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A. PREAMBULA
1.

Predmetom Schémy minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú
infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 v znení dodatku č. 1 (ďalej
len „schéma“) je poskytovanie minimálnej pomoci podnikom prevádzkujúcim športovú
infraštruktúru formou finančného príspevku z prostriedkov Fondu na podporu športu.
Pomoc poskytnutá prostredníctvom tejto schémy má umožniť zachovať životaschopnosť
podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru prostredníctvom príspevku na pokrytie
časti nákladov, ktoré vznikli v oprávnenom období, keďže čelia náhlemu nedostatku,
dokonca až nedostupnosti likvidity.

2.

Tento stav je dôsledkom nevyhnutných opatrení prijatých v kontexte pandémie COVID19, ktoré majú závažný dosah na fungovanie podnikov prevádzkujúcich športovú
infraštruktúru. Povinnosť zatvoriť určité prevádzky alebo inak obmedziť ich činnosť viedla
v prípade mnohých podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru k strate príjmu,
keďže došlo k výraznému zníženiu spotreby služieb v odvetví.

3.

Cieľom schémy je zmiernenie týchto negatívnych následkov pandémie COVID-19
na prevádzkovateľov športových infraštruktúr. Pokles tržieb podnikov prevádzkujúcich
športovú infraštruktúru, ktoré boli obmedzené vo svojej hospodárskej činnosti v dôsledku
opatrení slovenských orgánov, začal najmä na základe prvého opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva, ktorým došlo k zákazu organizácie hromadných podujatí športovej,
kultúrnej, spoločenskej či inej povahy1. Za účelom zamedzenia šírenia vírusu prijímajú
slovenské orgány ďalšie identické či podobné opatrenia týkajúce sa obmedzenia
hromadných podujatí2, vrátane obmedzení pre športové podujatia3, či obmedzenia týkajúce
sa fungovania rôznych maloobchodných prevádzok, či prevádzok poskytujúcich služby4

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/2405/84443 z 9.3.2020
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, č. 208/2021 V. v. z 14.5.2021, č. 216/2021 V. v.
SR z 10.6.2021, č. 223/2021 V. v. SR z 25.6.2021, č. 233/2021 V. v. SR z 23.7.2021, č. 236/2021 V. v. SR z 30.7.2021, č. 241/2021 V. v. SR
z 12.8.2021, č. 254/2021 V. v. SR z 7.10.2021, č. 258/2021 V. v. SR z 18. 11. 2021, č. 261/2021 V. v. SR z 24. 11. 2021, č. 289/2021 V. v. SR
z 9. 12. 2021 a č. 301/2021 V. v. SR z 10. 12. 2021
3
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. Od 22.11.2021 došlo k výraznému sprísneniu možnosti organizácie
hromadných športových podujatí a účasti obecenstva na nich až napokon v dôsledku vyhlásenia núdzového stavu a zákazu vychádzania
od 25.11.2021 došlo opätovne k plošnému zákazu organizovania a usporiadania hromadných podujatí športovej povahy s výnimkou
pre profesionálne súťaže v piatich kolektívnych športoch (futbal, hokej, hádzaná, basketbal a volejbal), ktoré mohli fungovať ďalej, avšak
bez účasti divákov. Tento zákaz bol čiastočne uvoľnený až 12.1.2022, odkedy sa povolili hromadné podujatia s kapacitnými limitmi
podľa stupňa rizikovosti.
4
Napr. opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2576/2020 z 12.3.2021, č. OLP/2595/2020 z 15.3.2020,
č. OLP/2778/2020 z 28.3.2020, č. OLP/2777/2020 z 29.3.2020, č. OLP/3461/2020 z 21.4.2020, č. OLP/3353/2020 z 24.4.2020,
č. OLP/3795/2020 z 5.5.2020, č. OLP/4083/2020 z 19.5.2020, č. OLP/4362/2020 z 26.5.2020, č. OLP/4592/2020 z 2.6.2020,
č. OLP/4738/2020 z 9.6.2020, č. OLP/5091/2020 z 19.6.2020, č. OLP/5274/2020 z 25.6.2020, č. OLP/5454/2020 z 3.7.2020,
č. OLP/6849/2020 z 28.8.2020, č. OLP/7092/2020 z 9.9.2020, č. OLP/7311/2020 z 17.9.2020, č. OLP/7694/2020 z 30.9.2020,
č. OLP/8326/2020 z 14.10.2020, vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 12/2020 V. v. SR a č. 16/2020 V. v. SR z 29.10.2020,
č. 20/2020 V. v. SR a č. 21/2020 V. v. SR z 6.11.2020, č. 24/2020 V. v. SR z 13.11.2020, č. 27/2020 V. v. SR z 24.11.2020, č. 34/2020 V. v.
SR z 9.12.2020, č. 45/2020 V. v. SR z 17.12.2020, č. 70/2020 V. v. SR z 30.12.2020, č. 77/2020 V. v. SR z 31.12.2020, č. 3/2021 V. v. SR
1
2
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(ďalej len „Opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou COVID-19“).
4.

