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A. PREAMBULA  

1. Cieľom investície 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív 
komponentu 10: Lákanie a udržanie talentov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 
(ďalej len „POO“), na realizáciu ktorej je táto schéma zameraná, je posilniť vzťahy so Slovákmi 
v zahraničí vrátane príslušníkov novej diaspóry, zvýšiť pravdepodobnosť ich návratu domov, 
využiť ich know-how na modernizáciu Slovenska. Účelom je zmierniť saldo medzi prítokom 
a odtokom vysokokvalifikovaných ľudí so slovenským občianstvom. Cieľom nie je brzdiť 
pohyb vysokokvalifikovanej pracovnej sily, ale podporovať tzv. „obeh mozgov“.  

2. Diaspóry môžu byť prínosom pre domovské krajiny viacerými spôsobmi a môžu pomôcť 
zmierniť dôsledky odlivu mozgov. Môžu pomôcť k získaniu talentov, posilneniu investícií, 
podnikateľskej a vedecko-technologickej spolupráce a väzieb medzi prijímajúcimi krajinami 
a krajinami pôvodu. 

3. Schéma pomoci de minimis na realizáciu podujatí na posilnenie vzťahov so slovenskou 
diaspórou (ďalej len „schéma“) stanovuje základné podmienky pre poskytovanie verejného 
financovania zo zdrojov POO a štátneho rozpočtu (ako pomoci de minimis) na organizáciu 
podujatí cielených na slovenské diaspóry v zahraničí v prípadoch, ak by takéto financovanie 
nebolo možné poskytnúť mimo pravidiel štátnej pomoci vychádzajúc  z článkov 107 a 108 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.  

4. Predmetom schémy je poskytovanie pomoci de minimis vychádzajúc z uplatniteľných 
ustanovení nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 
107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení a POO, 
v súlade s ktorým je schéma vypracovaná. 

B. PRÁVNY ZÁKLAD A SÚVISIACE PREDPISY 

Právnym základom pre poskytovanie pomoci sú nasledujúce právne normy: 

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa 
zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti1. 

2. Vykonávacie rozhodnutie Rady z 13. júla 2021 o schválení posúdenia Plánu obnovy 
a odolnosti Slovenska. 

3. Článok 107 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „ZFEÚ“). 

4. 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 v platnom znení2 (ďalej len 
„nariadenie DM“). 

5. 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 
(ďalej len „definícia MSP“). 

                                                      
1 Úradný vestník EÚ: L 57/17, 18. 2. 2021. 
2 Konsolidované znenie nariadenia DM v platnom znení je dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1407-20200727&qid=1655194644093  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1407-20200727&qid=1655194644093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1407-20200727&qid=1655194644093
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6. Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mechanizme“). 

7. 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 len „zákon 
o štátnej pomoci“). 

Ďalšie právne predpisy súvisiace s poskytovaním pomoci podľa tejto schémy: 

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

9. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o účtovníctve“). 

C. POUŽITÉ DEFINÍCIE 

Na účely tejto schémy platia nasledujúce definície: 

1. Centrálny register je podľa § 11 ods. 1 zákona o štátnej pomoci informačný systém verejnej 
správy, ktorý obsahuje údaje o poskytnutej pomoci v Slovenskej republike. Správcom 
informačného systému je Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej aj „PMÚ“). 
Funkciu Centrálneho registra plní Informačný systém pre evidenciu a monitorovanie pomoci 
(ďalej len „IS SEMP“). IS SEMP je verejne dostupný na webovom sídle: 
https://semp.kti2dc.sk/. 

2. Hospodárska činnosť je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovarov a/alebo služieb na 
trhu.  

3. Jediný podnik podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia DM zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce 
hospodársku činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov: 

a) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv 
akcionárov alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť, 

b) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať 
väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu 
vykonávajúceho hospodársku činnosť, 

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

d) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo 
spoločníkom iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na základe 
zmluvy s inými akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho 
hospodársku činnosť pod kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo 
spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť. 

Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené 
v písm. a) až d) tohto odseku prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov 
vykonávajúcich hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik. 

https://semp.kti2dc.sk/
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4. MSP znamená mikropodnik, malý podnik a stredný podnik v zmysle  definície MSP, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto schémy, ako Príloha č. 1.  

