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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. Európske podniky čelia vyhliadkam vyšších účtov za 

energiu v čase, keď mnohé z nich boli oslabené stratou príjmov spôsobených pandémiou.   

 

Ruská agresia voči Ukrajine, sankcie uvalené EÚ a jej medzinárodnými partnermi 

a protiopatrenia prijaté Ruskom zásadne zasahujú do chodu hospodárstva na Slovensku. 

Pokračujúci rast cien energií, nárast cien komodít elektriny a plynu, má zásadné 

negatívne dopady na hospodárstvo Slovenskej republiky. Výrazný je dopad na priemysel 

a malé a stredné podniky, čo môže viesť k obmedzeniam vo výrobe, k rastu cien 

produktov, či útlmu činnosti firiem.  

 

Podľa odhadov NBS, v prípade, že by vojna trvala dlhšie obdobie, je riziko, že rast 

slovenskej ekonomiky sa prechodne zastaví. Ešte na jar NBS očakávala, že priemerná 

miera inflácie na Slovensku sa v budúcom roku môže pohybovať v rozmedzí 10 až 14 

%1 a dosah vojny na jednotlivé firmy môže byť až likvidačný.  Avšak už v auguste 2022 

inflácia dosiahla 13,4  %  a bola tak najvyššie od roku 20002.  Slovenská republika patrí 

medzi štáty, ktorých priemyselné podniky sa vyznačujú vysokou energetickou 

náročnosťou. Pre priemysel je extrémne náročné reagovať na skokové navýšenie cien 

energií. Obzvlášť v odvetviach, ktoré potrebujú pre svoje prevádzky aj plyn a teda 

podniku súčasne rastie nielen cena plynu ako tepelného nosiča, ale zároveň aj ako 

komodity potrebnej na ďalšiu výrobu. Vážnym problémom je nedostatok likvidity 

podnikov, čo spôsobuje problémy v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov. 

Účinná štátna pomoc je preto v týchto prípadoch nevyhnutná. 

 

Európska komisia 23. marca 2022 prijala Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej 

pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2022/C 131 

I/01) (ďalej len „pôvodný Dočasný krízový rámec“), ktorým zadefinovala základné 

parametre prípadných opatrení štátnej pomoci, ktoré budú zacielené práve na oblasť 

vysokých cien elektriny dopadajúcich negatívne na  podniky a ktoré sa budú opierať o 

skutočnosť, že takto vysoké ceny elektriny (a ďalších energonosičov) majú za následok 

vznik mimoriadnej situácie na trhu EÚ. Pôvodný Dočasný krízový rámec bol upravený 

a doplnený Oznámením Komisie - Zmena dočasného krízového rámca pre opatrenia 

štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine 

(2022/C 280/01), ktoré bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 21.7.2022. 

Pôvodný Dočasný krízový rámec bol nahradený jeho upraveným a doplneným znením 

(ďalej len „Dočasný krízový rámec“), ktoré sa uplatňuje od 28. októbra 2022.  

 

V zmysle čl. 107 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní EÚ, za zlučiteľnú s vnútorným 

trhom sa považuje pomoc určená na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami 

alebo mimoriadnymi udalosťami, za ktorú Komisia (v zmysle Dočasného krízového 

                                                        
1 Národná banka Slovenska: Ekonomický a menový vývoj, jar 2022, zverejnené na webovom sídle: 

https://www.nbs.sk/_img/documents/_publikacie/ekonomicky_menovy_vyvoj/2022/protected/emv_jar-

2022.pdf 
2 Národná banka Slovenska: Ekonomický a menový vývoj, jeseň 2022, zverejnené na webovom sidle: 

https://nbs.sk/publikacie/ekonomicky-a-menovy-vyvoj/ 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=sk&hl=sk&prev=search&u=https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1949
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rámca) považuje práve aj vysoké ceny elektriny vyvolané agresiou Ruska na Ukrajine. 

