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1 Manažérske zhrnutie 
 

Podnikatelia v rámci Európskej únie (tiež „EÚ“) majú možnosť získať podporu z verejných 

zdrojov na rozbeh podnikania, rozšírenie výroby, zvýšenie zamestnanosti, zlepšenie 

energetickej efektívnosti ako aj na ďalšie aktivity. V súčasnosti je vytvorených viacero 

nástrojov a inštitútov verejnej pomoci pre podnikateľov, či už vo forme návratnej alebo 

nenávratnej, priamej alebo nepriamej podpory. 

Myšlienka širokého spektra podpory podnikateľských subjektov však  nebola zakódovaná 

v základoch Európskej únie.  Skôr naopak, podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(ďalej aj „ZFEÚ“)1, bola pomoc poskytovaná členskými štátmi, ktorá narúša hospodársku 

súťaž, zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru alebo inak 

ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi, všeobecne zakázaná z dôvodu jej nezlučiteľnosti 

s vnútorným trhom. 

Ďalšie ustanovenia ZFEÚ však umožnili výnimky z tohto všeobecného zákazu pomoci a tak 

v roku 1998 prijala Rada Európskej únie Nariadenie č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní 

článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej 

štátnej pomoci. Keďže Komisia mala v tom období už široké skúsenosti pre vymedzenie 

všeobecných kritérií zlučiteľnosti poskytovanej pomoci, stanovila, že určité kategórie pomoci 

sú zlučiteľné so spoločným trhom a sú oslobodené od konania o poskytovanej pomoci na 

Európskej komisii. Na základe tohto nariadenia boli do európskej legislatívy zavedené tzv. 

skupinové výnimky pre určité typy podnikov a určité typy pomoci, ktoré nie je potrebné 

notifikovať Európskej komisii, ako aj pomoc malého rozsahu, ktorá za dané časové obdobie 

nepresiahne určitú pevne stanovenú čiastku – tzv. pomoc de minimis. 

Predmetná analýza poskytuje podrobné informácie o legislatívnych základoch inštitútu de 

minimis. V tejto analýze je uvedená podrobná definícia a vysvetlenie samotného pojmu de 

minimis, ako aj všetkých súvisiacich pojmov, ktoré sú využívané pri poskytovaní takejto 

pomoci a sú nevyhnutné na plné porozumenie tohto inštitútu.  

Predmetom analýzy je ďalej prehľad využívania minimálnej pomoci na Slovensku za posledné 

3 roky. Následne uvádzame štruktúrované prehľady o poskytnutej minimálnej pomoci podľa 

rôznych kritérií a kategórií, akými sú napríklad veľkosť podniku, výška pomoci a zdroj pomoci 

vrátane sprievodného komentára. Informácie tohto typu poskytujú jedinečný pohľad 

na poskytovanú pomoci de minimis vzhľadom na skutočnosť, že jej poskytovanie nebolo 

doposiaľ analyticky sledované v žiadnom inom dokumente. 

Zo spracovaných prehľadov vyplýva, že pomoc de minimis je suverénne najčastejšie 

poskytovaným typom pomoci z verejných zdrojov. Ročne je pre prijímateľov rôzneho typu na 

Slovensku poskytnutých od 22 tisíc až do 35 trisíc intervencií minimálnej pomoci. Len na 

porovnanie počet intervencií štátnej pomoci sa pohybuje v intervale 1 800 – 3200. Celkovo je 

prostredníctvom intervencií pomoci de minimis poskytnutých od 120 až do vyše 200 miliónov 

                                                 
1 Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Úradný vestník C 326, zo dňa 26.10.2012 S. 0001 – 

0390 
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EUR ročne na rôzne rozvojové a podporné aktivity v širokom spektre oblastí od podpory 

zamestnanosti cez podporu kultúry a vzdelávania až po rozvoj podnikateľských aktivít.  

Z prehľadov vypracovaných v tejto analýze takisto vyplýva, že hlavným beneficientom pomoci 

de minimis sú mikropodniky. Zároveň však ďalej poukazujeme na skutočnosť, že 

mikropodniky nedosahujú svoj potencál v objeme čerpanej pomoci, ktorý vyplýva z ich 

početnosti na celkovom počte aktívnych podnikov. Naopak malé a stredné podniky vysoko 

presahujú v objeme čerpanej pomoci svoj percentuálny podiel na celkovom počte podnikov v 

SR. 

Vzhľadom na to, že pomoc de minimis je využívaná značným počtom podnikateľských 

subjektov, bolo cieľom analýzy poskytnúť užitočné informácie pre pochopenie inštitútu de 

minimis, poskytnúť potenciálnym záujemcom nástroj na orientáciu v širokej škále oblastí, kde 

sa využíva nástroj minimálnej pomoci a načrtnúť základné zásady, ktoré je potrebné dodržaťpri 

čerpaní pomoci de minimis. 

Predmetná analýza tiež prináša informácie o zdrojoch pre získanie ďalších informácií o pomoci 

de minimis, systéme fungovania verejnej podpory na Slovensku ako aj činnosti a úlohách 

Protimonopolného úradu SR, ktorý je príslušným úradom v oblasti poskytovania verejnej 

podpory v podmienkach Slovenskej republiky. 

V kapitole 6 sa zaoberáme novými oblasťami, v ktorých sa začína uplatňovať inštitút de 

minimis na Slovensku, čím sa otvárajú nové možnosti pre podnikateľov. Tiež sa zaoberáme 

otvorenými možnosťami zjednodušovania procedúr čerpania pomoci de minimis na Slovensku, 

aktuálnymi otázkami a novými výzvami v oblasti poskytovania verejnej pomoci v priestore 

Európskej únie. 

Systém pomoci de minimis je na základe súčasne platnej legislatívy nastavený do konca roku 

2020. V praxi však uplynutie stanoveného dátumu nebude znamenať ukončenie poskytovania 

pomoci de minimis ako takej. Už od roku 2018 prebiehajú konzultácie a rokovania o 

aktualizovanej forme minimálnej pomoci, ktorá bude poskytovaná od roku 2021.  

Veríme, že táto analýza poskytne širokej verejnosti a  podnikateľskému sektoru užitočné 

informácie o inštitúte pomoci de minimis, ktoré budú využité pre rozvoj podnikania na 

Slovensku. 

 

 

 

 



 

 

2 Úvod  
 

Základ pojmu „de minimis“ pochádza z Rímskeho práva. Na základe zásady "de minimis non 

curat lex" bolo stanovené, že zákon sa netýka malých vecí. V dôsledku toho boli záležitosti 

týkajúce sa práva len záležitosti širšieho významu pre komunitu, zatiaľ čo otázky, ktoré nie sú 

relevantné z hľadiska spoločenstva ako celku, zákonodarca nezohľadňuje.2 

To zabezpečuje konzistentnosť právneho systému najmä v prípadoch, kedy jestvuje záujem 

riešiť záležitosti malého rozsahu aj odlišným spôsobom, ako je legislatívne stanovené. 

Aplikovaním zásady „de minimis“ sa teda zabezpečuje rovnováha v právnom systéme.  

Obdobný princíp je využitý v legislatíve EÚ. 