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.5

5.

Kritický stav odvetvia športu v Slovenskej republike má aj významné makroekonomické
dosahy, keďže 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

6.

Pomoc podľa schémy sa poskytuje na základe zákona 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. a 310/2021 Z. z. a zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti
štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o štátnej pomoci).

B. PRÁVNY ZÁKLAD
1.

Právnym základom pre poskytovanie minimálnej pomoci sú:
a)

zmluva o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012),

b) 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 len „nariadenie de minimis“),
c)

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 len
„Príloha I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014“),

d) zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákonov č. 323/2020 Z. z. a 310/2021 Z. z. (ďalej len „zákon
o fonde“),
e)

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

f)

zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a

z 7.1.2021, č. 13/2021 V. v. SR a 14/2021 V. v. SR z 21.1.2021, č. 36/2021 V. v. SR z 2.2.2021, č. 45/2021 V. v. SR a 47/2021 V. v. SR
z 5.2.2021, č. 49/2021 V. v. SR z 7.2.2021, č. 98/2021 V. v. SR z 3.3.2021, č. 131/2021 a 132/2021 V. v. SR z 19.3.2021, č. 186/2021 a
187/2021 V. v. SR z 16.4.2021, č. 194/2021 V. v. SR z 23.4.2021, č. 196/2021 V. v. SR z 26.4.2021, č. 197/2021 V. v. SR z 28.4.2021,
č. 199/2021 V. v. SR z 29.4.2021, č. 200/2021 V. v. SR z 30.4.2021, č. 202/2021 V. v. SR z 7.5.2021, č. 207/2021 V. v. SR z 14.5.2021,
č. 217/2021 V. v. SR z 10.6.2021, č. 234/2021 V. v. SR z 23.7.2021, č. 240/2021 V. v. SR z 12.8.2021, č. 253/2021 V. v. SR z 7.10.2021,
č. 259/2021 V. v. SR z 19.11.2021, č. 263/2021 V. v. SR z 24.11.2021, č. 290/2021 V. v. SR z 9.12.2021, č.301/2021 V .v. SR z 10.12.2021,
č.307/2021 V. v. SR z 16.12.2021, č.310/2021 V. v. SR z 22.12.2021 a č. 2/2022 V.v. SR z 11.1.2022.
5
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.
6
Štúdia zverejnená na webovom sídle: https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/865ef44c-5ca1-11e8-ab41
01aa75ed71a1/language-en.
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minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej
pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
g) zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).
C. CIEĽ POMOCI
1.

Cieľom pomoci je podpora podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru
prostredníctvom pokrytia časti fixných nákladov, ktoré podniky museli vynaložiť v čase
ich núteného čiastočného alebo úplného uzatvorenia z dôvodu opatrení Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa
prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na fungovanie prevádzok
športovej infraštruktúry.

2.

Pomoc je určená na kompenzáciu škôd vzniknutých príjemcom pomoci (ďalej aj
„príjemca“), ktorí sú definovaní v článku E. tejto schémy, ktoré im vznikli ako priame
následky opatrení prijatých na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla
z dôvodu ochorenia COVID-19 v rozsahu podľa podmienok tejto schémy.

D. POSKYTOVATEĽ POMOCI A VYKONÁVATEĽ SCHÉMY
Poskytovateľom pomoci a zároveň vykonávateľom schémy je Fond na podporu športu (ďalej
len „poskytovateľ“).
Poskytovateľ:
Fond na podporu športu
Príkopova 6
831 03 Bratislava
webové sídlo: www.fondnapodporusportu.sk
e-mail: office@fnps.sk
E. PRÍJEMCA POMOCI
1.

Príjemcom pomoci je podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie, t. j. akýkoľvek subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právnu
formu a spôsob financovania.

2.

Príjemcom pomoci 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. Medzi MSP patria aj samostatne zárobkovo činné osoby.

3.

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

4.

Jediný podnik na účely tejto schémy zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce hospodársku
činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov:

5

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.

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 jednotku7. Takáto hospodárska jednotka sa potom
považuje za relevantný podnik, teda príjemcu.

6.

Príjemcami pomoci sú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi
podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, so sídlom a/alebo miestom podnikania na území Slovenskej
republiky.

7.

Príjemcami pomoci sú aj občianske združenia založené podľa zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a rozpočtové alebo príspevkové
organizácie vo vlastníctve štátu alebo samosprávy za predpokladu, že vykonávajú
hospodársku činnosť.

8.