Právny základ pre vydanie Dočasného krízového rámca poskytuje aj čl. 107 ods. 3 písm. 

b) Zmluvy o fungovaní EÚ, podľa ktorej možno za zlučiteľnú s vnútorným trhom 

považovať aj pomoc na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského 

štátu. 

 

Náprava vážnej poruchy v hospodárstve je kľúčová z hľadiska záujmov priemyslu  na 

Slovensku, keďže nie je zameraná len na náhradu priamych škôd spôsobených 

vojenskou agresiou a sankciami, ale má za cieľ nápravu nedostatku likvidity v 

podnikoch, ktoré sú priamo alebo nepriamo postihnuté vážnou poruchou fungovania 

hospodárstva. Opatrenia, ktoré členský štát na tieto účely zavedie, musia byť 

nevyhnutné, vhodné a primerané na nápravu takejto vážnej poruchy fungovania v 

hospodárstve a musia rešpektovať všetky požiadavky Dočasného krízového rámca. 

 

B. Právny základ 
 

Právnym základom pre poskytovanie štátnej pomoci podľa tejto schémy sú:  

 

 Zmluva o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“);  

 Oznámenie Komisie – Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na 

podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (2022/C 131 I/01)3 

v platnom znení; 

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

hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; 

 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“);  

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

 zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy 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“); 

 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 „príloha I nariadenia o skupinových 

výnimkách)4; 

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 

Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 

č. 1080/2006 v platnom znení; 

 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa 

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

                                                        
3 Ú. v. EÚ C 131I , 24.3.2022, s. 1 – 17 
4 Ú. v. EÚ L 187,26.6.2014, s. 1 
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Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom 

fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 

stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a 

rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 

v platnom znení. 

 

C. Poskytovateľ pomoci 
 

Poskytovateľom pomoci (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: podatelna@mhsr.sk 

 

Poskytovateľ nepoveril iný subjekt vykonávaním tejto schémy. 

 

D. Účel pomoci 
 

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

vplývajúcich na podniky postihnuté vysokými cenami energií na základe oddielu 

2.1 Dočasného krízového rámca. 

 

2. Cieľom pomoci je napomôcť podnikom zasiahnutým vysokými cenami energií 

preklenúť nepriaznivé obdobie spôsobené agresiou Ruska, v dôsledku ktorej 

dochádza k vysokým nárastom cien elektriny na trhoch EÚ za účelom udržania 

zamestnanosti, urýchlene podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok 

podnikov a zamestnancov, zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia a 

zachovať strategické a kritické procesy nutné pre zvládnutie tohto obdobia so 

zachovaním stability a minimalizácie paniky. 

 

E. Rozpočet 
 

1. Celkový odhadovaný rozpočet schémy pomoci je 600 000 000 EUR.  

 

2. Opatrenie bude financované z verejných prostriedkov s možnosťou 

prefinancovania z finančných prostriedkov EÚ.  

 

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

Európskou komisiou a zverejnenia v Obchodnom vestníku najneskôr do 31. 

decembra 2023. Pomoc je však možné vyplatiť do 30. júna 2024.  

 

F. Sektorový a regionálny rozsah schémy 

 
1. Schéma sa vzťahuje na všetky sektory podnikania okrem úverových a finančných 

inštitúcií. Príslušná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie môže byť 

http://www.mhsr.sk/
mailto:podatelna@mhsr.sk
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zameraná na vybraný sektor/sektory okrem vylúčených sektorov uvedených v 

predchádzajúcej vete. 

 

2. Schéma platí pre celé územie Slovenskej republiky.  

 

G. Príjemca pomoci 
 

1. V rámci tejto schémy môže byť príjemcom pomoci (ďalej aj ako „príjemca“) len 

podnik v zmysle čl. 107 ZFEÚ, t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť 

bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na jeho 

veľkosť, t. j. mikro, malé a stredné podniky5 aj veľké podniky. Hospodárskou 

činnosťou je každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu. 