5. Podnik je v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez 
ohľadu na právne postavenie (verejná alebo súkromná povaha subjektu nemá vplyv na nato, 
či subjekt má alebo nemá postavenie podniku), spôsob financovania a bez ohľadu na to, či 
dosahuje zisk. Podnikom sú aj subjekty neziskového sektora, napr. občianske združenia, 
neziskové organizácie, združenia právnických osôb, aj vysoké školy, výskumné inštitúcie 
(aj verejné), ak vykonávajú hospodársku činnosť. Subjekt vykonávajúci hospodárske aj 
nehospodárske činnosti sa pokladá za podnik len v súvislosti s vykonávaním hospodárskej 
činnosti za predpokladu, že tieto dva druhy činností a ich náklady, financovanie a príjmy 
možno jasne oddeliť. Výdavky a príjmy spojené s hospodárskymi činnosťami sa musia účtovať 
osobitne, aby sa zabránilo krížovej dotácii hospodárskej činnosti.  

6. Príslušník novej diaspóry je fyzická osoba žijúca v zahraničí, ktorá má väzbu na Slovensko, 
pričom nemusí byť občanom Slovenskej republiky. 

7. Veľký podnik je podnik, ktorý nemožno klasifikovať ako MSP v zmysle definície MSP. 

8. Výzva je výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podľa § 15 
zákona o mechanizme (ďalej len „výzva“).  

9. Žiadateľ je podľa § 2 písm. d) zákona o mechanizme osoba, ktorá žiada o poskytnutie 
prostriedkov mechanizmu. 

10. Žiadosť je žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podľa § 16 zákona o mechanizme. 

D. CIEĽ POMOCI  

Cieľom pomoci je prostredníctvom finančných prostriedkov mechanizmu na realizáciu aktivít pre 
slovenské diaspóry posilniť vzťahy a spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.  

E. POSKYTOVATEĽ POMOCI  

1. Poskytovateľom pomoci je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej aj ako „poskytovateľ“). 

Úrad vlády Slovenskej republiky  
Námestie slobody 1 
813 70  Bratislava 
Slovenská republika 
webové sídlo: www.vaia.gov.sk 

2. Poskytovateľ nepoveril iný subjekt vykonávaním tejto schémy. 

F. PRIJÍMATEĽ POMOCI  

1. Prijímateľom pomoci podľa tejto schémy (ďalej len „prijímateľ“) je: 

a) fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa definíciu podniku podľa článku C. tejto 
schémy a zároveň 

http://www.vaia.gov.sk/
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b) má s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej 
aj „zmluva o PPM“) na realizáciu oprávnených projektov (podporovaného/-ých podujatí) 
v zmysle podmienok tejto schémy a príslušnej výzvy.  

2. Pomoc podľa tejto schémy je možné poskytnúť podnikom vo všetkých veľkostných 
kategóriách, t. j. mikro, malým, stredným a veľkým podnikom.  

3. Za prijímateľa podľa tejto schémy sa považuje jediný podnik v zmysle definície podľa článku C. 
schémy.  

4. V rámci tejto schémy nie je možné poskytnúť pomoc podniku, voči ktorému je nárokované 
vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá 
pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom3. Viaceré oddelené 
právne subjekty, ktoré majú kontrolné podiely a iné funkčné, hospodárske a organizačné 
prepojenie, možno na účely overenia tejto podmienky pokladať za subjekty tvoriace jednu 
hospodársku jednotku4.  

G. ROZSAH PÔSOBNOSTI 

1. Táto schéma sa vzťahuje na pomoc poskytnutú podnikom vo všetkých oblastiach 
hospodárstva okrem: 

a) pomoci v prospech podnikov pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11.decembra 2013 o spoločnej 
organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady 
(ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000, 

b) pomoci podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov5, 

c) pomoci podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu poľnohospodárskych 
výrobkov, 

d) pomoci podnikom vykonávajúcim cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu 
vrátane nákupu vozidiel cestnej nákladnej dopravy. 