Príjemcom pomoci sú podniky, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť v odvetví športu
prevádzkovaním športovej infraštruktúry, špecifikované v Prílohe č. 2 tejto schémy.
Poskytovateľ je v individuálnych prípadoch oprávnený poskytnúť pomoc aj takým
podnikom, ktoré si uvádzajú iné SK NACE ako sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto schémy, ak
spôsobom uvedeným vo výzve poskytovateľovi preukážu, že vykonávajú hospodársku
činnosť v odvetví športu prevádzkovaním športovej infraštruktúry.

9.

Príjemcom pomoci nie sú podniky, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť v odvetví športu
prevádzkovaním športovej infraštruktúry, a ktorým bol poskytnutý príspevok v súvislosti

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.
7
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so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia
COVID-19 z iných schém a v ich zmysle zverejnených výziev8.
10. Na základe tejto schémy nie je možné podporiť ani športovú infraštruktúru, ktorá je
vo vlastníctve subjektov územnej samosprávy alebo iných subjektov, ktoré sú
zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia9 a súčasne je využívaná najmä na účely
výchovy10 a vzdelávania11 už zriadenými školami a školskými zariadeniami12, ktoré sú
zaradené do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu13; nie je možné
podporiť ani športovú infraštruktúru vo vlastníctve a prevádzke vysokých škôl14.
11. Príjemcami pomoci môžu byť podniky, ktoré:
a)

začali vykonávať svoju hospodársku činnosť najneskôr 31.08.2020 vrátane,

b) boli priamo dotknuté Opatreniami prijatými v súvislosti s pandémiou COVID-19 a
prostredníctvom ktorých bola uložená povinnosť prerušiť alebo zatvoriť svoje
prevádzkarne, alebo vylúčiť prítomnosť verejnosti vo svojich prevádzkach,
c)

vykázali pokles čistého obratu15 v dôsledku vládnych opatrení16 v porovnaní
s obdobím špecifikovaným v článku J. Podmienky poskytnutia pomoci bod 10.
o 40 % a viac.

12. Príjemca musí spĺňať nasledovné podmienky:
a)

nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné
prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej
s verejnými prostriedkami na rovnaké výdavky, ako sú oprávnené výdavky
podľa tejto schémy,

b) nie je v likvidácii,
c)

nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,

d) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
e)

neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania

Z tejto schémy sú na základe týchto ustanovení explicitne vylúčené športovo-infraštruktúrne prevádzky, na ktoré v súvislosti so zmiernením
negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 podnik získal príspevok na podporu cestovného ruchu od
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako orgánu príslušného na konanie podľa § 27j ods. 1 a 2 zákona č. 91/2010 Z. z. o
podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 342/2020 Z. z. (ďalej len „zákon č. 91/2010 Z. z.") v spojení s § 27a ods. 1 písm. d) zákona č.
91/2010 Z. z. v zmysle Schémy minimálnej pomoci DM-17/2020 na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s vypuknutím
ochorenia COVID-19 schválenej Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a zverejnenej dňa 14. 12. 2020 v Obchodnom vestníku
240/2020 v znení jej zmien a doplnkov a v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA 62256 (2021/N) na podporu podnikov v odvetví cestovného
ruchu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID – 19 schválenej Európskou komisiou rozhodnutím č. C(2021) 3251 z 3. mája 2021.
9
§ 2 písm. x) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
10
§ 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
11
§ 2 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
12
§ 27 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
13
Napríklad § 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
14
§ 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15
§ 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 333/2014 Z. z.
16
Opatrenia úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
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podľa osobitného predpisu17,
f)

nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie18.

13. Pomoc nemôže byť poskytnutá príjemcovi, voči ktorému sa nárokuje vrátenie štátnej
pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola
poskytnutá štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom19.
14. Do momentu vydania rozhodnutia o poskytnutí finančného príspevku sa príjemca v tejto
schéme označuje ako žiadateľ.
F. ROZSAH PÔSOBNOSTI
1.

Táto schéma sa vzťahuje na pomoc poskytnutú podnikom vykonávajúcim činnosti
v ekonomických činnostiach, určených štatistickou klasifikáciou ekonomických činností
SK NACE Rev.2 uvedených v Prílohe č. 2 tejto schémy, aj podnikom, ktoré vykonávajú
ekonomické činnosti v odvetví športu prevádzkovaním športovej infraštruktúry, ktoré si
uvádzajú iné SK NACE ako sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto schémy, ak poskytovateľovi
preukážu spôsobom uvedeným vo výzve, že vykonávajú hospodársku činnosť v odvetví
športu prevádzkovaním športovej infraštruktúry a že pomoc bude poskytnutá na túto
činnosť, čím je zabezpečené, že sa pomoc nebude poskytovať na sektory uvedené
v článku 1 ods. 1, 2 a 3 nariadenia de minimis.

2.

