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A. Preambula 

 

Slovensko, ako aj ostatné krajiny v rámci EÚ a mnohé iné regióny sveta, v súčasnosti čelia 

prudkému nárastu cien energií. Tento rast cien je spôsobený najmä celkovým nárastom 

celosvetového dopytu po energii, a najmä po plyne, ktorý súvisí s oživením hospodárstva. 

Hoci v minulosti dochádzalo ku kolísaniu cien energie, EÚ sa v súčasnosti dostáva z krízy 

spôsobenej pandémiou COVID-19. Subjekty verejnej správy preto čelia vyhliadkam 

vyšších účtov za energiu.   

 

 

B. Právny základ 

 

Právnym základom pre poskytovanie dotácií podľa tejto schémy sú:  

 

 zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; 

 zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; 

 zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov; 

 zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej 

kontrole a audite“). 

 

 

C. Poskytovateľ 
 

Poskytovateľom dotácií (ďalej len „Poskytovateľ“) je: 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
Mlynské nivy 44/a 

827 15  Bratislava 212 

tel. ústredňa: 02/4854 1111 

webové sídlo: www.mhsr.sk 

E–mail: energodotacie.mhsr.sk 

 

Poskytovateľ nepoveril iný subjekt vykonávaním tejto schémy. 

 

 

D. Účel 
 

1. Účelom schémy je zmiernenie dopadov vysokých cien elektriny a plynu, 

negatívne vplývajúcich na vybrané subjekty verejnej správy, cirkvi, náboženské 

spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od 

cirkví alebo náboženských spoločností. 

 

2. Cieľom schémy je napomôcť vybraným subjektom verejnej správy zasiahnutým 

vysokými cenami energií preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobené agresiou 

Ruska, v dôsledku ktorej dochádza k vysokým nárastom cien elektriny na trhoch 

http://www.mhsr.sk/
https://energodotacie.mhsr.sk/
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EÚ za účelom udržania zamestnanosti, urýchlene podporiť finančnú kondíciu, 

likviditu a peňažný tok vybraných subjektov verejnej správy, cirkví, náboženských 

spoločností a právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od 

cirkví alebo náboženských spoločností. 

 

 

E. Rozpočet 
 

1. Celkový odhadovaný rozpočet schémy je 210 000 000 EUR.  

 

2. Opatrenie bude financované z verejných prostriedkov.  

 

3. Dotáciu na základe tejto schémy možno poskytnúť od schválenia schémy 

ministrom hospodárstva SR a jej zverejnenia na webovom sídle ministerstva 

energodotacie.mhsr.sk  najneskôr do 30. júna 2024. Dotáciu je však možné 

vyplatiť do 31. decembra 2024.  

 

 

F. Sektorový a regionálny rozsah schémy 
 

1. Schéma platí pre celé územie Slovenskej republiky.  

 

 

G. Príjemca  
 

1. Oprávneným príjemcom dotácie môže byť právnická osoba zapísaná 

v štatistickom registri organizácií, ktorá je zaradená v sektore verejnej správy v 

súlade s európskou metodikou ESA 2010 podľa nariadenia Európskeho 

parlamentu Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme 

národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013) 

v platnom znení s právnou formou nadácia, neinvestičný fond, nezisková 

organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 

rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, verejná výskumná inštitúcia, 

fond, verejnoprávna inštitúcia, iná organizácia verejnej správy, združenie (zväz, 

spolok, spoločnosť, klub a i.), záujmové združenie právnických osôb, obec 

(obecný úrad), mesto (mestský úrad), samosprávny kraj (úrad samosprávneho 

kraja), európske zoskupenie územnej spolupráce (ďalej aj ako „oprávnený 

príjemca“). 

 

2. Oprávneným príjemcom dotácie môže byť tiež cirkev, náboženská spoločnosť 

a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti a nepodlieha inej evidencii alebo registrácii, a je vedená 

v príslušnej evidencii Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súlade so 

zákonom č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a 

náboženských spoločností v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „oprávnený 

príjemca“). 

 

3. Aktuálny zoznam oprávnených príjemcov dotácie je zverejnený na webovom sídle 

poskytovateľa energodotacie.mhsr.sk v sekcii Kto a na čo má nárok. 
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4. Oprávneným príjemcom dotácie môže byť subjekt, ktorý má odberné miesto na 

území Slovenskej republiky. 