2. Ak podnik pôsobí v sektoroch uvedených v odseku 1 a zároveň vykonáva oprávnené činnosti 
podľa článku H. tejto schémy, vzťahuje sa táto schéma výlučne na pomoc poskytovanú 
v súvislosti s oprávnenými činnosťami, na realizáciu podujatí definovaných v článku H. 
schémy a v príslušnej výzve za podmienky, že poskytovateľ overí a prijímateľ zabezpečí 
pomocou primeraných prostriedkov oddelenie oprávnených činností s odlišnými nákladmi 
(napr. formou analytickej evidencie) od činností uvedených v odseku 1, a teda činnosti 
vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti tejto schémy nebudú podporované 
z pomoci de minimis poskytovanej na základe tejto schémy. 

                                                      
3 V zmysle § 7 ods. 6 písm. b) zákona o štátnej pomoci. 
4 Súdny dvor v tejto súvislosti považuje za relevantnú existenciu kontrolného podielu a iných funkčných, 

hospodárskych a organických prepojení - rozsudok Súdneho dvora zo 16. decembra 2010, AceaElectrabel 
Produzione SpA/Komisia, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, body 47 až 55; rozsudok Súdneho dvora 
z 10. januára 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA a i., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, bod 112. 

5  Poľnohospodárske výrobky sú v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia DM výrobky vymenované v prílohe I 
k zmluve o fungovaní Európskej únie, s výnimkou produktov rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013. 
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3. Pomoc poskytovaná podľa tejto schémy nie je podmienená uprednostňovaním používania 
domáceho tovaru pred dovážaným. 

4. Pomoc podľa tejto schémy nie je poskytovaná na činnosti súvisiace s vývozom do tretích 
krajín alebo členských štátov, pomoci podľa tejto schémy nesúvisí s vyvážanými množstvami, 
nie je poskytovaná na zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete ani na žiadne iné výdavky 
súvisiace s vývoznou činnosťou. 

5. Pomoc podľa tejto schémy nie je geograficky obmedzená, t. j. môže byť poskytnutá na 
realizáciu podujatí bez geografického obmedzenia (v rámci územia SR, ako aj mimo územia 
SR) pod podmienkou, že posilní spoluprácu Slovenska s príslušníkmi novej diaspóry.  

H. OPRÁVNENÉ PROJEKTY 

Oprávnenými projektmi podľa tejto schémy sú projekty zamerané na organizáciu podujatí, do 
ktorých sú aktívne zapojení Slováci žijúci v zahraničí a príslušníci novej diaspóry s cieľom 
vzájomnej výmeny skúseností, vzdelávania alebo prezentovania svojej práce, ako napr.: 
konferencie, semináre, workshopy, školenia, letné školy, webináre a pod.  

I. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY  

1. Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky6 vynaložené prijímateľom v súvislosti s realizáciou 
oprávneného projektu podľa článku H. tejto schémy, to najmä: 

a) personálne výdavky, 

b) cestovné náhrady, 

c) prenájom priestorov, 

d) propagácia podujatí a pod. 

2. Rozsah oprávnených i prípadných neoprávnených výdavkov vrátane spôsobu ich 
preukazovania (napr. využívajúc systém zjednodušeného vykazovania výdavkov) bude pri 
zachovaní podmienok tejto schémy bližšie definovaný v príslušnej výzve.  

3. Oprávnené výdavky, v prípade, že prostriedky mechanizmu budú poskytované na základe 

prijímateľom preukázaných oprávnených výdavkov, je potrebné doložiť príslušnou 

dokumentáciou, ktorá je prehľadná, konkrétna a aktuálna. 

J. FORMA POMOCI  

1. Pomoc podľa tejto schémy sa poskytuje formou poskytnutia prostriedkov mechanizmu 
(grantu), a teda je považovaná za transparentnú pomoc de minimis v súlade s článkom 4 
ods. 2 nariadenia DM. 

                                                      
6  Na účely tejto schémy, pokiaľ sa v texte uvádza pojem „výdavok“, rozumie sa ním aj „náklad“ podľa zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a naopak, pokiaľ takýto výklad zjavne neodporuje 
zmyslu príslušných ustanovení tejto schémy. 