V prípade, ak žiadateľ vykonáva aj činnosti v sektoroch, na ktoré sa podľa článku 1 ods. 1
až 3 nariadenia de minimis pomoc neposkytuje, musí mať zabezpečené sledovanie
činnosti/výdavkov, aby bolo zabezpečené, že minimálna pomoc sa nebude poskytovať
na sektory uvedené v článku 1 ods. 1 až 3 nariadenia de minimis.

3.

Pomoc nie je možné poskytnúť na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo
členských štátov, konkrétne pomoci priamo súvisiace s vyvážanými množstvami,
na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami
súvisiacimi s vývoznou činnosťou.

4.

Poskytnutie pomoci na základe tejto schémy nie je podmienené uprednostňovaním
používania domáceho tovaru pred dovážaným.

5.

Táto schéma platí pre celé územie Slovenskej republiky.

G. OPRÁVNENÉ PROJEKTY
1.

Za oprávnený projekt sa na účely tejto schémy považuje žiadosť o poskytnutie finančného
príspevku podľa článku K. Mechanizmus poskytovania pomoci tejto schémy.

2.

Za oprávnené obdobie sa považuje obdobie od 1. apríla 2020 do 31. decembra 2021.
Podniky špecifikované v článku J. bod 9 písm. d) tejto schémy sú oprávnené žiadať

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ako je uvedené v § 17 zákona č. 91/2016 Z. z. (o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
19
Rozsudok ESD vo veci C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH/Nemecko („Deggendorf“) [1994], § 7 ods. 6 písm. b) zákona
o štátnej pomoci.
17
18
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o poskytnutie pomoci len za obdobie od 1. októbra 2020 do 31. decembra 2021 alebo
za jeho časť.
3.

Výzva tiež môže určiť kratšie oprávnené obdobie, pričom oprávnené obdobie môže trvať
najdlhšie do 31. decembra 2021.

H. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
1.

Za oprávnené výdavky sa považujú nekryté fixné výdavky príjemcu, vypočítané ako podiel
z čistého obratu v referenčnom období podľa článku J. bod 9. tejto schémy, a to počas
oprávneného obdobia, sťaženého následkami pandémie ochorenia COVID-19 a
opatreniami prijatými súvislosti s pandémiou COVID-19 v spojení s poklesom čistého
obratu počas oprávneného obdobia.

2.

Za oprávnené výdavky je možné považovať výdavky súvisiace s hospodárskou činnosťou
žiadateľa prevádzkovaním športovej infraštruktúry uvedené v bode 1 tohto článku, okrem:
a)

poplatkov za bankové služby,

b) colných poplatkov a daní. Výnimku predstavujú

c)

i.

daň z pridanej hodnoty v prípade, ak príjemca nie je platcom dane z pridanej
hodnoty a

ii.

daň vyberaná zrážkou v súlade s ustanovením § 43 ods. 3 písmeno h) zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o dani z príjmov“) v prípade, ak je príjemca zrážku dane povinný
vykonať a odviesť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o dani
z príjmov, ktoré sa na účely tejto schémy považujú za oprávnené výdavky,

poistného na sociálne a zdravotné poistenie a miezd,

d) úrokov,
e)

pokút,

f)

penále,

g) ostatných výdavkov, ktoré boli predmetom podpory v rámci iných už existujúcich
podporných nástrojov v súvislosti s COVID-19.
3.

Žiadateľ si môže podať žiadosť o finančný príspevok aj za konkrétne jednotlivé mesiace,
pričom oprávnené obdobie musí byť v žiadosti jednoznačne špecifikované.

I. FORMA POMOCI
1.

Minimálna pomoc podľa tejto schémy sa poskytuje formou finančného príspevku
podľa § 20a zákona o fonde (ďalej len „finančný príspevok“).

2.

Minimálna pomoc podľa tejto schémy je poskytovaná v príslušnom rozpočtovom roku
z prostriedkov poskytovateľa.
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J. VÝŠKA A INTENZITA POMOCI
1.

Maximálna výška minimálnej pomoci jedinému podniku nesmie presiahnuť 200.000 EUR
počas obdobia, ktoré pokrýva prebiehajúci fiškálny rok a dva predchádzajúce fiškálne roky.
Uvedená hodnota predstavuje objem minimálnej pomoci prijatej od všetkých
poskytovateľov na území Slovenskej republiky v uvedenom období, spolu s navrhovanou
minimálnou pomocou podľa tejto schémy. 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 poskytovateľ 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.

2.

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

3.

Strop uvedený v bode 1 tohto článku sa uplatňuje bez ohľadu na formu pomoci alebo
sledovaný cieľ, ako aj nezávisle od toho, či sa pomoc financuje úplne alebo čiastočne
zo zdrojov Európskej únie.

4.