Odstránenie bariér a zabezpečenie spoločných pravidiel pre hospodársku súťaž boli jedným zo 

základných motívov pre vznik Európskej únie. V zmysle Zmlúv o EÚ má Európska únia 

výlučnú právomoc na ustanovenie pravidiel hospodárskej súťaže potrebných na fungovanie 

vnútorného trhu.  

Článok 107 ZFEÚ obsahuje všeobecný zákaz verejnej podpory, ale súčasne európska 

legislatíva vymedzuje tie druhy pomoci, ktoré sú automaticky považované za zlučiteľné s 

vnútorným trhom a tie druhy verejnej podpory, ktoré môžu byť považované za zlučiteľné s 

vnútorným trhom.  

Jedným z takýchto druhov pomoci je aj pomoc de minimis. V literatúre ale aj v dokumentoch 

jednotlivých poskytovateľov takejto pomoci je používaný aj slovenský ekvivalent v znení 

„minimálna pomoc“.  

Pomoc de minimis sa vďaka administratívnej jednoduchosti stala pomerne rozsiahlo 

využívaným nástrojom podpory podnikateľov v priemyselnej výrobe alebo poľnohospodárstve, 

ako aj v rôznych ďalších segmentoch ako napríklad kultúra, sociálne služby, podpora 

zamestnanosti, podpora inovácií, poľnohospodárstvo a podobne. 

Na Slovensku z pohľadu rozsahu pomoci tvorí pomoc de minimis približne 25-30% 3 celkovej 

ročnej poskytnutej verejnej pomoci pre podnikateľský sektor. Z pohľadu počtu poskytnutých 

intervencií však minimálna pomoc tvorí vyše 90% 4 z celkového počtu poskytnutých podpôr.  

Vymedzenie pojmov verejná podpora a štátna pomoc 

 

Pojem štátna pomoc je využívaný rôznorodo. V širšom chápaní je pojem štátna pomoc 

používaný na označenie akejkoľvek verejnej podpory. Avšak najmä v odbornej literatúre 

a legislatívnych dokumentoch, je používaný tento pojem v užšom zmysle slova na označenie 

špecifického typu verejnej podpory. Poďme si priblížiť tento pojem trochu podrobnejšie. 

                                                 
2 Denis Fosselard, De minimis: An overview of EU and national case law, 28 May 2015, e-Competitions 

Bulletin De minimis, Dostupné na: https://www.concurrences.com/en/bulletin/special-issues/De-minimis/De-

minimis-An-overview-of-EU-and-61961 
3 Vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu za roky 2016, 2017, 2018. 
4 Vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu 2016, 2017, 2018. 
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Štátnu pomoc je vo všeobecnosti možné definovať ako verejnú podporu vytvárajúcu výhodu v 

akejkoľvek forme, ktorú poskytujú vnútroštátne verejné orgány jednotlivým podnikom na 

selektívnej báze.5 

Jednotlivé aspekty vyššie uvedenej definície možno bližšie objasniť nasledujúcim spôsobom: 

A. prevod štátnych zdrojov a pripísateľnosť opatrenia pomoci štátu: 

 štátna pomoc je operácia, pri ktorej dôjde k presunu štátnych (verejných) 

prostriedkov, pričom môže ísť o prostriedky národné, regionálne, prostriedky 

miestnych samospráv, prostriedky verejných bánk, nadácií a pod. Verejné prostriedky 

nemusí poskytovať priamo štát prostredníctvom svojich orgánov. Môže dôjsť k ich 

poskytnutiu aj zo strany súkromných alebo verejných sprostredkovateľov, ktorých na to 

určí štát. Ide napríklad o prípady, keď je súkromná banka poverená správou 

prostriedkov štátneho programu podpory. Takisto aj samotný „presun finančných 

prostriedkov“ predstavujúci poskytnutie štátnej pomoci môže mať rôzne formy: okrem 

poskytnutia priamej podpory vo forme dotácie, môže byť pomoc poskytovaná aj vo 

forme úľavy na dani, záruky za úver, zvýhodneného úveru, odpustenia penále, 

poskytovaním vzdelávania alebo dotovanej služby a podobne, pričom v týchto 

prípadoch hovoríme o nepriamej forme poskytovania podpory. 

B. ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci (hospodárska výhoda): 

 pri poskytovaní štátnej pomoci dochádza ku zvýhodneniu určitého podniku (resp. 

odvetví výroby), keď poskytnutím štátnych (verejných) prostriedkov podnik (odvetvie 

výroby) získa výhodu, ktorú by za normálnych trhových podmienok nezískal.  

 výhodou sa v tomto zmysle rozumie každá hospodárska výhoda, ktorú by podnik 

nezískal za bežných trhových podmienok, teda bez zásahu štátu. Výhodu môže 

predstavovať aj akékoľvek oslobodenie od hospodárskej záťaže, ktorú by inak podnik 

musel znášať sám. Výhoda je prítomná vždy, keď sa v dôsledku zásahu štátu zlepší 

finančná situácia podniku za podmienok, ktoré sú odlišné od bežných trhových 

podmienok. Podnikom je v zmysle pravidiel verejnej podpory akýkoľvek subjekt, bez 

ohľadu na právnu formu, ktorý na trhu ponúka tovar a / alebo služby.  

C. selektívnosť pomoci: 

 dôležitým aspektom je, že príjemca pomoci získava vyššie zmienené zvýhodnenie na 

úkor ostatných konkurentov, tzn. opatrenie je selektívne a nie všeobecné (určené 

všetkým konkurentom bez rozdielu na danom trhu členského štátu). Selektívnosť môže 

spočívať v opatreniach, ktoré zvýhodňujú len určité podniky alebo kategórie podnikov 

alebo niektoré odvetvia hospodárstva, resp. určité druhy tovaru. Selektívnosť je zväčša 

zaručená tým, že pomoc je poskytovaná na základe výzvy na predkladanie projektov 

a ich individuálneho vyhodnotenia.  

D. narušenie hospodárskej súťaže 

E. vplyv na obchod medzi členskými štátmi Európskej únie: 

                                                 
5 Štátna pomoc vs. Minimálna pomoc, Metodické usmernenie koordinátora pomoci č. 1/2018 z 24. júla 2018, 

Dostupné na: https://www.antimon.gov.sk/data/files/944_metodicke-usmernenie-z-24-jula-2018.pdf 
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 k potenciálnemu narušeniu súťaže a ovplyvneniu obchodu medzi členskými štátmi 

dochádza už vo chvíli, keď príjemca vykonáva ekonomickú aktivitu a zúčastňuje sa 

trhu, na ktorom prebieha obchod medzi členskými štátmi. Pre naplnenie uvedených 

pojmov stačí už samotná hrozba narušenia hospodárskej súťaže. Za opatrenie 

narúšajúce hospodársku súťaž alebo hroziace narušením hospodárskej súťaže sa 

pokladá také opatrenie, ak sa ním môže zlepšiť konkurenčné postavenie príjemcu v 

porovnaní s inými podnikmi, s ktorými súťaží. Rovnako opatrenie pomoci poskytujúce 

výhodu podniku pôsobiacemu na trhu, ktorý je otvorený hospodárskej súťaži sa 

spravidla bude považovať za opatrenie narúšajúce hospodársku súťaž, ktoré zároveň 

môže mať vplyv na obchod medzi členskými štátmi EÚ.6 

V prípadoch kedy dochádza k prevodu štátnych zdrojov a poskytnutiu hospodárskej 

výhody na selektívnej báze (teda sú naplnené vyššie uvedené body A. až C. môžeme 

hovoriť o štátnej pomoci v širšom ponímaní, ktorá je synonymom pojmu verejná 

podpora, ktorý budeme ďalej používať. 