8 

2. Pomoc sa poskytuje systémom zálohových platieb, predfinancovania alebo systémom 
refundácie, resp. ich kombináciou v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve o PPM. 

K. VÝŠKA POMOCI  

1. Výšku pomoci podľa tejto schémy predstavuje súčet jednotlivých súm poskytnutých 
prostriedkov mechanizmu7. 

2. Maximálna výška pomoci na projekt (pri dodržaní celkovej výšky pomoci podľa ods. 3 tohto 
článku) bude uvedená v príslušnej výzve. 

3. Celková výška pomoci poskytnutá príjemcovi pomoci ako jedinému podniku nesmie 
v priebehu obdobia predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho 
fiškálneho roka8 presiahnuť 200 000 eur. Tento strop pomoci sa uplatňuje bez ohľadu na 
formu, vytýčený cieľ pomoci, ako aj ako aj nezávisle od toho, či je pomoc financovaná úplne 
alebo čiastočne zo zdrojov EÚ.  

4. Celková výška pomoci predstavuje objem minimálnej pomoci poskytnutej od všetkých 
poskytovateľov pomoci na území Slovenskej republiky v priebehu troch fiškálnych rokov 
spolu s  pomocou navrhovanou podľa tejto schémy. 

5. Ak by sa poskytnutím pomoci podľa tejto schémy presiahol príslušný strop celkovej výšky 
pomoci stanovený v odseku 3 tohto článku schémy, na nijakú časť takejto novej pomoci sa 
táto schéma nevzťahuje, a to ani na tú jej časť, ktorá strop nepresahuje. 

6. Na účely stropu celkovej výšky pomoci stanoveného v ods. 3 tohto článku sa pomoc vyjadruje 
ako hotovostný grant. Všetky číselné údaje sú uvedené v hrubom vyjadrení, čiže pred 
odpočítaním dane alebo iných poplatkov. 

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

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

                                                      
7 V prípade, že prijímateľ nevyčerpá celú výšku poskytnutej pomoci v zmysle zmluvy o PPM, za výšku pomoci sa 

považuje výška skutočne vyplatených prostriedkov mechanizmu. Poskytovateľ v tomto prípade upraví výšku 
poskytnutej pomoci zaznamenanú v IS SEMP. 

8 Trojročné obdobie sa v súvislosti s poskytovaním pomoci de minimis určuje na základe účtovného obdobia 
príjemcu pomoci podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (je to kalendárny rok 
alebo hospodársky rok podľa rozhodnutia podniku). 
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L. PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI  

1. Základnou podmienkou poskytnutia pomoci je predloženie úplnej žiadosti so všetkými 
prílohami v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve. 

2. Žiadosť obsahuje: 

- identifikačné údaje žiadateľa; 
- opis projektu; 
- výšku žiadaných prostriedkov mechanizmu;  
- ďalšie náležitosti stanovené vo výzve. 

3. Vo vzťahu k splneniu podmienok poskytnutia minimálnej pomoci podľa tejto schémy žiadateľ:  

a) predloží identifikáciu subjektov, ktoré spolu so žiadateľom tvoria jediný podnik za účelom 
overenia stropu minimálnej pomoci, resp. vyhlásenie, že nepatrí do skupiny podnikov, 
ktoré tvoria jediný podnik; 

b) preukáže (poskytovateľ overí), že spĺňa podmienky uvedené v článku G. Rozsah 
pôsobnosti tejto schémy; 

c) informuje poskytovateľa, či v čase podania žiadosti podľa tejto schémy nežiada o inú 
minimálnu pomoc aj od iného poskytovateľa pomoci, v rámci iných schém minimálnej 
pomoci a zároveň sa zaviaže, že ak by takúto žiadosť predložil v rámci inej schémy 
minimálnej pomoci alebo inému poskytovateľovi pomoci, resp. vykonávateľovi schémy 
v čase posudzovania žiadosti podľa tejto schémy, bude o tejto skutočnosti informovať 
poskytovateľa; 

d) informuje o svojom statuse v rámci príslušnej veľkostnej kategórie podľa definície MSP; 

e) predloží vyhlásenie, že sa voči žiadateľovi neuplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe 
predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za 
neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom3 (ak žiadateľ patrí do skupiny podnikov, 
predloží toto vyhlásenie za všetkých členov skupiny podnikov, ktoré s ním tvoria jednu 
hospodársku jednotku). 