Na účely stropu uvedeného v bode 1 tohto článku sa pomoc vyjadruje ako hotovostný
grant. Všetky číselné údaje sú uvedené v hrubom vyjadrení, čiže pred odrátaním dane alebo
ďalších poplatkov.

5.

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

6.

Táto schéma sa vzťahuje iba na pomoc, pri ktorej je možné vopred presne vypočítať
ekvivalent hrubého grantu pomoci bez potreby vykonať posúdenie rizika („transparentná
pomoc“).

7.

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

8.

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

9.

Minimálna pomoc sa podľa tejto schémy poskytuje formou finančného príspevku podniku
vo výške 1,44 – 10 % z čistého obratu v referenčnom období, za predpokladu dodržania
stropov podľa článku J. body 1 a 10, podľa výpočtu určeného v konkrétnej výzve. Podnik
dokladuje pokles čistého obratu pre výpočet oprávnenosti a výšky pomoci
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podľa referenčného obdobia nasledovnými spôsobmi:
a)

podnik, ktorý začal vykonávať 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, z dôvodu, že v danom mesiaci ešte nevykonával
hospodársku činnosť, na ktorú žiada príspevok na pokrytie fixných výdavkov,
použije pre daný mesiac priemer všetkých mesiacov od 1.4.2019 do 31.12.2019;

b) podnik, ktorý začal vykonávať 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 výdavkov, 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 začal vykonávať hospodársku činnosť od 1.1.2020 do 31.3.2020
vrátane, uvedie 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
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.

d) podnik, ktorý začal vykonávať 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 tejto schémy, údaj o čistom obrate za mesiac
september 2020.
10. Výška minimálnej pomoci nesmie presiahnuť výšku nekrytých fixných výdavkov
za oprávnené obdobie špecifikované v žiadosti. Nekryté fixné výdavky sú, pre účely tejto
schémy, fixné výdavky, ktoré vznikajú nezávisle 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 výdavky)20 počas
rovnakého obdobia a nie sú pokryté inými zdrojmi, ako napr. poistenie a pomoc poskytnutá
mimo tejto schémy. Na účely tejto schémy, sa za nekryté fixné výdavky považujú straty
podnikov z ich výkazov ziskov a strát počas oprávneného obdobia21, pričom:
a)

výnosmi pre účely tejto schémy 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 výdavkov (zaúčtovaná predchádzajúca
pomoc nekryté fixné výdavky neznižuje);

Na účely tohto bodu sa výdavky vzťahujú na fixné a variabilné výdavky: fixné výdavky vznikajú nezávisle od úrovne produkcie a variabilné
v závislosti od nej.
21
Jednorazové straty zo zníženia hodnoty sa do výpočtu strát podľa tohto ustanovenia nezahŕňajú.
20
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b) ak predchádzajúca pomoc nie je zaúčtovaná v účtovníctve právneho subjektu ako
výnos v oprávnenom období, výška prechádzajúcej pomoci sa odpočítava
od vypočítaných nekrytých fixných výdavkov (nezaúčtovaná predchádzajúca pomoc
nekryté fixné výdavky znižuje).
11. V prípade, ak príde k poskytnutiu pomoci vo výške presahujúcej maximálne výšky
a intenzity podľa tohto článku, považuje sa to za nadmernú pomoc a príjemca je povinný
ju v tomto rozsahu vrátiť.
K. PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI
1.

Poskytnutie pomoci v zmysle tejto schémy musí byť v súlade s nariadením de minimis,
so zákonom o fonde a so všetkými podmienkami tejto schémy.

2.

Poskytovateľ poskytne pomoc vo forme finančného príspevku príjemcovi pomoci len
v prípade, ak spĺňa všetky stanovené kritériá a podmienky v tejto schéme a v príslušnej
výzve.

3.

Pred poskytnutím pomoci žiadateľ predloží poskytovateľovi vyhlásenie spolu s prehľadom
a úplnými informáciami o akejkoľvek inej minimálnej pomoci, ktorú 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.

4.

Žiadateľ predloží poskytovateľovi vyhlásenie o tom,:
a)

či je mikro, malým alebo stredným podnikom,
podľa Prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014,

veľkým

podnikom

b) že sa voči nemu nenárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho
rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená
za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
c)

či mu bola poskytnutá pomoc v rámci opatrení súvisiacich s COVID-19,

d) či v čase predloženia žiadosti o dotáciu nežiada o inú minimálnu pomoc u iného
poskytovateľa; ak žiadateľ takúto žiadosť predloží v čase posudzovania žiadosti
podľa tejto schémy, bude o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa,
e)

že jeho ekonomické činnosti spadajú do oprávnených ekonomických činností
definovaných v Prílohe č. 2 tejto schémy alebo, u žiadateľov, ktorí si uvádzajú iné
SK-NACE ako je uvedené v Prílohe č. 2, iným spôsobom uvedeným vo výzve
preukáže prevádzkovanie športovej infraštruktúry, na ktorú je možné poskytnúť
pomoc podľa tejto schémy,

f)