Avšak v prípade, kedy sú zároveň – teda kumulatívne splnené všetky vyššie uvedené 

definičné znaky (body A. až E.) dochádza k poskytnutiu štátnej pomoci ako 

konkrétnemu typu verejnej podpory. Vyššie uvedený zoznam otázok je z tohto dôvodu 

označovaný aj ako „test štátnej pomoci“. 

Druhy pomoci, ktoré nie sú štátnou pomocou 

 

Hoci na rozlíšenie pojmov „verejná podpora“ a „štátna pomoc“ potrebujeme niekoľko 

definičných znakov, je na druhej strane omnoho jednoduchšie určiť, ktorá verejná podpora nie 

je štátnou pomocou. 

Aplikácia pravidiel upravujúcich štátnu pomoc nie je potrebná v prípadoch, kedy majú určité 

činnosti vzhľadom na konkrétne okolnosti čisto miestny dopad a preto nie je naplnený definičný 

znak narušenia obchodu medzi členskými štátmi. Poskytovanie štátnej pomoci je teda možné 

vylúčiť z dôvodu lokálnosti opatrení. Tento aspekt zohráva dôležitú úlohu aj pri pomoci de 

minimis, preto sa pozrieme na lokálny charakter opatrení trochu bližšie. 

Spoločnými črtami lokálnosti opatrenia sú: 

a. pomoc nemá za následok prilákanie dopytu alebo investícií do príslušného regiónu 

a nevytvára prekážky pre usadzovanie podnikov z iných členských štátov,  

b. tovar alebo služby poskytované príjemcom sú čisto lokálneho charakteru alebo sú 

príťažlivé len pre geograficky ohraničenú oblasť,  

c. vplyv na trhy a spotrebiteľov v susedných členských štátoch je nepatrný. 

O štátnu podporu sa nejedná v prípade, že by podporu danému projektu poskytol za rovnakých 

podmienok ako štátny orgán tiež súkromný investor. Podpora štátneho verejného orgánu je v 

súlade s princípom súkromného investora, ak zásah vykonali rovnocenne verejnoprávne 

inštitúcie i súkromné subjekty. Uplatnením zásady súkromného investora by sa malo potvrdiť, 

                                                 
6 Stručný průvodce problematikou veřejné podpory, Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže, november 2017 
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že hospodárska transakcia bola realizovaná za bežných trhových podmienok a teda bez 

poskytnutia výhody podniku.  

Z podmienok štátnej pomoci je vyňaté aj financovanie projektov priamo agentúrami alebo 

orgánmi Európskej únie, vyplývajúce z aktov zákonodarcov Európskej únie. Rozhodovanie 

ohľadom tohto financovania totiž prislúcha výhradne agentúram alebo orgánom Európskej únie 

a nie je tak pripísateľné členskému štátu, pretože členský štát do tohto financovania nemá 

možnosť zasahovať, a preto sa nejedná o poskytovanie pomoci štátom v zmysle prvého 

definičného znaku štátnej pomoci.  

V neposlednom rade o štátnu pomoc nejde v prípade "výkonu verejnej moci" zo strany štátu, 

alebo v prípade, kedy verejnoprávne inštitúcie konajú "ako verejné orgány". Ide o subjekty 

vykonávajúce verejnú moc alebo základné funkcie štátu. Príkladom sú činnosti súvisiace s 

armádou alebo políciou, s bezpečnosťou a riadením letovej prevádzky a námornej dopravy, s 

dohľadom nad ochranou pred znečisťovaním, s organizáciou, financovaním a výkonom trestov 

odňatia slobody a so zberom údajov, ktoré sú podniky zo zákona povinné zverejniť a ktoré majú 

slúžiť verejným účelom. 



 

 

3 Legislatíva v oblasti verejnej podpory a štátnej pomoci 
 

3.1 Legislatíva EÚ  
 

Oblasť pomoci poskytovanej štátom pre podnikateľský sektor je riešená už priamo v základnom 

dokumente Európskej únie - Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej 

únie (spoločne označené tiež „Zmluvy o EÚ“). Preto je pre posudzovanie verejnej podpory 

dôležitá najmä legislatíva EÚ, ktorá stanovuje základný rámec verejnej podpory záväznej pre 

členské štáty EÚ. 

Ako sme už uviedli, v zmysle článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ sa uvádza, že pokiaľ nie je 

ustanovené inak, platí základné pravidlo, že pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme členským 

štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením 

hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov 

tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými 

štátmi.  

Zmluvy o fungovaní EÚ teda ustanovujú všeobecný zákaz poskytovania štátnej pomoci. 

Následne ods. 2 a 3 uvedeného článku Zmluvy o fungovaní EÚ však  upravujú výnimky z 

všeobecného zákazu poskytovania štátnej pomoci - štátna pomoc zlučiteľná s vnútorným trhom. 

Druhý odsek článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ uvádza prípady verejnej podpory, ktoré sú 

automaticky vyňaté z vyššie uvedeného všeobecného zákazu (avšak aj napriek tomu musí byť 

podpora najprv oznámená Európskej komisii). Ide o nasledovné tri druhy podpory 

 pomoc sociálnej povahy poskytovaná jednotlivým spotrebiteľom za predpokladu, že sa 

poskytuje bez diskriminácie vo vzťahu k pôvodu výrobkov; 

 pomoc určená na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo 

mimoriadnymi udalosťami; 

 pomoc poskytovaná hospodárstvu určitých oblastí Spolkovej republiky Nemecko v 

dôsledku rozdelenia Nemecka v rozsahu potrebnom na vyrovnanie hospodárskych 

nevýhod spôsobených týmto rozdelením.7 

Tretí odsek článku 107 Zmluvy uvádza tie druhy verejnej podpory, ktoré môžu byť považované 

za zlučiteľné s vnútorným trhom Európskej únie. Ide o tieto druhy verejnej podpory: 

 pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja oblastí s mimoriadne nízkou životnou úrovňou 

alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou,  

 pomoc na podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu 

alebo na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu; 

 pomoc na rozvoj určitých hospodárskych činností alebo určitých hospodárskych oblastí, 

za predpokladu, že táto podpora nepriaznivo neovplyvní podmienky obchodu tak, že by 

to bolo v rozpore so spoločným záujmom; 

                                                 
7 Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Úradný vestník C 326, zo dňa 26.10.2012 S. 

0001 – 0390 



14  

 pomoc na podporu kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva, ak takáto pomoc 

neovplyvňuje podmienky obchodovania a hospodárskej súťaže v Únii v rozsahu, ktorý 

odporuje spoločným záujmom; 

 iné druhy pomoci, ako ich vymedzia rozhodnutia Rady prijaté na návrh Komisie. 

Pomoc, ktorá je automaticky považovaná alebo môže byť považovaná za zlučiteľnú s 

vnútorným trhom podľa uvedených výnimiek, musí byť však vopred notifikovaná Európskej 

komisii. 

Čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ upravuje špecifické kompetencie Európskej komisie 

rozhodovať o zlučiteľnosti verejnej podpory s vnútorným trhom.  

V zmysle odseku 1 Komisia v spolupráci s členskými štátmi priebežne skúma systémy pomoci 

poskytovanej v týchto štátoch. Navrhuje im príslušné opatrenia, ktoré si vyžaduje postupný 

rozvoj alebo fungovanie vnútorného trhu. 

Ak Komisia po výzve, aby príslušné strany predložili pripomienky, zistí, že pomoc poskytnutá 

štátom alebo zo štátnych zdrojov je nezlučiteľná s vnútorným trhom, alebo ak zistí, že táto 

podpora sa zneužíva, rozhodne o tom, že príslušný štát túto pomoc musí zrušiť alebo upraviť. 

Ak sa daný štát nepodriadi tomuto rozhodnutiu, Komisia alebo iný dotknutý štát môže predložiť 

túto vec priamo Súdnemu dvoru Európskej únie. 

Z pohľadu poskytovania pomoci je dôležitý odsek 3 tohto článku, ktorý stanovuje tzv. 

notifikačnú povinnosť členských štátov, ktorá spočíva v tom, že Komisia musí byť v 

dostatočnom čase vopred upovedomená o plánovanom poskytovaní pomoci, aby mohla podať 

svoje pripomienky.  

Z pohľadu minimálnej pomoci je však kľúčový štvrtý odsek tohto článku, podľa ktorého môže 

Komisia tiež prijať nariadenia týkajúce sa kategórií štátnej pomoci, o ktorej Rada 

rozhodla, že môže byť oslobodená od notifikačnej povinnosti. 

Uvedené ustanovenie je podrobnejšie rozpracované v čl. 109 Zmluvy o fungovaní EÚ, kde je 

uvedené, že na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom môže Rada vydať 

akékoľvek nariadenia potrebné na uplatnenie článkov 107 a 108 a najmä môže stanoviť 

podmienky uplatnenia článku 108 ods. 3 ako aj uviesť druhy pomoci, ktoré sú vyňaté z tohto 

postupu, tzn. ktoré sú vyňaté z notifikačnej povinnosti.  

Ide o výnimky z potreby notifikácie poskytnutia verejnej pomoci, a teda o oblasti pomoci, kde 

o ich poskytovaní môžu členské štáty rozhodovať samostatne.  

Vo všeobecnosti ich môžeme rozdeliť do troch skupín: 

 Všeobecné skupinové výnimky – tiež označované ako „GBER“ z anglického 

pomenovania „General Block Exemption Regulation“ 

 Pomoc de minimis 

 Služby vo všeobecnom hospodárskom záujme 

Základom pre vytvorenie kategórie pomoci de minimis ako samostatnej typovej skupiny 

poskytovanej pomoci vyňatej z notifikačnej povinnosti je Nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 

7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na 
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určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci8 v rámci ktorého Rada v súlade s čl. 109 ZFEÚ 

rozhodla, že minimálna pomoc môže tvoriť jednu z takýchto kategórií. 

V zmysle článku 2 Nariadenia Rady (ES) č. 994/98 s názvom „De minimis“ môže Komisia 

rozhodnúť, že určité pomoci nespĺňajú všetky kritériá článku 92 ods. 1 zmluvy a sú preto vyňaté 

z postupu oznamovania stanovenej v článku 93 ods. 3 za predpokladu, že pomoc poskytnutá 

tomu istému podniku za dané časové obdobie nepresiahne určitú pevne stanovenú čiastku. 

Postavenie pomoci de minimis v systéme štátnej pomoci je teda také, že tvorí výnimku zo 

zákazu poskytovania štátnej pomoci ako aj výnimku z povinnosti členských krajín 

oznamovať poskytovanie takejto pomoci Komisii. To z nej robí jeden z najflexibilnejších 

a najpružnejších nástrojov poskytovania verejnej podpory.  

Pomoc de minimis je bližšie v legislatíve EÚ zakotvená v osobitných nariadeniach Komisie 

(EÚ), ktoré sú zamerané na poskytovanie pomoci de minimis pre jednotlivé sektory 

hospodárstva: 

 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 platí pre všetky sektory 

hospodárstva s výnimkou nižšie uvedených sektorov, 

 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;  

 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;  

 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. 

 

3.2  Legislatíva SR  
 

V podmienkach Slovenskej republiky je štátna pomoc a pomoc de minimis upravená v zákone 

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).9 

Tento zákon upravuje:  

 základné práva a povinnosti poskytovateľa štátnej pomoci a poskytovateľa minimálnej 

pomoci, 

                                                 
8 Nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení 

Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci, OJ L 142, 14.5.1998, str. 1–4, 

Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A31998R0994 
9 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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 základné práva a povinnosti príjemcu štátnej pomoci a príjemcu minimálnej pomoci, 

 výkon štátnej správy v oblasti poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci. 

Koordinátorom pomoci je v zmysle zákona č. 358/2015 Z.z. Protimonopolný úrad Slovenskej 

republiky. Koordinátor pomoci plní v oblasti pomoci de minimis tieto úlohy: 

 vypracováva stanoviská k schémam pomoci vrátane ich dodatkov z hľadiska dodržiavania 

pravidiel Európskej únie pre pomoc,  

 vypracováva stanoviská k návrhom na poskytnutie pomoci ad hoc, 

 registruje schémy minimálnej pomoci, 

 zabezpečuje metodickú činnosť a konzultačnú činnosť v oblasti pomoci, 

 zabezpečuje spoluprácu s Európskou komisiou na úseku vybavovania sťažností tretích 

strán,  

 zabezpečuje školenia a šírenie informácií v oblasti pomoci, 

 vypracováva súhrnnú správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny 

rok (táto súhrnná správa obsahuje aj niekoľko základných informácií o 

poskytnutej pomoci de minimis),  

 zabezpečuje spoluprácu s Európskou komisiou pri príprave právne záväzných aktov 

Európskej únie pre pomoc,  

 vypracováva stanoviská k návrhom právnych predpisov Slovenskej republiky z hľadiska 

dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc. 

 

3.3 Vývoj pomoci de minimis. Porovnanie pravidiel pre poskytovanie de 

minimis v obdobiach 2007-2013 a 2014-2020 
 
V období 2007-2013 bola pomoc de minimis poskytovaná na základe nariadenia Komisie č. 

1998/2006. Uvedené nariadenie bolo pre obdobie rokov 2014-2020 nahradené novým 

nariadením č. 1407/2013. 

 

Nariadenie č. 1407/2013 rozpracováva niekoľko bodov predchádzajúceho nariadenia, ale 

väčšinou zachováva dovtedajšie pravidlá a prax. Členské štáty a Komisia získali dostatočné 

skúsenosti s poskytovaním a kontrolou pomoci de minimis, takže neboli potrebné žiadne 

významné zmeny jestvujúcej politiky. 

 

Členské štáty vyvíjali počas príprav nového nariadenia snahu zvýšiť strop minimálnej pomoci 

na 300 000 EUR alebo dokonca na 500 000 EUR. Avšak tieto snahy neboli úspešné. V oblasti 

poľnohospodárstva však boli nariadením Komisie č. 1408/2013 zvýšené prahové hodnoty 

z predchádzajúcich 7 500 EUR na 15 000 EUR.  