 

2. Príjemcom môže byť aj podnik v ťažkostiach6. 

 

3. Príjemca musí spĺňať nasledovné podmienky:  

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom7; 

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 majetku8; 

c) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia9;  

d) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho 

zamestnávania podľa osobitného predpisu10,11;  

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

poisťovňa voči nemu neeviduje pohľadávky po splatnosti podľa osobitných 

predpisov12; 

f) nenárokuje sa voči nemu vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho 

rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú 

a nezlučiteľnú s vnútorným trhom13; 

g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie14, 

h) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie15; 

i) v žiadosti označí konečných užívateľov výhod16, ak výška pomoci podľa 

schémy prevyšuje 100 000 EUR na žiadosť;  

                                                        
5 Podľa prílohy I nariadenia o skupinových výnimkách. 
6 V zmysle definície v článku 2 ods. 18 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení 

určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, Ú.v. EÚ L 

187 z 26.6.2014, str. 1, v znení neskorších predpisov. 
7 Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.   
8 Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.   
9 Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.   
10 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 

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

doplnení niektorých zákonov.   
13 Rozsudok Súdneho dvora z 9. marca 1994, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH proti Bundesrepublik 

Deutschland, vec C-188/92, § 7, ods. 5, písm. b) zákona o štátnej pomoci. 
14 Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. f) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.   
15 Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.   
16 Ust. § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
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pričom na účely posúdenia žiadosti v rámci tejto schémy sa podmienky uvedené v 

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

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

f), g) a h) preukazuje vyhlásením o splnení podmienok. 

 

4. Pomoc v rámci tejto schémy sa neposkytuje podnikom, na ktoré sa vzťahujú 

sankcie, ktoré prijala EÚ, a okrem iného ani: 

a) osobám, subjektom alebo orgánom konkrétne uvedeným v právnych aktoch, 

ktorými sa tieto sankcie ukladajú; 

b) podnikom vo vlastníctve alebo pod kontrolou osôb, subjektov alebo 

orgánov, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala EÚ; alebo 

c) podnikom pôsobiacim 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 schémy sa splnenie podmienok 

uvedených v tomto bode preukazuje vyhlásením o splnení podmienok. 

 

5. Podľa odhadu slovenských orgánov počet príjemcov v rámci schémy presiahne 

1 000. 

 

H. Forma pomoci 
 

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

len „dotácia“). 

 

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

schémy a zasiahnutým krízou ako obmedzená suma pomoci podľa oddielu 2.1. 

Dočasného krízového rámca. 

 

I. Oprávnené náklady 
 

1. Opatrenie sa vzťahuje na obdobie oprávnenosti, ktoré trvá od 1. februára 2022 do 

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

obdobia bude špecifikovaná v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie (ďalej ako „výzva“).  

 

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 17 , ako koncový odberateľ 18 , 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.  

                                                        
17 Oprávnené náklady sa vypočítajú na úrovni právneho subjektu a nie na úrovni hospodárskej jednotky. 
18 Ako príjemca preukázal, napr. na základe príslušnej faktúry. Počítať sa bude len objem zemného plynu 

a/alebo elektriny nakúpený pre vlastnú spotrebu. 
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Oprávneným nákladom nie je zemný plyn a/alebo elektrina, ktoré žiadateľ odobral 

od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období za účelom 

výroby elektriny a tepla. 

 

J. Výška a intenzita pomoci 
 
1. Celková výška pomoci v ktoromkoľvek momente nepresiahne limit vo výške 

2 000 000 EUR na podnik19 . Celková výška pomoci v ktoromkoľvek momente 

nepresiahne limit 250 000 EUR na podnik pôsobiaci v poľnohospodárskej 

prvovýrobe a 300 000 EUR na podnik pôsobiaci v sektoroch rybolovu 

a akvakultúry. Táto suma je vyjadrená ako hrubá suma, čiže pred odrátaním dane 

alebo iných nákladov. 