že výška minimálnej pomoci nepresahuje výšku nekrytých fixných výdavkov
podľa článku J. bod 10 tejto schémy, a že v lehote do troch mesiacov odo dňa
poskytnutia minimálnej pomoci
i.

overí, či nedošlo k poskytnutiu nadmernej pomoci podľa článku J. bod 11 tejto
schémy,
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ii.

písomne informuje poskytovateľa o tom, či došlo alebo nedošlo k poskytnutiu
nadmernej pomoci, ako aj o výške prípadnej nadmernej pomoci a

iii.

poskytovateľovi vráti akúkoľvek nadmernú pomoc a

iv.

ďalšie doklady, informácie a dokumenty uvedené vo výzve.

5.

Poskytovateľ overí splnenie podmienok poskytnutia finančného príspevku v konaní
o žiadosti o finančný príspevok na základe predložených dokladov a/alebo pomocou
overenia v príslušných verejných registroch. Konkrétny spôsob preukázania splnenia
jednotlivých podmienok a spôsob ich overenia poskytovateľom pomoci bude stanovený
v príslušnej výzve.

6.

Poskytovateľ je podľa § 13 ods. 3 zákona o štátnej pomoci pred poskytnutím pomoci
povinný overiť v Centrálnom registri22 (IS SEMP), či poskytnutím pomoci podľa tejto
schémy nedôjde k prekročeniu maximálnej výšky minimálnej pomoci jedinému podniku
podľa článku J. bod 1 tejto schémy a či sa dodržiavajú kumulačné pravidlá podľa článku
L. tejto schémy.

L. KUMULÁCIA
1. Minimálna pomoc poskytnutá podľa tejto schémy sa môže kumulovať s minimálnou
pomocou poskytnutou v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 360/201223 až do výšky
stropu stanoveného v uvedenom nariadení. Môže byť kumulovaná s minimálnou pomocou
poskytnutou v súlade s inými predpismi o minimálnej pomoci až do výšky príslušného
stropu stanoveného v článku J. tejto schémy, pričom nemôže dôjsť k financovaniu tých
istých výdavkov v rámci tejto schémy z viacerých verejných zdrojov.
2.

Minimálnu pomoc poskytnutú podľa tejto schémy nie je možné kumulovať so štátnou
pomocou vo vzťahu k rovnakým, čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcim oprávneným
výdavkom, ak by takáto kumulácia presahovala najvyššiu príslušnú intenzitu pomoci alebo
výšku pomoci stanovenú v závislosti od osobitných okolností jednotlivých prípadov
nariadenia alebo rozhodnutí o skupinovej výnimke prijatých Európskou komisiou.

3.

Minimálnu pomoc nie je možné poskytnúť za obdobie, za ktoré príjemca prijal inú štátnu
pomoc alebo minimálnu pomoc z verejných zdrojov na tie isté oprávnené výdavky.
Poskytovateľ v takomto prípade zabezpečí vhodným nastavením výzvy (napr. určením
vhodnej intenzity, nastavením výpočtu poklesu čistého obratu, nastavením výpočtu výšky
kompenzácie), aby sa zabránilo poskytnutiu pomoci na tie isté oprávnené výdavky.

4.

Kumulácia pomoci je vždy viazaná na konkrétneho príjemcu24.

M. MECHANIZMUS POSKYTOVANIA POMOCI
1.

Poskytovateľ zverejní výzvu na webovom sídle www.fondnapodporusportu.sk.

§ 11 a nasl. zákona o štátnej pomoci.
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 v platnom znení (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2012, s. 8).
24
So zohľadnením definície jediného podniku podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia de minimis
22
23
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2.

Žiadateľ predkladá žiadosť v lehote určenej vo výzve prostredníctvom elektronického
registračného systému fnps.egrant.sk (ďalej len „systém fnps.egrant.sk“) a v písomnej
forme (listinne alebo prostredníctvom elektronickej schránky).

3.

Žiadosť musí byť riadne vyplnená a podpísaná v súlade so zápisom v obchodnom registri
alebo inom obdobnom registri preukazujúcim spôsob konania príjemcu pomoci. Žiadateľ
podpísaním žiadosti potvrdzuje správnosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti a jej
prílohách.

4.

Žiadosť musí obsahovať výpočet oprávnených výdavkov počas oprávneného obdobia.

5.

Po doručení žiadosti a jej zaevidovaní v registratúrnom systéme poskytovateľa vykoná
kancelária Fondu na podporu športu administratívnu kontrolu každej doručenej žiadosti, či
spĺňa formálne náležitosti uvedené vo výzve a v tejto schéme.

6.