 

Hoci nariadenie č. 1407/2013 predstavuje kontinuitu s predchádzajúcim obdobím, prinieslo aj 

niekoľko nových skutočností a zmien: 
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 potvrdenie pre podniky pôsobiace v poľnohospodárskom sektore, že môžu dostávať 

bežnú pomoc de minimis pre svoje nepoľnohospodárske činnosti, ak vedú oddelené 

účtovanie, ktoré umožní rozlišovať medzi nákladmi na poľnohospodárstvo a 

nepoľnohospodárskymi nákladmi, 

 

 zavedenie nového pojmu "jediný podnik" do aplikačnej praxe, 

 

 zavedenie nového pravidla, že poskytnutá pomoc de minimis sa kumuluje s inou 

poskytnutou pomocou de minimis iba v rámci členského štátu (v predchádzajúcom 

nariadení nebolo uvedené, že hranica 200 000 EUR je stanovená na členský štát), 

 

 na rozdiel od predchádzajúceho nariadenia nevylučuje z rozsahu svojej pôsobnosti 

podniky v ťažkostiach (zmena vyšla z vyhodnotenia aplikácie predchádzajúceho 

nariadenia, ktoré naznačilo, že členské štáty považujú za problematické určiť, kedy je 

žiadateľ podnikom v ťažkostiach). 



 

 

4 Pomoc de minimis - Minimálna pomoc 
 

Minimálnou pomocou sú opatrenia pomoci nepresahujúce určitý strop počas stanoveného 

obdobia. Všeobecnými podmienkami pre poskytovanie minimálnej pomoci sú: 

 je potrebné dodržať príslušný strop minimálnej pomoci, ktorý je stanovený rozdielne 

v jednotlivých nariadeniach Európskej komisie upravujúcich problematiku minimálnej 

pomoci, a to počas obdobia troch fiškálnych rokov (prebiehajúci fiškálny rok a dva 

predchádzajúce fiškálne roky) poskytnutej na území členského štátu; 

 príjemcom minimálnej pomoci je podnik, resp. jediný podnik;  

 je potrebné splniť všetky podmienky poskytnutia minimálnej pomoci podľa nariadení 

Európskej komisie a podľa zákona o štátnej pomoci (ako napr. oprávnenosť odvetvia a 

pod.)10 

 

4.1  Stropy minimálnej pomoci 
 

Stanovenie stropu je pomoci de minimis jej základným určujúcim znakom.  

V súčasnosti upravujú podmienky poskytovania minimálnej pomoci vrátane stropu na 

poskytnutie pomoci nasledovné nariadenia Európskej komisie: 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 - strop minimálnej pomoci je pre všetky výrobné 

sektory okrem poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry  stanovený pre jednotlivého 

prijímateľa na 200 000 EUR (jediná výnimka je pre oblasť cestnej nákladnej dopravy 

vykonávanej v prenájme alebo za úhradu, kde je limitná hodnota vo výške 100 000 EUR, 

pričom takáto pomoc nemôže byť použitá na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy); 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 - v sektore poľnohospodárstva je strop 

minimálnej pomoci pre jednotlivého prijímateľa stanovený na 15 000 EUR, pričom je 

zároveň potrebné dodržať vnútroštátnu hornú hranicu minimálnej pomoci stanovenú v 

prílohe tohto nariadenia pre jednotlivé členské štáty. Pre Slovenskú republiku je to 22 

950 000 EUR; 

 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 - v sektore rybolovu a akvakultúry je strop 

minimálnej pomoci pre jednotlivého prijímateľa stanovený na 30 000 EUR, pričom je 

zároveň potrebné dodržať vnútroštátnu hornú hranicu minimálnej pomoci stanovenú v 

prílohe tohto nariadenia pre jednotlivé členské štáty. Pre Slovenskú republiku je to 860 

000 EUR; 

                                                 
10 Nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení 

Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci, OJ L 142, 14.5.1998, str. 1–4, 

Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A31998R0994 
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 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 – pri pomoci de minimis v prospech podnikov 

poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu je strop minimálnej pomoci pre 

jednotlivého prijímateľa stanovený na 500 000 EUR.11 

Uvedené stropy sa uplatňujú bez ohľadu na formu minimálnej pomoci alebo sledovaný cieľ, 

ako aj nezávisle od toho, či je pomoc, ktorú poskytuje členský štát, financovaná úplne alebo 

čiastočne zo zdrojov EÚ. Dodržanie príslušného stropu minimálnej pomoci sa sleduje len v 

rámci územia príslušného členského štátu EÚ. Ak teda podnik čerpá pomoc de minimis na 

území viacerých členských štátov, sleduje dodržanie stropu iba v rámci jednotlivého členského 

štátu EÚ. 

 

4.2  Kumulácia pomoci 
 

V zmysle nariadení Európskej komisie musí poskytovateľ minimálnej pomoci pred 

poskytnutím novej minimálnej pomoci vopred (tzv. „ex ante“) overiť dva základné stropy: 

 či sa novou minimálnou pomocou v danom členskom štáte neprekročí príslušný strop 

minimálnej pomoci pre jediný podnik, resp. podnik  

 či novou minimálnou pomocou neprekročí strop pre Slovenskú republiku v prípade, kde 

je takýto strop stanovený. 

Ak by sa poskytnutím novej minimálnej pomoci presiahol príslušný strop minimálnej pomoci, 

na nijakú časť takejto novej pomoci sa nevzťahujú výhody spojené s príslušným 

nariadením upravujúcim podmienky poskytovania minimálnej pomoci. 

Dodržanie stropu minimálnej pomoci pre jediný podnik sa sleduje za obdobie troch 

fiškálnych rokov. To znamená, že sa určuje podľa fiškálnych rokov, ktoré daný podnik 

používa v príslušnom členskom štáte. V podmienkach Slovenska je v zmysle zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov fiškálnym rokom kalendárny rok 

alebo hospodársky rok. Obdobie troch fiškálnych rokov sa následne počíta tak, že sa uvažuje 

rok, v ktorom bola poskytnutá minimálna pomoc a suma poskytnutej pomoci de minimis 

v danom roku a predchádzajúcich 2 rokoch. Pre správne uplatňovanie tejto definície je potrebné 

správne chápať dátum poskytnutia pomoci. 

Za dátum poskytnutia minimálnej pomoci sa považuje okamih, keď podnik nadobudne na 

základe platného vnútroštátneho právneho režimu právny nárok na poskytnutie pomoci, a to 

bez ohľadu na dátum skutočného vyplatenia minimálnej pomoci podniku. Právny nárok na 

poskytnutie pomoci zväčša vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku, uzatvorením zmluvy o úvere a podobne. 

Pri určovaní výšky poskytnutej, resp. prijatej pomoci je potrebné uviesť, že určovanie 

a kumulácia minimálnej pomoci sa vzťahuje len na tzv. transparentnú pomoc. Transparentnou 

je taká pomoc, pri ktorej je možné vopred presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu pomoci 

bez potreby vykonať posúdenie rizika. 