4. Poskytovateľ poskytne pomoc podľa tejto schémy až potom, ako si, v súlade s § 13 ods. 3 
zákona o štátnej pomoci v IS SEMP overí, či poskytnutím pomoci podľa tejto schémy nedôjde 
k prekročeniu celkovej výšky pomoci podľa článku K. ods. 3 tejto schémy počas obdobia, ktoré 
pokrýva príslušný fiškálny rok, ako aj predchádzajúce dva fiškálne roky, a že sa dodržia pravidlá 
kumulácie pomoci podľa článku M. tejto schémy. 

5. Pomoc podľa tejto schémy môže byť poskytnutá len v prípade, ak sú splnené všetky kritériá 
a podmienky stanovené v tejto schéme a v príslušnej výzve. Všetky podmienky poskytnutia 
prostriedkov mechanizmu obsahuje príslušná výzva.  

6. Vo výzve môžu byť stanovené prísnejšie podmienky ako vyplývajú z tejto schémy. V prípade 
nesúladu podmienok v rámci ustanovení výzvy a schémy, majú prednosť ustanovenia tejto 
schémy.  

7. Spôsob preukázania splnenia podmienok žiadateľom a spôsob ich overenia poskytovateľom 
bude uvedený v dokumentácii príslušnej výzvy. 

8. Na poskytnutie pomoci podľa tejto schémy nie je právny nárok. 



10 

M. KUMULÁCIA POMOCI  

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

2. Pomoc de minimis poskytnutá podľa tejto schémy sa môže kumulovať s pomocou de minimis 
poskytnutou v súlade: 

a) s nariadením 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, do výšky 
stropu stanoveného v uvedenom nariadení, 

b) s inými predpismi o pomoci de minimis do výšky stropu stanoveného v článku K. tejto 
schémy. 

3. Pomoc de minimis podľa tejto schémy sa nekumuluje so štátnou pomocou vo vzťahu 
k rovnakým čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcim oprávneným výdavkom. Pomoc de 
minimis, ktorá sa neposkytuje na konkrétne oprávnené výdavky, ani sa k nim nedá priradiť, 
možno kumulovať s inou štátnou pomocou poskytnutou na základe nariadenia o skupinovej 
výnimke alebo rozhodnutia prijatých Európskou komisiou. 

4. Kumulácia pomoci je vždy viazaná na jediný podnik v zmysle definície uvedenej v článku C. 
tejto schémy. 

N. MECHANIZMUS POSKYTOVANIA POMOCI  

1. Poskytovateľ zverejní výzvu na webovom sídle www.vaia.gov.sk. Výzva obsahuje odkaz na 
úplné znenie tejto schémy, zverejnené v Obchodnom vestníku. 

2. Žiadateľ vypracuje a predloží žiadosť v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve. 

3. Poskytovateľ po predložení žiadosti posúdi splnenie podmienok poskytnutia prostriedkov 
mechanizmu v zmysle príslušnej výzvy vrátane podmienok poskytnutia pomoci, vyplývajúcich 
z tejto schémy. Podrobnosti o posudzovaní splnenia podmienok sú uvedené v príslušnej 
výzve.  

4. Poskytovateľ zašle žiadateľom oznámenie o splnení, resp. nesplnení podmienok poskytnutia 
prostriedkov mechanizmu.  

5. Poskytovateľ uzatvára so žiadateľom, ktorého žiadosť splnila všetky podmienky poskytnutia 
prostriedkov mechanizmu (v prípade, že má poskytovateľ dostatočný objem finančných 
prostriedkov) a ktorý poskytol súčinnosť podľa § 14 ods. 3 zákona o mechanizme, zmluvu 
o PPM. 

6. Za deň poskytnutia pomoci9 sa považuje deň nadobudnutia účinnosti zmluvy o PPM. Zmluva 

                                                      
9 § 5 ods. 1 zákona o štátnej pomoci 

http://www.vaia.gov.sk/
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o PPM nadobúda účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka10 dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

7. V prípade porušenia podmienok zmluvy o PPM11 poskytovateľ nevyplatí prostriedky 
mechanizmu alebo ich časť, resp. uplatní nárok na ich vrátenie (ak už boli vyplatené). 