Ak žiadosť nie je správne vyplnená, je neúplná alebo má iné formálne nedostatky,
kancelária Fondu na podporu športu vyzve žiadateľa prostredníctvom systému
fnps.egrant.sk „Vyzvaním na doplnenie alebo na opravu žiadosti“ v lehote stanovenej
vyhlásenou výzvou.

7.

Ak žiadateľ v lehote stanovenej výzvou neodstráni formálne nedostatky v žiadosti v súlade
s vyzvaním kancelárie Fondu na podporu športu podľa bodu 6 tohto článku, predmetná
žiadosť bude vyradená v rámci formálnej kontroly a nebude predmetom posúdenia a
vyhodnotenia poskytovateľom pomoci.

8.

Žiadosť, ktorá bude spĺňať všetky podmienky stanovené touto schémou a vyhlásenou
výzvou, bude odporučená správnej rade Fondu na podporu športu na schválenie.

9.

Žiadosť predloženú po termíne, neúplnú žiadosť, žiadosť, ktorá neobsahuje prílohy alebo
žiadosť, ktorej formálne nedostatky nebudú odstránené ani v dodatočnej lehote
podľa bodu 7 tohto článku, poskytovateľ neposudzuje.

10. V prípade nesúladu znenia žiadosti predloženej prostredníctvom systému fnps.egrant.sk
s písomnou formou predloženou podľa bodu 2 tohto článku je rozhodujúcou na posúdenie
žiadosť podaná prostredníctvom systému fnps.egrant.sk.
11. Minimálna pomoc sa poskytuje na základe rozhodnutia o poskytnutí finančných
prostriedkov vydaného poskytovateľom.
12. Rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.
13. V prípade, že žiadateľ nedodrží podmienky uvedené v tejto schéme, výzve a žiadosti,
pristúpi poskytovateľ ku kráteniu výšky poskytnutého finančného príspevku, pričom
v odôvodnených prípadoch môže žiadať o vrátenie finančného príspevku v plnej výške.
14. Na poskytnutie pomoci podľa tejto schémy nie je právny nárok.
15. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že do momentu dňa vydania
rozhodnutia o poskytnutí finančného príspevku, nevzniká žiadateľovi právny nárok
na poskytnutie pomoci v zmysle tejto schémy.
N. ROZPOČET SCHÉMY
1.

Odhadovaný rozpočet tejto schémy je 15.000.000 EUR.

14

2.

Objem finančných prostriedkov schémy na roky 2022 a 2023 bude upresnený v závislosti
od implementácie schémy, vývoja pandémie COVID-19 a disponibilných finančných
zdrojov.

O. TRANSPARENTNOSŤ A MONITOROVANIE
1.

Poskytovateľ po nadobudnutí platnosti a účinnosti schémy, resp. schémy v znení dodatku,
zabezpečí v súlade s článkom Q. bod 1 tejto schémy jej zverejnenie v platnom znení
na svojom webovom sídle v trvaní minimálne počas obdobia jej účinnosti.

2.

Transparentnosť schémy zabezpečí poskytovateľ v súlade so zákonom 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. Poskytovateľ zároveň zabezpečí
uverejnenie schválených žiadostí.

3.

Poskytovateľ 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.

Za dátum poskytnutia minimálnej pomoci sa považuje deň vydania rozhodnutia
o poskytnutí finančného príspevku.

5.

Poskytovateľ pri zaslaní rozhodnutia o poskytnutí finančného príspevku písomne
informuje žiadateľa o predpokladanej výške minimálnej pomoci vyjadrenej ako ekvivalent
hrubého grantu a o tom, že ide o minimálnu 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 Európskej únie.

6.

Poskytovateľ kontroluje dodržiavanie všetkých podmienok stanovených v tejto schéme a
dodržiavanie stropu maximálnej výšky pomoci podľa článku J. tejto schémy a intenzitu
pomoci podľa článku J. tejto schémy.

7.

Poskytovateľ uchováva doklady a záznamy týkajúce sa každej poskytnutej pomoci
podľa tejto schémy počas 10 fiškálnych rokov odo dňa poskytnutia pomoci a záznamy
týkajúce sa schémy počas 10 fiškálnych rokov od dátumu, kedy sa poskytla posledná
individuálna pomoc v rámci schémy.

P. KONTROLA A AUDIT
1.

Kontrola pomoci poskytnutej podľa tejto schémy sa vykonáva v súlade s ustanoveniami
zákona o finančnej kontrole a audite a v súlade s príslušnou legislatívou Európskej únie.

2.

Oprávnené osoby na výkon kontroly a auditu sú najmä:
a)

poskytovateľ a ním poverené osoby,

b) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu,
c)

Orgán auditu a ním poverené subjekty,

d) Ministerstvo financií Slovenskej republiky
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e)

Kontrolné orgány Európskej únie,

f)

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.

3.