                                                 
11 Štátna pomoc vs. Minimálna pomoc, Metodické usmernenie koordinátora pomoci č. 1/2018 z 24. júla 

2018, Dostupné na: https://www.antimon.gov.sk/data/files/944_metodicke-usmernenie-z-24-jula-2018.pdf 



20  

Transparentnou formou minimálnej pomoci je najmä: 

 pomoc vo forme grantov a dotácií 

 pomoc vo forme bonifikácie úrokov z úverov 

 pomoc vo forme úverov a záruk 

 pomoc vo forme kapitálových injekcií, opatrení rizikového financovania 

 pomoc vo forme iných nástrojov, ak nástroj stanovuje hornú hranicu, ktorá 

zabezpečí, že nebude prekročený príslušný strop. 12 

V systéme poskytovania verejnej podpory existujúcej na Slovensku, kde často prijímatelia 

minimálnej pomoci sú aj prijímateľmi rôznych ďalších druhov verejnej podpory, je dôležité 

uviesť, že minimálna pomoc sa nekumuluje so štátnou pomocou alebo inými druhmi verejnej 

podpory. To v praxi znamená, že aj v prípade, ak podnikateľ vyčerpal maximálny limit na 

pomoc de minimis počas trojročného fiškálneho obdobia, môže čerpať ďalšiu pomoc v rámci 

schém štátnej pomoci, resp. iných typov pomoci odlišných od pomoci de minimis.  

S cieľom predchádzania nedovolenej kumulácie minimálnej pomoci – t.j. prekročeniu stropov 

pre minimálnu pomoc poskytovatelia minimálnej pomoci zaznamenávajú a zhromažďujú 

počas stanoveného obdobia informácie týkajúce sa uplatňovania predmetných nariadení 

upravujúcich pravidlá minimálnej pomoci v rozsahu, ktorý umožňuje preukázanie splnenia ich 

podmienok. Záznamy týkajúce sa individuálnej minimálnej pomoci sa uchovajú po dobu 10 

fiškálnych rokov od dátumu jej poskytnutia. Záznamy týkajúce sa schémy minimálnej pomoci 

sa uchovajú po dobu 10 rokov od dátumu, kedy sa poskytla posledná individuálna pomoc v 

rámci takejto schémy. 

Zároveň poskytovatelia minimálnej pomoci pred poskytnutím minimálnej pomoci musia získať 

v písomnej alebo elektronickej forme vyhlásenie od príslušného podniku o akejkoľvek inej 

minimálnej pomoci prijatej na základe nariadenia upravujúceho pravidlá minimálnej pomoci, 

na základe ktorého sa minimálna pomoc poskytuje alebo na základe iných predpisov o 

minimálnej pomoci počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a prebiehajúceho 

fiškálneho roka. Ak je príslušný podnik súčasťou skupiny podnikov, ktoré spolu tvoria jediný 

podnik, takýto podnik predkladá predmetné vyhlásenie za všetkých členov skupiny. 

Podľa § 13 ods. 3 zákona o štátnej pomoci je poskytovateľ minimálnej pomoci povinný pred 

poskytnutím minimálnej pomoci overiť v centrálnom registri, či jej poskytnutím nedôjde k: 

 prekročeniu limitu minimálnej pomoci jedinému podniku, 

 prekročeniu limitu minimálnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a v sektore 

rybného hospodárstva, ktorý pre Slovenskú republiku ustanovuje osobitný predpis 

Európskej únie pre minimálnu pomoc. 

                                                 
12 V jednotlivých nariadeniach Európskej komisie upravujúcich poskytovanie minimálnej pomoci sú pre určité 

formy minimálnej pomoci (napr. úvery, kapitálové injekcie, opatrenia rizikového financovania vo forme 

kapitálových alebo kvázi kapitálových investícií, záruky) presne stanovené podmienky, kedy možno pomoc 

poskytovanú podľa predmetných nariadení Európskej komisie v uvedených formách pomoci považovať za 

transparentnú. 
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Podľa § 13 ods. 2 zákona o štátnej pomoci je poskytovateľ minimálnej pomoci povinný 

zaznamenať údaje o poskytnutej minimálnej pomoci a o príjemcovi minimálnej pomoci do 

centrálneho registra, a to v lehote do piatich pracovných dní odo dňa poskytnutia minimálnej 

pomoci. 

Aj v prípade výpočtu kumulácie poskytnutej minimálnej pomoci môžu nastať špecifické 

prípady. Najčastejšie ide o prípady fúzií alebo akvizícií. Pri zisťovaní toho, či prípadná nová 

pomoc de minimis pre nový alebo nadobúdajúci podnik presahuje príslušný strop, musí sa 

zohľadniť každá pomoc de minimis poskytnutá predtým ktorémukoľvek zo spájajúcich sa 

podnikov. Pomoc de minimis poskytnutá pred fúziou alebo akvizíciou zostáva zákonnou aj 

v prípade, že by po sčítaní poskytnutej minimálnje pomoci nový podnik presiahol hodnotu 

maximálneho stropu.  

V prípade rozdelenia jedného podniku na dva či viac samostatných podnikov sa pomoc de 

minimis poskytnutá pred rozdelením priradí tomu podniku, 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.  

 

4.3 Vymedzenie schémy pomoci de minimis  
 

Minimálna pomoc môže byť poskytovaná v rámci Schémy de minimis, ktorá slúži pre väčšie 

množstvo podporných intervencií alebo “ad hoc” – teda individuálne jednotlivému prípadu.  

Častejšie sa v praxi využíva poskytovanie pomoci v rámci schém pomoci de minimis, 

prostredníctvom ktorých je poskytovaných približne 99% minimálnej pomoci. 

Schéma pomoci je záväzný dokument, ktorý komplexne upravuje poskytovanie pomoci 

jednotlivým príjemcom. Návrh schémy pomoci vypracováva poskytovateľ. Poskytovateľ môže 

v schéme pomoci poveriť inú právnickú osobu, aby v jeho mene vykonávala niektoré úlohy 

spojené s poskytovaním pomoci – ide o tzv. „vykonávateľa schémy“. V praxi môže ísť 

napríklad situáciu, kedy poskytovateľom schémy je Ministerstvo hospodárstva SR 

a vykonávateľom schémy je Slovenská inovačná a energetická agentúra resp. iná príspevková 

organizácia Ministerstva hospodárstva SR. 

Schéma minimálnej pomoci obsahuje právny základ pre poskytnutie minimálnej pomoci, 

ktorým je zoznam osobitných predpisov, na základe ktorých sa má poskytnúť minimálna 

pomoc.  

Ďalej obsahuje nasledovné náležitosti: 

 cieľ pomoci 

 informáciu o poskytovateľovi a vykonávateľovi schémy 

 informáciu o prijímateľovi pomoci 

 informáciu o oprávnených projektoch a oprávnených výdavkov 

 formu pomoci a maximálnu výšku pomoci 
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 podmienky pomoci 

 celkový rozpočet na schému pomoci 

 pravidlá kumulácie pomoci 

 informácie o transparentnosti, monitorovaní, kontrole a audite poskytovanej pomoci 

 dátum platnosti a účinnosti schémy 

 ďalšie informácie a podmienky potrebné na komplexnú úpravu poskytovania 

minimálnej pomoci ako napríklad, že minimálna pomoc sa nemôže poskytnúť 

príjemcovi, voči ktorému sa uplatňuje vrátenie štátnej pomoci na základe 

rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc označená za 

neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. 