 

5. Oprávnený príjemca musí spĺňať nasledovné podmienky:  

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom1; 

b) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze alebo v 

reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu pre nedostatok majetku2; 

c) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia3;  

d) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho 

zamestnávania podľa osobitného predpisu4,5;  

e) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná 

poisťovňa voči nemu neeviduje pohľadávky po splatnosti podľa osobitných 

predpisov6; 

f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie7; 

g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie8; 

pričom na účely posúdenia žiadosti v rámci tejto výzvy sa podmienky uvedené v 

tomto bode v písm. a), c), d) a e) považujú za splnené. Na účely posúdenia žiadosti 

v rámci tejto výzvy sa splnenie podmienok uvedených v tomto bode v písm. b), f) 

a g) preukazuje vyhlásením o splnení podmienok. 

 

6. Oprávneným príjemcom nie je subjekt, na ktorý sa vzťahujú sankcie, ktoré prijala 

EÚ, a okrem iného ani: 

a) osoby, subjekty alebo orgány konkrétne uvedené v právnych aktoch, 

ktorými sa tieto sankcie ukladajú; 

b) subjekty vo vlastníctve alebo pod kontrolou osôb, subjektov alebo orgánov, 

na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala EÚ; alebo 

c) subjekty pôsobiace v priemyselných odvetviach, na ktoré sú zamerané 

sankcie, ktoré prijala EÚ, keďže pomoc by marila ciele príslušných sankcií; 

pričom na účely posúdenia žiadosti v rámci tejto výzvy sa splnenie týchto 

podmienok preukazuje vyhlásením o splnení podmienok. 

 

7. Oprávneným príjemcom nie je subjekt, ktorý nemal zriadené odberné miesto pre 

odber elektriny a/alebo plynu v oprávnenom období. 

 

8. Oprávneným príjemcom nie je subjekt, ktorému boli poskytnuté finančné 

prostriedky od iného poskytovateľa na tie isté oprávnené náklady. 

 

 
 

                                                        
1 Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.   
2 Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.   
3 Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.   
4 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.   
5 Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. d) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.   
6 Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov.   
7 Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. f) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.   
8 Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.   
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H. Forma  
 

1. Pomoc podľa tejto schémy sa poskytuje vo forme priameho grantu (ďalej len 

„dotácia“). 

 

2. Pomoc formou dotácie je poskytovaná príjemcom definovaným v článku G. 

schémy a zasiahnutým krízou. 

 

 

I. Oprávnené náklady 
 

1. Opatrenie sa vzťahuje na obdobie oprávnenosti, ktoré trvá od 1. januára 2023 do 

31. decembra 2023 (ďalej aj ako „oprávnené obdobie“).  

 

2. Dotácia sa môže poskytnúť na krytie zvýšených nákladov na zemný plyn a/alebo 

elektrinu v súvislosti s agresiou Ruska proti Ukrajine. Oprávneným nákladom pre 

určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu a/alebo elektriny 

vyjadrené v MWh, ktoré žiadateľ 9 , ako koncový odberateľ 10 , odobral od 

dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období, a zvýšenia 

ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity 

zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrenú v EUR/MWh. Dané zvýšenie ceny sa 

vypočíta ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku komodity, ktorú 

žiadateľ zaplatil v priemere počas oprávneného obdobia a jednotkovou cenou za 

dodávku komodity elektriny vo výške 199 EUR za MWh a/alebo jednotkovou 

cenou za dodávku komodity plynu vo výške 99 EUR za MWh.  

 

 

J. Výška a intenzita 
 
1. Dotácia podľa tejto schémy sa môže poskytnúť do výšky 80 % oprávnených 

nákladov vypočítaných podľa článku I. schémy. Intenzita dotácie bude vypočítaná 

automatizovane. 

 

2. Celková výška dotácie nesmie presiahnuť sumu 200 000 EUR na žiadateľa za 

mesiac oprávneného obdobia. 

 

 

K. Mechanizmus poskytovania dotácií 
 

1. Poskytovateľ zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej 

ako „výzva“) na webovom sídle energodotacie.mhsr.sk, ktorá umožní oprávneným 

žiadateľom predložiť ich žiadosti. 

 

2. Žiadosť musí byť poskytovateľovi predložená vo forme a v lehote podľa schémy 

a príslušnej výzvy, v opačnom prípade poskytovateľ žiadosť neschváli. 

 

3. Základnou podmienkou poskytnutia dotácie žiadateľovi je predloženie úplnej 

                                                        
9 Oprávnené náklady sa vypočítajú na úrovni právneho subjektu. 
10 Ako príjemca preukázal, napr. na základe príslušnej faktúry. 
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žiadosti. Žiadosť musí zároveň obsahovať pravdivé údaje. V prípade nesplnenia 

týchto podmienok poskytovateľ žiadosť neschváli. 

