
Schéma 
 

pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej 
a hospodárskej krízy 

 
 

A. Preambula 
 
Podľa čl. 87 ods. 3 písm. b) Zmluvy o ES Európska komisia (ďalej len „Komisia“) môže vyhlásiť za zlúčiteľnú so spoločným 
trhom pomoc na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu. 
 
Vzhľadom na výnimočnú mieru závažnosti súčasnej finančnej a hospodárskej krízy a jej dopad na celkové hospodárstvo 
členských štátov Komisia prijala oznámenie Komisie - Dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu 
prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy1 (ďalej len „dočasný rámec“). 
 
Dočasný rámec v bode 4.2.2. nemení nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní čl. 87 a 88 
Zmluvy o ES na pomoc de minimis2 (ďalej len „nariadenie 1998/2006“) ale len ustanovuje novú možnosť poskytovania 
zlúčiteľnej obmedzenej výšky pomoci (malej pomoci), a to do konca roka 2010. 
 
Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy je 
schémou štátnej pomoci. 
 
Poskytovatelia pomoci môžu poskytovať malú pomoc podľa tejto schémy bez predchádzajúcej notifikácie opatrení Komisii, a to 
za podmienky dodržania podmienok stanovených v tejto schéme. 
 
Platné schémy minimálnej pomoci sa nemusia meniť. 

B. Právny základ 
 

Právnym základom pre poskytovanie malej pomoci sú: 
• bod 4.2.2. dočasného rámca - zlúčiteľná obmedzená výška pomoci, 
• príslušný všeobecne záväzný právny predpis, podľa ktorého poskytovateľ môže  

 poskytovať pomoc. 
 

C. Účel pomoci 
 
Možnosť poskytovania malej pomoci je jedným z opatrení slovenských orgánov zameraných na nápravu vážnej poruchy 
v hospodárstve Slovenskej republiky. 
 

D. Poskytovatelia malej pomoci a vykonávateľ schémy 
 
Podľa tejto schémy môžu poskytovať malú pomoc všetci poskytovatelia na území celej Slovenskej republiky, pokiaľ sú 
oprávnení na poskytovanie pomoci podľa osobitného predpisu. 
Vykonávateľ schémy: 
 
Ministerstvo financií SR 
Štefanovičova 5 
817 82 Bratislava  
internetové sídlo- www.mfsr.gov.sk, www.finance.gov.sk 
 

E. Príjemcovia pomoci 
 
Príjemcom pomoci môžu byť mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) a veľkí podnikatelia vo všetkých regiónoch Slovenskej 
republiky. 
 
Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) 
 
Určujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení 
určitých kategórií za zlúčiteľné so spoločným trhom podľa čl. 87 a 88 Zmluvy o ES (Všeobecné nariadenie o skupinových 
výnimkách) (ďalej len „nariadenie 800/2008“). 
 
Žiadateľ uvedie v žiadosti o pomoc údaje o počte zamestnancov a o výške obratu, resp. o celkovej ročnej súvahe týkajúcej sa 
posledného schváleného účtovného obdobia a vypočítané na ročnom základe. Údaje sa zohľadňujú odo dňa poslednej účtovnej 

                                                 
1 Ú. v.  EÚ C 16, 22.1.2009, s. 1  
2 Ú. v. EÚ L 379/5, 28.12.2006 
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závierky. Výška zvoleného obratu sa vypočítava bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a iných nepriamych daní. Údaj o počte 
zamestnancov sa uvedie aj k dátumu podania žiadosti. 
 
Veľkí podnikatelia 
  
Veľký podnikateľ je podnikateľ, ktorý nespadá pod definíciu MSP. 
 
Schéma sa vzťahuje na všetky odvetvia hospodárstva s výnimkou pomoci: 
 
- poskytovateľom pôsobiacim v oblasti rybného hospodárstva, 
- na vývoz alebo, ktorá uprednostňuje domáce výrobky pred dovážanými výrobkami, 
- podnikateľom pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov. 
 
V súlade s čl. 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní čl. 87 a 88 Zmluvy o ES 
o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 70/20013 (ďalej len „nariadenie 1857/2006“) na účely tejto schémy „poľnohospodársky výrobok“ znamená: 
 
- výrobky uvedené v prílohe I Zmluvy o ES s výnimkou výrobkov rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady 
(ES) č. 104/20004, 
- výrobky spadajúce pod číselné znaky KN 4502, 4503 a 4504 (korkové výrobky), 
- výrobky určené na napodobňovanie alebo náhradu mlieka a mliečnych výrobkov, ako je uvedené v čl. 3 ods. 2 nariadenia 
Rady (EHS) č. 1898/875. 
 