Rozoznávame 2 druhy poskytovanej pomoci: 

 priama pomoc 

 nepriama pomoc 

Priamou formou pomoci je poskytnutie výhody príjemcovi v peňažných prostriedkoch, a to 

a. dotácia alebo grant, 

b. príspevok, 

c. úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru, 

d. úhrada časti úveru, 

e. návratná finančná výpomoc poskytnutá za výhodnejších podmienok, ako sú 

trhové podmienky,  

f. zvýšenie základného imania spôsobom, ktorý nie je v súlade s trhovými 

podmienkami 

g. iná forma peňažnej pomoci neuvedená v predchádzajúcich bodoch. 

 

Nepriamou formou pomoci je poskytnutie výhody príjemcovi v nepeňažnej forme, a to 

a. štátna záruka alebo banková záruka poskytnutá za výhodnejších podmienok, 

ako sú trhové podmienky, 

b. úľava na dani, 

c. úľava na penále, pokute, sankčnom úroku alebo na iných sankciách, 

d. predaj nehnuteľného majetku štátu, vyššieho územného celku alebo obce za 

cenu nižšiu, ako je trhová cena, 

e. poradenská služba poskytnutá bezplatne alebo za čiastočnú úhradu, 

f. odklad platenia dane alebo povolenie zaplatenia dane v splátkach za 

výhodnejších podmienok, ako sú trhové podmienky, 

g. iná forma nepeňažnej pomoci neuvedená v predchádzajúcich bodoch. 
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4.4  Definícia podniku / jediného podniku  
 

Podnikom sa rozumie subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho 

právne postavenie (právnu formu podľa vnútroštátneho práva) a spôsob financovania. 

Hospodárskou činnosťou je akákoľvek činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb 

na trhu. Označenie určitého subjektu za podnik preto plne závisí od povahy jeho činnosti. 

Z uvedeného dôvodu aj neziskové subjekty ak vykonávajú hospodársku činnosť, tzn. 

ponúkajú tovary a služby na trhu  tak vo vzťahu k týmto činnostiam musia byť považované za 

podniky, ale za podnik sa bude pokladať len vo vzťahu k tým činnostiam, ktoré majú 

hospodársky charakter.  

V takomto prípade je potrebné, aby takýto subjekt viedol oddelené účtovníctvo, samostatne 

pre hospodárske činnosti a samostatne pre nehospodárske činnosti. V prípade, ak hospodárske 

činnosti a nehospodárske činnosti od seba nie je možné oddeliť, alebo ak daný subjekt 

nepreukáže, že štátne zdroje poskytnuté na výkon jeho nehospodárskych činností neboli 

použité na výkon jeho hospodárskych činností, na daný subjekt ako celok sa hľadí ako na 

podnik z dôvodu, aby sa predišlo potenciálnemu narušeniu trhu. 

Výnimku z uvedeného pravidla tvoria verejné subjekty. Ak hospodársku činnosť verejného 

subjektu nemožno oddeliť od výkonu jeho verejných právomocí nie je takýto subjekt 

považovaný za podnik ani vo vzťahu k výkonu hospodárskych činností. 

Pojem „jediný podnik“ zavádza 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  a 

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. 

Predmetný pojem používa aj 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.13 

Európska komisia pri jej tvorbe vychádzala z ustálených kritérií na vymedzenie „prepojených 

podnikov“ z definície malých a stredných podnikov avšak vyznačuje sa niekoľkými odlišnými 

charakteristikami , nie je možné preto zamieňať navzájom tieto dva pojmy. 

Podľa vyššie uvedených nariadení pojem jediný podnik 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;  

                                                 
13 Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci č. 1/2015 z 1. apríla 2015 - JEDINÝ PODNIK 
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c) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným 

spôsobom ovplyvňovať14 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.  

Zoznam kritérií na určovanie toho, kedy sa dva alebo viaceré subjekty vykonávajúce 

hospodársku činnosť považujú za jediný podnik sa uplatňujú na podniky v jednom členskom 

štáte. Uvedené kritériá sa vzťahujú na všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez 

ohľadu na ich veľkosť, tzn. na mikropodniky, malé a stredné podniky aj veľké podniky. Na 

rozdiel od definície prepojených podnikov pri určovaní jediného podniku nezohráva úlohu trh, 

na ktorom tieto subjekty vykonávajú hospodársku činnosť, to znamená že je irelevantné, či 

členovia takejto skupiny vykonávajú hospodársku činnosť na rovnakom alebo priľahlom trhu, 

dôležitý je samotný výkon hospodárskej činnosti. 

V prípade, ak sú viaceré subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť prepojené 

prostredníctvom fyzickej osoby, je potrebné skúmať, či predmetná fyzická osoba vykonáva 

hospodársku činnosť, to znamená či ponúka tovary a/alebo služby na trhu, a teda ju možno 

alebo nemožno považovať za podnik. V prípade, ak fyzickú osobu, ktorá právne alebo de facto 

kontroluje uvedené subjekty – podniky, a zároveň vykonáva činnosti podniku tak potom takáto 

skupina subjektov bude predstavovať jediný podnik za predpokladu existencie niektorého zo 

vzťahov upravených v rámci definície jediného podniku v príslušnom nariadení Európskej 

komisie.  

Avšak v prípade, ak by uvedené fyzické osoby neboli považované za podniky, žiaden z 

podnikov vo vyššie uvedenej schéme by s nimi (bez ohľadu na výšku vlastníckeho podielu 

predmetných fyzických osôb v uvedených podnikoch) netvoril jediný podnik. 

V tejto súvislosti Európska komisia tiež uvádza, že samotná držba akcií by sa za normálnych 

okolností nemala považovať za výkon hospodárskej činnosti. 

 

 

                                                 
14 Pojem „dominantný vplyv“ je relevantný najmä v situácii, kde má jeden podnik menej ako kontrolný podiel. 

Je obtiažne uviesť zoznam situácií, ktoré by mohli byť kvalifikované ako vykonávanie „dominantného 

vplyvu“. Avšak „dominantný vplyv“, ako princíp, je chápaný ako mať právo robiť bez dohody s ostatnými 

akcionármi zásadné rozhodnutia, napríklad byť oprávnený vymenovať väčšinu členov jej predstavenstva alebo 

mať hlavné právo veta pri významných obchodných rozhodnutiach. (Metodické usmernenie koordinátora 

štátnej pomoci č. 1/2015 z 1. apríla 2015 - JEDINÝ PODNIK)  
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4.5 Oprávnené a neoprávnené odvetvia hospodárstva pre poskytovanie 

pomoci de minimis 
 

Nariadenia upravujúce pomoc de minimis sa vzťahujú na pomoc poskytnutú podnikom vo 

všetkých sektoroch okrem  

 činnosti súvisiacej s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne 

pomoci priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzkovanie 

distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou 

činnosťou;  

 pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred 

dovážaným.  