 

2. Pomoc poskytnutá podnikom pôsobiacim v oblasti spracovania a marketingu 

poľnohospodárskych výrobkov je podmienená tým, že sa čiastočne alebo úplne 

nepostúpi prvovýrobcom, a nie je stanovená na základe ceny alebo množstva 

výrobkov umiestnených na trh dotknutými podnikmi alebo zakúpených od 

prvovýrobcov, a to s výnimkou prípadov, keď dotknuté podniky výrobky 

zakúpené od prvovýrobcov buď neumiestnili na trh, alebo ich použili na 

nepotravinové účely, ako je destilácia, metanizácia či kompostovanie. 
 

3. Pomoc poskytnutá podnikom pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe sa 

nestanovuje na základe ceny alebo množstva produktov na trhu. 

 

4. Ak podniky pôsobia v oblasti rybolovu a akvakultúry, pomoc sa nesmie týkať 

žiadnej z kategórií pomoci uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) až k) nariadenia 

(EÚ) č. 717/201420. 

 

5. Pomoc poskytnutá podľa tohto oznámenia nesmie byť podmienená 

premiestnením výrobnej činnosti alebo inej činnosti príjemcu z inej krajiny v EHP 

na územie členského štátu poskytujúceho pomoc. Takáto podmienka by mohla 

poškodiť vnútorný trh. Toto pravidlo platí bez ohľadu na počet pracovných miest, 

ktoré skutočne zanikli v pôvodnej prevádzkarni príjemcu v EHP. 

 

6. Ak podnik pôsobí vo viacerých sektoroch, na ktoré sa v súlade s Dočasným 

krízovým rámcom vzťahujú rôzne maximálne sumy, príjemca pomoci vhodnými 

prostriedkami, ako je napríklad oddelením činností alebo rozlíšením nákladov, 

musí zabezpečiť (a vykonávateľ overiť), aby sa pri každej z týchto činností dodržal 

príslušný strop a aby sa neprekročila celková maximálna suma 2 000 000 EUR. 

Ak podnik pôsobí výlučne v sektoroch poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu 

a akvakultúry, celková maximálna suma neprekročí 300 000 EUR na podnik.  
 

                                                        
19 Pomoc poskytnutá na základe schém schválených podľa oddielu 2.1. Dočasného krízového rámca, ktorá 

sa vráti pred poskytnutím novej pomoci podľa tohto oddielu, sa pri určovaní toho, či sa prekročil príslušný 

strop, nebude zohľadňovať. 
20 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 90, 

28.6.2014, s. 45). 
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7. Pomoc podľa tejto schémy sa môže poskytnúť do 80% oprávnených nákladov 

vypočítaných podľa článku I. ods. 2 tejto schémy, za predpokladu dodržania 

stropov v tomto článku. 
 

K. Mechanizmus poskytovania pomoci 
 

1. Poskytovateľ zverejní výzvu na svojej webovej stránke, ktorá umožní oprávneným 

žiadateľom predložiť ich žiadosti o poskytnutie dotácie. 

 

2. Žiadosti o poskytnutie dotácie budú predložené poskytovateľovi vo forme a v  

období stanovenom vo výzve. Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť úplná 

a musí obsahovať pravdivé údaje.  

 

3. Poskytovateľ pomoci je oprávnený v čase posudzovania žiadosti požadovať od 

žiadateľa dodatočné informácie súvisiace so žiadosťou. V prípade, že úplná 

žiadosť spĺňa podmienky poskytnutia pomoci stanovené v tejto schéme a výzve, 

Poskytovateľ žiadosť schváli; v opačnom prípade, ako aj v prípade uvedenia 

nepravdivých údajov v žiadosti, Poskytovateľ  žiadosť neschváli.  

 

4. Pomoc sa poskytuje na základe oznámenia o schválení dotácie. Dátum odoslania 

oznámenia o schválení dotácie sa považuje za dátum poskytnutia pomoci.  

 

5. Pomoc poskytnutá v rámci tejto schémy musí byť v súlade s Dočasným krízovým 

rámcom.  