Schéma sa bude uplatňovať na pomoc podnikateľom pôsobiacim v oblasti spracovania a marketingu poľnohospodárskych 
výrobkov vymenovaných v prílohe I Zmluvy o ES s výnimkou prípadov: 
 
- keď sa výška pomoci určuje na základe ceny alebo množstva kúpených výrobkov od prvovýrobcu alebo výrobkov uvedených 
na trh príslušným podnikateľom, 
- keď pomoc je podmienená tým, že je čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom. 
 
V súlade s čl. 2 ods. 3 a 4 nariadenia 1857/2006 na účely tejto schémy „spracovanie poľnohospodárskych výrobkov“ znamená: 
 
-akékoľvek pôsobenie na poľnohospodársky výrobok, výsledkom ktorého je takisto poľnohospodársky výrobok, s výnimkou 
poľnohospodárskych činností potrebných na prípravu živočíšneho alebo rastlinného výrobku na prvý predaj. 
 
„Marketing poľnohospodárskych výrobkov“ znamená prechovávanie alebo vystavovanie výrobku v záujme jeho predaja, 
ponúkanie výrobku na predaj, jeho dodanie alebo akýkoľvek iný spôsob umiestňovania výrobku na trhu s výnimkou prvého 
predaja prvovýrobcom obchodníkom alebo spracovateľom a akákoľvek činnosť, ktorou sa výrobok pripravuje na takýto prvý 
predaj, 
- ak prvovýrobca predáva konečnému spotrebiteľovi, považuje sa to za marketing v prípade, že sa predaj uskutočňuje 
v osobitných priestoroch vyhradených na tento účel. 
 
Schéma sa vzťahuje len na transparentnú pomoc. Podľa čl. 2 ods. 6 nariadenia 800/2008 transparentná pomoc je pomoc, 
pri ktorej je možné vopred presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu pomoci „ex ante“ bez toho, aby bolo potrebné vykonať 
hodnotenie rizika. 
 
Malá pomoc podľa tejto schémy sa môže poskytnúť len podnikateľom, ktorí neboli v ťažkostiach k 1. júlu 2008. 
 
Môže sa však poskytnúť podnikateľom, ktorí neboli k 1. júlu 2008 v ťažkostiach, avšak sa do ťažkostí dostali v dôsledku 
finančnej a hospodárskej krízy. 
 
V súlade s čl. 1 ods. 7 nariadenia 800/2008 na účely tejto schémy sa za podnikateľa v ťažkostiach považuje MSP, ktorý spĺňa 
tieto podmienky: 
 
- v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, ak sa viac ako polovica jej základného imania prekryla stratou a viac ako 
štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, alebo 
- v prípade spoločnosti, kde aspoň určitý počet členov ručí neobmedzene za dlhy firmy, ak sa prekryla stratou viac ako polovica 
kapitálu vykázaného v účtoch firmy a viac ako štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu predchádzajúcich 12 
mesiacov, alebo 
- bez ohľadu na typ dotknutej spoločnosti, ak spĺňa kritériá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na to, aby sa stala 
predmetom konania vo veci kolektívnej insolventnosti. 
 
Pre veľkých podnikateľov „firma v ťažkostiach“ znamená firmu ako je vymedzená v bode 2.1 usmernení Spoločenstva o štátnej 
pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach6. 
 
Predpokladaný (odhadovaný) počet príjemcov je nad 1000. 
 
F. Oprávnené projekty 
 
Oprávnené projekty sú definované v príslušných schémach minimálnej pomoci.  

                                                 
3 Ú. v. L 358, 16.12.2006, s.3 
4 Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22 
5 Ú. v. ES L 182, 3.7.1987, s. 36 
6 Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004 
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G. Oprávnené náklady 
 
Oprávnené náklady sú definované v príslušných schémach minimálnej pomoci.  
 

H. Forma pomoci 
 
Pomoc podľa tejto schémy sa môže poskytnúť len formou dotácií, nenávratných finančných príspevkov a odpustenia sankcií za 
nedodržanie osobitných predpisov7. 
 
Hodnota pomoci poskytnutej v niekoľkých splátkach sa diskontuje v okamihu, keď je poskytnutá. Úroková sadzba, ktorá sa 
použije na diskontné účely a na výpočet ekvivalentu hrubého grantu je referenčnou sadzbou8 uplatniteľnou v čase poskytnutia 
grantu. 
 