 

4. Poskytovateľ je oprávnený v čase posudzovania žiadosti požadovať od žiadateľa 

dodatočné informácie a doklady súvisiace so žiadosťou. Žiadateľ je povinný 

doplniť požadované informácie a doklady v lehote 5 pracovných dní od doručenia 

žiadosti o doplnenie. V prípade, že úplná žiadosť spĺňa podmienky poskytnutia 

dotácie stanovené v schéme a výzve, poskytovateľ žiadosť schváli; v opačnom 

prípade, ako aj v prípade uvedenia nepravdivých údajov v žiadosti, resp. 

neposkytnutia súčinnosti zo strany žiadateľa, poskytovateľ žiadosť neschváli. 

 

5. Dotácia sa poskytuje na základe oznámenia o schválení dotácie. Dátum odoslania 

oznámenia o schválení dotácie sa považuje za dátum poskytnutia dotácie. 

 

6. Dotácia v rámci tejto schémy môže byť poskytnutá príjemcovi iba v prípade, že 

príjemca spĺňa kritériá stanovené v tejto schéme a príslušnej výzve.  

 

7. Základnou podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi je, že predloží úplnú 

žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane prípadných povinných príloh. 

 

8. Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje: 

a) identifikačné údaje žiadateľa; 

b) výšku žiadanej pomoci; 

c) ďalšie náležitosti stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí. 

 

9. Na poskytnutie dotácie podľa tejto schémy nie je právny nárok. Poskytovateľ 

rozhodne o žiadosti a výške pomoci v súlade s podmienkami a pravidlami tejto 

schémy a v súlade s podmienkami a pravidlami príslušnej výzvy.  

 

10. V prípade zistenia rozporu medzi ustanoveniami tejto schémy a ustanoveniami 

príslušnej výzvy, ustanovenia tejto schémy budú mať prednosť a budú sa 

uplatňovať v plnej miere pri poskytovaní pomoci. 

 

 

L. Kumulácia 
 
1. Dotácia poskytnutá v rozsahu pôsobnosti tejto schémy nemôže byť kumulovaná 

s inou dotáciou/pomocou poskytnutou na tie isté oprávnené náklady. 

 

 

M. Kontrola a audit 
 

1. Kontrola a audit poskytnutej dotácie podľa tejto schémy sa vykonáva v súlade 

s ustanoveniami príslušných zákonov11. 

 

2. Subjektmi zapojenými do finančnej kontroly a auditu sú najmä: 

                                                        
11 Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov. 
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a. zamestnanci poskytovateľa; 

b. Ministerstvo financií SR; 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR; 

d. Úrad vládneho auditu 

e. Kontrolné orgány EÚ. 

 

3. Poskytovateľ vykonáva finančnú kontrolu, resp. vnútorný audit hospodárenia 

s poskytnutou dotáciou podľa osobitného predpisu12. 

 

4. Poskytovateľ overuje dodržanie podmienok a pravidiel, za ktorých sa dotácia 

poskytla, ako aj ostatné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na správnosť, 

oprávnenosť a účelnosť použitia poskytnutej dotácie. 

 

5. Pri kontrole poskytnutej dotácie podľa tejto schémy je príjemca povinný preukázať 

Poskytovateľovi použitie dotácie a oprávnenosť vynaložených výdavkov a 

umožniť poskytovateľovi vykonanie kontroly použitia dotácie, oprávnenosti 

vynaložených výdavkov a dodržania podmienok poskytnutia dotácie. 

 

6. Príjemca vytvára osobám vykonávajúcim kontrolu a 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 špecifikácie použitia 

dotácie. 

 

7. Príjemca sa zdrží konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu 

kontroly a auditu. 

 

8. Ak sa zistí porušenie podmienok a pravidiel stanovených v tejto schéme 

a príslušnej výzve, príjemca vráti poskytnutú dotáciu alebo jej príslušnú časť 

vrátane úroku podľa príslušných právnych predpisov.  

 

9. Ak sa preukáže nepravdivosť údajov v žiadosti o dotáciu, vyhlásení o splnení 

podmienok na poskytnutie dotácie alebo označenia končeného užívateľa výhod, 

príjemca je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť. 

 

10. Ak príjemca porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného 

predpisu13. 

 

 

N. Transparentnosť a monitorovanie 
 

1. Poskytovateľ písomne informuje príjemcu pomoci prostredníctvom oznámenia 

o schválení dotácie, že mu poskytuje dotáciu. 

 

 

                                                        
12 Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
13 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplní niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
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O. Platnosť a účinnosť schémy 
 

1. Táto schéma nadobúda platnosť a účinnosť po jej schválení ministrom 

hospodárstva a jej zverejnení na webovom sídle poskytovateľa 

energodotacie.mhsr.sk.  

 

2. Platnosť tejto schémy končí 29. februára 2024.  