Poskytovateľ zúčtuje poskytnutý finančný príspevok podľa zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky
na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za príslušný rok. Príjemca je
povinný poskytnúť v tomto smere súčinnosť poskytovateľovi.

4.

Ak sa zistí porušenie pravidiel stanovených v tejto schéme a vo výzve, príjemca je povinný
vrátiť poskytnutú pomoc alebo jej príslušnú časť vrátane úroku podľa príslušných
právnych predpisov (zákon o fonde, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy).

5.

V prípade zistenia rozporu medzi uverejnenou výzvou a touto schémou je poskytovateľ
povinný postupovať podľa ustanovení tejto schémy.

6.

Príjemca umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle príslušných
právnych predpisov Slovenskej republiky a právnych aktov Európskej únie, najmä zákona
o finančnej kontrole a audite.

7.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci je podľa § 14 ods. 2
zákona o štátnej pomoci oprávnený u poskytovateľa minimálnej pomoci vykonať kontrolu
poskytnutia tejto pomoci. Na tento účel je koordinátor pomoci oprávnený overiť si
potrebné skutočnosti aj u príjemcu pomoci. Príjemca je povinný umožniť koordinátorovi
pomoci vykonať kontrolu.

8.

V súlade s § 14 ods. 3 zákona o štátnej pomoci, ak Protimonopolný úrad Slovenskej
republiky ako koordinátor pomoci v priebehu vykonávania kontroly podľa § 14 ods. 2
zákona o štátnej pomoci zistí, že pomoc sa poskytuje v rozpore s osobitnými predpismi
pre minimálnu pomoc a zákonom o štátnej pomoci, oznámi túto skutočnosť bezodkladne
poskytovateľovi, ktorý je povinný okamžite pozastaviť ďalšie poskytovanie pomoci a
o tejto skutočnosti je povinný bezodkladne informovať koordinátora pomoci.

Q. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SCHÉMY
1.

Schéma alebo schéma v znení dodatku, nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia
v Obchodnom vestníku. Poskytovateľ zabezpečí zverejnenie schémy alebo schémy v znení
dodatku v Obchodnom vestníku. Následne poskytovateľ zabezpečí zverejnenie schémy
alebo schémy v znení dodatku na svojom webovom sídle, a to do 10 pracovných dní od jej
uverejnenia v Obchodnom vestníku.

2.

Zmeny v schéme je možné vykonať formou písomných dodatkov k schéme, pričom
platnosť a účinnosť každého dodatku nastáva dňom uverejnenia schémy v znení dodatku
v Obchodnom vestníku.

3.

Zmeny v európskej legislatíve podľa článku B. alebo v akejkoľvek s ňou súvisiacej
legislatíve, týkajúce sa ustanovení schémy, musia byť premietnuté do schémy v priebehu
šiestich mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti.

4.

Platnosť a účinnosť schémy končí 31. decembra 2023. Do tohto termínu musí byť
vydané rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku.
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R. PRÍLOHY
Neoddeliteľnou súčasťou schémy sú nasledujúce prílohy:
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,

Príloha č. 2.

Oprávnené ekonomické činnosti podľa SK NACE kódov.
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Príloha č. 1
Vymedzenie pojmov týkajúcich sa MSP
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
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
1.

„Samostatný podnik“ je každý podnik, ktorý nie je zatriedený ako partnerský podnik
v zmysle odseku 2 alebo ako prepojený podnik v zmysle odseku 3.

2.

„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).

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;
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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 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 počtu pracovníkov a finančných súm a referenčné obdobie
1.

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
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z pridanej hodnoty (DPH) a iných nepriamych daní.
2.

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.

3.

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

Na účely uplatnenia odseku 2 sa údaje partnerských podnikov príslušného podniku
odvodzujú z ich účtovných závierok a ostatných konsolidovaných údajov, 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 konsolidovaných údajov, 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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Príloha č. 2
Ekonomické činnosti v odvetví športovej infraštruktúry
93.11 Prevádzka športových zariadení
93.12 Činnosť športových klubov
93.19 Ostatné športové činnosti
Prevádzka športových zariadení - iba zimný štadión s jednou alebo viacerými ľadovými
plochami, ktorý je využívaný najmä na ľadový hokej, krasokorčuľovanie,
rýchlokorčuľovanie alebo curling
Prevádzka športových zariadení - iba športová hala, ktorá je využívaná na viaceré druhy
športových odvetví, športových disciplín alebo pohybových aktivít, najmä na kolektívne
športové hry (basketbal, volejbal, hádzaná, florbal, futsal, atď.), ale aj individuálne športy
(atletika, tenis, bedminton, squash, atď.)
Prevádzka športových zariadení - iba dočasné kryté sezónne športovisko alebo
nafukovacia hala s výmerou plochy športoviska minimálne 600 m2
93.13 Fitnescentrá

Prevádzka športových zariadení - iba fitnescentrum
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