I. Výška pomoci 
 
Maximálna výška pomoci poskytnutej podľa tejto schémy nesmie prekročiť hotovostný grant vo výške 500 000 eur pre jedného 
príjemcu. 
 
Výška pomoci musí byť vyjadrená ako hrubá suma, t.j. pred odpočítaním dane alebo iných poplatkov. 
 
Ak sa pomoc poskytne inou formou ako formou grantu, výška pomoci sa rovná ekvivalentu hrubého grantu pomoci. 
 

J. Kumulácia pomoci 
 
1. Pomoc poskytnutú podľa tejto schémy nemožno kumulovať s pomocou de minimis, ktorá spadá do pôsobnosti nariadenia 
1998/2006 pre tie isté oprávnené náklady. 
2. Ak už podnikateľovi bola poskytnutá pomoc de minimis pred 17. decembrom 2008, suma pomoci poskytnutej podľa tejto 
schémy a poskytnutej pomoci de minimis nemôže v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 presiahnuť sumu 500 000 
eur. Podnikateľom, ktorým v období do 17. decembra 2008 už bola poskytnutá pomoc de minimis, môže byť teda podľa tejto 
schémy poskytnutá pomoc len vo výške, ktorá tvorí rozdiel doteraz prijatej pomoci de minimis a maximálnej pomoci podľa 
článku I. tejto schémy. 
3. Pomoc poskytnutú podľa tejto schémy možno kumulovať s inou štátnou pomocou, alebo inými formami fiancovania zo strany 
Spoločenstva za podmienky, že je dodržaná maximálna intenzita štátnej pomoci stanovená v príslušných usmerneniach alebo v 
nariadeniach o skupinovej výnimke. 
 

K. Mechanizmus poskytovania pomoci 
 
1. Mechanizmus poskytovania pomoci je ustanovený v príslušných schémach minimálnej pomoci, resp. ho poskytovateľ určí vo 
výzve. 
2.   Na poskytnutie malej pomoci nie je právny nárok. 
  

L. Rozpočet 
 
Predpokladaná výška malej pomoci, ktorá bude poskytnutá v rámci tejto schémy, bude predstavovať celkom v rokoch 2009 
a 2010 cca 400 mil. eur. 
 

M. Monitorovanie a kontrola 
 
1. Poskytovateľ predtým ako poskytne pomoc podľa tejto schémy získa vyhlásenie od podnikateľa v písomnej alebo 
elektronickej forme o akejkoľvek inej pomoci de minimis a pomoci súvisiacej s touto schémou, ktorú získal v aktuálnom 
fiškálnom roku. 
2. Pred poskytnutím pomoci poskytovateľ overí, že týmto poskytnutím celková výška pomoci poskytnutá podnikateľovi 
(príjemcovi) v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010 nepresiahne strop 500 000 eur. 
3. Poskytovateľ pomoci vedie evidenciu o poskytovaní pomoci podľa tejto schémy. Záznamy musia obsahovať všetky 
informácie potrebné na preukázanie toho, že boli dodržané všetky podmienky podľa tejto schémy a dočasného rámca, vrátane 
preukázania, že príjemca pomoci nebol k 1. júlu 2008 podnikateľom v ťažkostiach. 
4. Doklady týkajúce sa poskytnutia pomoci podľa tejto schémy poskytovateľ uchováva počas 10 rokov od dátumu poskytnutia 
pomoci a na základe požiadania ich predloží Európskej komisii. 
 

                                                 
7 Napríklad § 103 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 
orgánov v znení neskorších predpisov 
8 Oznámenie Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008) 
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N. Platnosť a účinnosť schémy 
 
1. Schéma nadobúda platnosť dňom je schválenia Európskou komisiou a účinnosť dňom jej uverejnenia v Obchodnom 
vestníku. 
2. Vykonávateľ schémy zabezpečí jej uverejnenie na svojej webovej stránke. 
3. Zmeny v schéme je možné vykonať formou písomných dodatkov ku schéme, pričom platnosť dodatku nastáva dňom jeho 
schválenia Európskou komisiou a účinnosť dňom jeho uverejnenia v Obchodnom vestníku. 
4. Platnosť schémy skončí 31. decembra 2010, pričom do tohto termínu musí byť podaná žiadosť a musí byť rozhodnuté 
o poskytnutí malej pomoci. 

O. Prílohy 
 
1. definícia MSP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