 

6. Pomoc 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 pomoci 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 pomoci 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 pomoci 
 
1. Kumulácia štátnej pomoci je viazaná na príjemcu pomoci. 

 

2. Pomoc poskytnutá v rozsahu pôsobnosti tejto schémy sa môže kumulovať 

s pomocou poskytnutou tomu istému príjemcovi pomoci podľa oddielu 2.1 
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Obmedzené sumy pomoci Dočasného krízového rámca do limitu stanoveného 

v uvedenom oddiele. V súvislosti s uvedeným žiadateľ poskytovateľovi poskytne 

úplné informácie o akejkoľvek inej štátnej pomoci prijatej podľa oddielu 2.1 

Dočasného krízového rámca, ktorá mu bola poskytnutá od iných poskytovateľov 

pomoci alebo v rámci iných schém pomoci. 

 

3. Pomoc poskytnutá v rozsahu pôsobnosti tejto schémy sa môže kumulovať 

s pomocou poskytnutou tomu istému príjemcovi pomoci podľa iných oddielov 

Dočasného krízového rámca ako je oddiel 2.1. Obmedzené sumy pomoci, ak sa 

dodržia osobitné ustanovenia príslušných oddielov Dočasného krízového rámca. 

 

4. Pomoc poskytnutá v rozsahu pôsobnosti tejto schémy sa môže kumulovať 

s pomocou de minimis 21  alebo s pomocou podľa nariadení o skupinových 

výnimkách22 za predpokladu, že sa dodržiavajú ustanovenia a pravidlá kumulácie 

zakotvené v uvedených nariadeniach. Pomoc poskytnutú podľa tejto schémy 

možno kumulovať s pomocou podľa dočasného rámca pre COVID-1923 , ak sa 

dodržia príslušné pravidlá kumulácie.   

 

5. Pomoc podľa tejto schémy sa môže kumulovať s pomocou podľa článku 107 ods. 

2 písm. b) ZFEÚ za podmienky,  že nepríde k nadmernej kompenzácii škôd, ktoré 

utrpel príjemca pomoci. 

 

6. Odchylne od predchádzajúcich odsekov tohto článku, poskytnutá pomoc v rozsahu 

pôsobnosti tejto schémy nemôže byť kumulovaná s inou pomocou poskytnutou na 

tie isté oprávnené náklady. 

 

 

 

 

                                                        
21 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), nariadenie Komisie 

(EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013, s. 9), nariadenie 

Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie na pomoc de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190, 28. 6. 2014, s. 

45) a nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného 

hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2012, s. 8).   
22 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za 

zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení (všeobecné nariadenie o 

skupinových výnimkách); nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité 

kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach 

vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1.7.2014, s. 1) v platnom znení; a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 

zo 16. decembra 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo 

výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa 

článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 369, 24.12.2014, s. 37) v platnom 

znení. 
23 Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej 

situácii spôsobenej nákazou COVID-19 (Ú. v. EÚ C 91I, 20.3.2020, s. 1), zmenené oznámeniami Komisie 

C(2020) 2215 (Ú. v. EÚ C 112I, 4.4.2020, s. 1), C(2020) 3156 (Ú. v. EÚ C 164, 13.5.2020, s. 3), C(2020) 

4509 (Ú. v. EÚ C 218, 2.7.2020, s. 3), C(2020) 7127 (Ú. v. EÚ C 340I, 13.10.2020, s. 1), C(2021) 564 

(Ú. v. EÚ C 34, 1.2.2021, s.6) a C(2021) 8442 (Ú. v. EÚ C 473, 24.11.2021, s. 1). 
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M. Kontrola a audit 
 

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

s ustanoveniami príslušných zákonov24. 

 

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

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 štátnou pomocou podľa osobitného predpisu25. 

 

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

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

oprávnenosť a účelnosť použitia poskytnutej pomoci. 