8. Mechanizmus poskytovania pomoci upravuje bližšie príslušná výzva a zmluva o PPM. 

O. ROZPOČET  

Celková výška prostriedkov mechanizmu na investíciu 2 komponentu 10 POO je 1 848 960 EUR12, 
a to na celé obdobie 2022 - 2026. Indikatívna výška finančných prostriedkov tejto schémy 
neprekročí výšku prostriedkov podľa predchádzajúcej vety. Predpokladaný priemerný ročný 
rozpočet predstavuje 462 240 EUR.  

P. TRANSPARENTNOSŤ A MONITOROVANIE  

1. Pre zabezpečenie transparentnosti je schéma verejne dostupná a zverejnená na webovom 
sídle poskytovateľa. Poskytovateľ zabezpečí zverejnenie schémy na svojom webovom sídle 
www.vaia.gov.sk do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti schémy 
vrátane jej prípadných zmien (dodatkov), znenie schémy vrátane jej dodatkov zostane 
verejne dostupné na webovom sídle poskytovateľa do konca platnosti a účinnosti tejto 
schémy. 

2. Poskytovateľ oznámením o splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu 
(v prípade, že má dostatočné disponibilné zdroje) písomne informuje prijímateľa, že 
nadobudnutím účinnosti zmluvy o PPM mu bude poskytnutá pomoc de minimis podľa tejto 
schémy, s uvedením celého názvu schémy, informácií o jej uverejnení v Obchodnom vestníku 
a s odkazom na nariadenie DM s plným názvom a údajom o jeho zverejnení v Úradnom 
vestníku EÚ a výške predpokladanej pomoci de minimis (výške prostriedkov mechanizmu). 

3. V súlade s § 13 ods. 1 a 2 zákona o štátnej pomoci poskytovateľ do piatich pracovných dní 
odo dňa poskytnutia pomoci podľa tejto schémy zaznamenáva do IS SEMP údaje o pomoci 
poskytnutej podľa tejto schémy a údaje o prijímateľovi prostredníctvom elektronického 
formulára. 

4. Za účelom zabezpečenia povinnosti vyplývajúcej z § 13 ods. 1 a 2 zákona o štátnej pomoci, 
poskytovateľ zaznamená schému do IS SEMP. 

5. Poskytovateľ, v súlade s § 16 ods. 9 zákona o mechanizme, zverejní na webovom sídle 
www.vaia.gov.sk zoznam: 

a) žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, 

                                                      
10 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
11  V zmysle výsledkov vykonanej finančnej kontroly, vnútorného auditu, vládneho auditu alebo auditu kontrolnými 

orgánmi EÚ poskytnutej pomoci. 
12 Celkový objem finančných prostriedkov tvorí okrem prostriedkov mechanizmu aj prostriedky zo štátneho 

rozpočtu na financovanie uhradenej dane z pridanej hodnoty v prípade, ak príjemca pomoci nie je platiteľom dane 
z pridanej hodnoty. 

http://www.vaia.gov.sk/
http://www.vaia.gov.sk/
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b) žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu a 

c) prijímateľov. 

6. Poskytovateľ archivuje všetky doklady týkajúce sa každej individuálnej poskytnutej pomoci 
podľa tejto schémy po dobu 10 fiškálnych rokov od dátumu jej poskytnutia a záznamy 
týkajúce sa tejto schémy po dobu 10 fiškálnych rokov od dátumu, kedy sa poskytla posledná 
individuálna pomoc v rámci tejto schémy. 

Q. KONTROLA A AUDIT  

1. Vykonávanie finančnej kontroly, vnútorného auditu, vládneho auditu alebo auditu 
kontrolnými orgánmi EÚ (ďalej len „kontrola / audit“) vychádza z legislatívy EÚ13 a z legislatívy 
SR14. 

2. Subjektmi zapojenými do finančnej kontroly / auditu sú:  

a) poverení zamestnanci poskytovateľa;  
b) Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národná implementačná a koordinačná autorita; 
c) Ministerstvo financií Slovenskej republiky; 
d) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky;  
e) Úrad vládneho auditu;  
f) kontrolné orgány EÚ; 
g) Protimonopolný úrad SR; 
h) osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ.  

