci-manažéri;
d)
partneri vykonávajúci pravidelnú činnosť v podniku, ktorí majú finančný
prospech z podniku.
Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní na základe učňovskej
zmluvy alebo zmluvy o odbornom výcviku, sa nepovažujú za pracovníkov. Doba trvania
materskej alebo rodičovskej dovolenky sa nezapočítava.

Článok 6
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Vyhotovenie údajov o podniku
1.
V prípade samostatného podniku sa údaje vrátane počtu pracovníkov určujú výlučne
na základe účtovnej závierky tohto podniku.
2.
Údaje o podniku, ktorý má partnerské podniky alebo prepojené podniky, vrátane
údajov o počte pracovníkov sa určia na základe účtovnej závierky a iných údajov o podniku
alebo, ak je k dispozícii, podľa konsolidovanej účtovnej závierky podniku alebo
konsolidovanej účtovnej závierky, do ktorej bol podnik zahrnutý prostredníctvom
konsolidácie.
K údajom uvedeným v prvom pododseku sa pripočítajú údaje každého partnerského podniku
príslušného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení vo
vzťahu k nemu. Výsledok je úmerný percentuálnemu podielu imania alebo hlasovacích práv
(podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia). V prípade krížových podielov sa použije vyšší z týchto
percentuálnych podielov.
K údajom uvedeným v prvom a druhom pododseku sa pripočíta 100 % údajov každého
podniku, ktorý je priamo alebo nepriamo prepojený s príslušným podnikom, ak už tieto
údaje neboli zahrnuté prostredníctvom konsolidácie do účtovnej závierky.
3.
Na účely uplatnenia odseku 2 sa údaje partnerských podnikov príslušného podniku
odvodzujú z ich účtovných závierok a ostatných údajov - konsolidovaných, ak existujú. K
týmto údajom sa pripočíta 100 % údajov podnikov, ktoré sú prepojené s týmito
partnerskými podnikmi, pokiaľ ich účtovné údaje už nie sú zahrnuté prostredníctvom
konsolidácie.
Na účely uplatnenia toho istého odseku 2 sa údaje podnikov, ktoré sú prepojené s
príslušným podnikom, odvodzujú z ich účtovných závierok a ostatných údajov konsolidovaných, ak existujú. K týmto údajom sa pomerne pripočítajú údaje každého
prípadného partnerského podniku tohto prepojeného podniku, ktorý sa nachádza
bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení vo vzťahu k nemu, pokiaľ už tieto údaje
neboli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky v podiele zodpovedajúcom
prinajmenšom percentuálnemu podielu určenému v odseku 2 druhom pododseku.
4.
Ak sa v konsolidovanej účtovnej závierke neuvádzajú za daný podnik údaje o
pracovníkoch, čísla týkajúce sa pracovníkov sa vypočítajú úmerne na základe súhrnu údajov
z jeho partnerských podnikov a pripočítaním údajov z podnikov, s ktorými je príslušný
podnik prepojený.
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