 

5. Pri kontrole poskytnutej pomoci podľa tejto schémy je príjemca pomoci podľa § 

14 ods. 1 zákona o štátnej pomoci26 povinný preukázať Poskytovateľovi použitie 

prostriedkov pomoci a oprávnenosť vynaložených výdavkov a umožniť 

poskytovateľovi vykonanie kontroly použitia prostriedkov pomoci, oprávnenosti 

vynaložených výdavkov a dodržania podmienok poskytnutia pomoci. 

 

6. Príjemca pomoci 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 pomoci. 

 

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, prijímateľ vráti poskytnutú pomoc 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, 

prijímateľ je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť. 

 

                                                        
24 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. 
25 Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
26 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). 
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10. Ak príjemca pomoci porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného 

predpisu27. 

 

N. Transparentnosť a monitorovanie 
 

1. Poskytovateľ písomne informuje príjemcu pomoci prostredníctvom oznámenia 

o schválení dotácie, že mu poskytuje štátnu pomoc podľa oddielu 2.1 Dočasného 

krízového rámca a podľa tejto schémy. 

 

2. Poskytovateľ uverejní príslušné informácie o každej individuálnej pomoci nad 

100 000 EUR poskytnutej podľa Dočasného krízového rámca a nad 10 000 EUR 

v sektoroch poľnohospodárskej prvovýroby a rybárstva do Centrálneho registra 

(IS SEMP) do 12 mesiacov odo dňa poskytnutia pomoci. 

 

3. Slovenské orgány potvrdzujú, že budú dodržiavať povinnosti týkajúce sa 

monitorovania a podávania správ stanovené v Dočasnom krízovom rámci. 

 

4. Poskytovateľ podľa § 16 ods. 4 zákona o štátnej pomoci poskytne do konca 

februára Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky súhrnnú správu o 

poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

5. Poskytovateľ musí zabezpečiť, aby sa viedli podrobné záznamy o poskytovaní 

pomoci podľa tejto schémy. Tieto záznamy, ktoré musia obsahovať všetky 

informácie potrebné na preukázanie toho, že boli dodržané potrebné podmienky, 

sa musia archivovať 10 rokov od poskytnutia pomoci a na požiadanie predložiť 

Komisii.  

 

6. Komisia môže požiadať o dodatočné informácie o poskytnutej pomoci s cieľom 

overiť, či sa dodržali podmienky rozhodnutia Komisie o schválení opatrenia 

pomoci.  

 

7. S cieľom monitorovať vykonávanie tohto Dočasného krízového rámca môže 

Komisia požiadať členské štáty, aby poskytli súhrnné informácie o využívaní 

opatrení štátnej pomoci na nápravu vážnej poruchy fungovania hospodárstva v 

dôsledku súčasnej krízy. 

 

O. Platnosť a účinnosť schémy 
 

1. Táto schéma nadobúda platnosť a účinnosť po jej schválení Komisiou dňom jej 

zverejnenia v Obchodnom vestníku. Poskytovateľ následne zabezpečí uverejnenie 

schémy na svojom webovom sídle.  

 

2. Pomoc podľa tejto schémy môže byť poskytnutá až po schválení schémy zo strany 

Európskej komisie a jej zverejnení v Obchodnom vestníku. 

 

3. Zmeny v schéme je možné vykonať formou písomných dodatkov ku schéme. Ak 

sa vyžaduje schválenie dodatku k schéme Európskou komisiou, každý takýto 

                                                        
27 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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dodatok k schéme nadobúda platnosť a účinnosť po schválení schémy v znení 

dodatku Európskou komisiou dňom jej zverejnenia v Obchodnom vestníku. Ak sa 

nevyžaduje schválenie dodatku k schéme Európskou komisiou, každý takýto 

dodatok k schéme nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia schémy 

v znení dodatku v Obchodnom vestníku.  

 

4. Relevantné zmeny v európskej legislatíve podľa článku B. tejto schémy, alebo v 

akejkoľvek s ňou súvisiacej legislatíve týkajúce sa ustanovení schémy musia byť 

premietnuté do schémy v priebehu 6 mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti. 

 

5. Platnosť tejto schémy končí 31. decembra 2023.  

 