3. Poskytovateľ kontroluje dodržanie podmienok, za ktorých sa pomoc poskytla, ako aj ostatné 
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na správnosť a účelovosť poskytnutej pomoci. 
Poskytovateľ kontroluje predovšetkým hospodárnosť a účelnosť použitia poskytnutej pomoci 
a dodržanie podmienok zmluvy o PPM. Za týmto účelom je poskytovateľ oprávnení vykonať 
kontrolu priamo u prijímateľa pomoci.  

4. Ostatné subjekty zapojené do kontroly a auditu vykonávajú kontrolu a audit u prijímateľa 
pomoci v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

5. PMÚ ako koordinátor pomoci je podľa § 14 ods. 2 zákona o štátnej pomoci oprávnený 
vykonať u poskytovateľa kontrolu poskytnutia minimálnej pomoci, a na tento účel je 
oprávnený si overiť potrebné skutočnosti aj u prijímateľa pomoci. Prijímateľ pomoci 
a poskytovateľ sú povinní umožniť koordinátorovi pomoci vykonať takúto kontrolu. 

6. V zmysle § 14 ods. 3 zákona o štátnej pomoci, ak koordinátor pomoci v priebehu vykonávania 
kontroly podľa predchádzajúceho odseku zistí, že minimálna pomoc sa poskytuje v rozpore 
s nariadením DM alebo so zákonom o štátnej pomoci, oznámi túto skutočnosť bezodkladne 
poskytovateľovi, ktorý je povinný okamžite pozastaviť ďalšie poskytovanie minimálnej 
pomoci a o tejto skutočnosti je povinný bezodkladne informovať koordinátora pomoci. 

                                                      
13  Nariadenie Rady ES č. 2185/9651 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných 

Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi. 
14 Zákon o finančnej kontrole  
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7. Prijímateľ pomoci vytvára osobám vykonávajúcim kontrolu / audit primerané podmienky na 
riadne a včasné vykonanie kontroly a auditu a poskytuje im potrebnú súčinnosť a všetky 
vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä riešenia projektu, stavu jeho 
rozpracovanosti, špecifikácie použitia pomoci, jej predpokladané ďalšie použitie atď.  

8. Prijímateľ pomoci zabezpečí prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu projektu a zdrží sa 
konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly / auditu. 

9. Prijímateľ pomoci prijme bezodkladne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov 
uvedených v správe z kontroly / auditu v lehote stanovenej osobami oprávnenými na výkon 
kontroly a auditu.  

10. Prijímateľ pomoci zašle osobám oprávneným na výkon kontroly / auditu písomnú správu 
o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení 
a taktiež o odstránení príčin ich vzniku. 

R. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SCHÉMY  

1. Schéma nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia v Obchodnom vestníku. 
Zverejnenie schémy v Obchodnom vestníku zabezpečí poskytovateľ. 

2. Zmeny v schéme je možné vykonať formou písomných dodatkov. Platnosť a účinnosť dodatku 
nastáva dňom uverejnenia schémy v znení dodatku v Obchodnom vestníku. 

3. Zmeny v legislatíve EÚ uvedenej v článku B. tejto schémy alebo v akejkoľvek s ňou súvisiacej 
legislatíve, týkajúce sa ustanovení schémy, musia byť premietnuté do schémy podľa 
predchádzajúceho odseku v priebehu šiestich mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti. 
Uvedené sa rovnako týka zmeny nariadenia DM, pričom pre zmeny alebo úpravu schémy sa 
uplatní postup v zmysle ods. 2 tohto článku schémy.  

4. Platnosť a účinnosť schémy skončí dňa 31. decembra 2023. Do tohto dátumu musí uzatvorená 
zmluva o PPM nadobudnúť účinnosť.  

S. PRÍLOHY  

Príloha č. 1 - Definícia MSP - Príloha I nariadenia o skupinových výnimkách  
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Príloha č. 1 

PRÍLOHA I nariadenia o skupinových výnimkách 

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 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;  

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

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. 