Ak príjemca pôsobí v sektoroch, ktoré sú oprávnené na pomoc a zároveň pôsobí aj v sektoroch, 

ktoré sú vylúčené z vecnej pôsobnosti pomoci de minimis, ustanovenia nariadení o pomoci de 

minimis sa vzťahujú na oprávnené sektory len za určitej podmienky. Podmienkou je, že 

príjemca pomoci zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, akými sú oddelenie činností 

alebo rozlíšenie nákladov (napr. analytickou evidenciou), aby vylúčené sektory neboli 

podporované z pomoci poskytovanej v súlade s príslušným nariadením Európskej komisie.15 

 

4.6  Individuálna pomoc - „ad hoc de minimis“  
 

Pomocou ad hoc sa rozumie pomoc, ktorá sa neposkytuje podľa schémy pomoci, ale poskytuje 

sa individuálne podniku na základe osobitného rozhodnutia. Možno ju poskytnúť, ak je v súlade 

s osobitnými predpismi pre skupinové výnimky alebo s osobitnými predpismi pre poskytovanie 

služieb vo verejnom záujme, alebo ak je schválená Európskou komisiou.  

Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 358/2015  Z.z. o štátnej pomoci je poskytovateľ minimálnej pomoci 

povinný pred poskytnutím minimálnej pomoci požiadať Protimonopolný úrad SR ako 

koordinátora pomoci o stanovisko k návrhu na poskytnutie ad hoc minimálnej pomoci, či 

príslušné opatrenie spĺňa podmienky na poskytnutie minimálnej pomoci podľa osobitných 

predpisov pre minimálnu pomoc. Stanovisko k takýmto návrhom zasiela koordinátor pomoci 

poskytovateľovi minimálnej pomoci do 30 dní po doručení návrhu. Takéto stanovisko 

koordinátora pomoci je pre poskytovateľa minimálnej pomoci záväzné.  

V slovenských podmienkach ide iba o málo využívaný inštitút, ktorý sa uplatňuje najmä pri 

odpustení sankcií, odpustení dlhu, poskytovaní odvodových úverov a pod. 

 

4.7 Centrálny register - Informačný systém pre evidenciu a monitorovanie 

pomoci (IS SEMP)16 

                                                 
15 Štátna pomoc vs. Minimálna pomoc, Metodické usmernenie koordinátora pomoci č. 1/2018 z 24. júla 

2018, Dostupné na: https://www.antimon.gov.sk/data/files/944_metodicke-usmernenie-z-24-jula-2018.pdf 
16 Verejný portál Centrálneho registra pre evidenciu a monitorovanie pomoci IS SEMP: https://semp.kti2dc.sk 
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Centrálny register je informačný systém verejnej správy, slúži na zaznamenávanie a sledovanie 

údajov o poskytnutej pomoci v Slovenskej republike. Správcom informačného systému je 

koordinátor pomoci – Protimonopolný úrad. 

Údaje o poskytnutej pomoci zaznamenáva do centrálneho registra príslušný poskytovateľ alebo 

vykonávateľ schémy. 

Poskytovateľ minimálnej pomoci je povinný do centrálneho registra zaznamenávať údaje o 

poskytnutej minimálnej pomoci a údaje o príjemcovi minimálnej pomoci a to najmä: 

 základné identifikačné údaje o príjemcovi minimálnej pomoci, a to obchodné meno, sídlo, 

identifikačné číslo, ak bolo pridelené, typ podniku, a ak je príjemca minimálnej pomoci 

súčasťou skupiny subjektov, ktoré spolu tvoria jediný podnik, aj základné identifikačné 

údaje o týchto subjektoch, 

 názov schémy minimálnej pomoci, ak sa minimálna pomoc poskytuje na základe schémy 

pomoci, 

 cieľ a formu poskytnutia minimálnej pomoci, 

 trojmiestny kód hlavnej činnosti príjemcu podľa štatistickej klasifikácie SK NACE Rev. 

2, 

 výšku poskytnutej minimálnej pomoci zaokrúhlenú na eurocenty, 

 deň poskytnutia minimálnej pomoci. 

Poskytovateľ minimálnej pomoci je povinný tieto údaje zaznamenať do centrálneho registra do 

piatich pracovných dní odo dňa poskytnutia minimálnej pomoci.  

Údaje v Centrálnom registri pre evidenciu a monitorovanie pomoci sú verejne prístupné na 

internete na webstránke: https://www.antimon.gov.sk/centralny-register-informacny-system-

pre-evidenciu-a-monitorovanie-pomoci-is-semp/. 

Centrálny register je užitočným nástrojom pre podnikateľov v prípade, keď vznikne potreba 

zistiť výšku poskytnutej pomoci v posledných 3 fiškálnych rokoch. Uvedenú skutočnosť je 

možné vyhľadať v časti „Zostavy“ a následne vygenerovaním zostavy č. 21 s názvom „Prijatá 

minimálna pomoc za posledné 3 roky po podnikoch“.  

Po otvorení súboru MS Excel je potrebné vyhľadať v dátovom zošite požadovaný podnik, 

napríklad podľa názvu17. Uvedeným postupom sa podnikateľ dostane k údajom o dátume 

poskytnutia pomoci, výške schválenej pomoci ako aj výške schválenej pomoci za jediný 

podnik. Na základe týchto troch informácií, je následne potrebné vypočítať, kedy a v akej výške 

môže podnikateľ žiadať ďalšiu minimálnu pomoc tak, aby nebol prekročený stanovený limit 

200 000 EUR poskytnutej pomoci za 3 fiškálne roky pre jediný podnik. 

Ako sme uviedli vyššie, sledovanie a dodržanie stropu poskytnutej pomoci je základnou 

podmienkou pomoci de minimis. 

                                                 
17 Poznámka: alternatívne je možné vyhľadávať subjekty aj podľa IČO, avšak tento údaj nie je evidovaný ku 

každému podniku, preto môže dôjsť k chybovosti pri vyhľadávaní. 

https://www.antimon.gov.sk/centralny-register-informacny-system-pre-evidenciu-a-monitorovanie-pomoci-is-semp/
https://www.antimon.gov.sk/centralny-register-informacny-system-pre-evidenciu-a-monitorovanie-pomoci-is-semp/
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V praxi môžu nastať prípady, kedy pomoc vedená v registri IS SEMP nebola nakoniec 

z rôznych dôvodov poskytnutá. V prípade, ak by ste za Váš podnik identifikovali minimálnu 

pomoc, ktorá je zaznamená v IS SEMP avšak nebola v skutočnosti poskytnutá,  je potrebné 

požiadať písomne koordinátora pomoci – t.j. Protimonopolný úrad SR o opravu v evidencii 

minimálnej pomoci spolu s uvedením dôvodu, resp. doložením podpornej dokumentácie.  

Vedenie Centrálneho registra ako informačného systému pre evidenciu a monitorovanie 

pomoci je pre podnikateľov veľmi užitočnou službou, vzhľadom na jestvujúcu rôznorodosť 

prijímanej minimálnej pomoci by mohlo často dochádzať k chybnému evidovaniu poskytnutej 

pomoci de minimis. Zároveň sa existenciou tohto registra odbúrava administratívna náročnosť 

evidovania minimálnej pomoci na strane podnikateľov. 
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5 Komplexný prehľad všetkých vyhlásených schém pomoci de 

minimis za posledné 3 roky podľa poskytovateľa 
 

Ako sme uviedli v predchádzajúcich kapitolách, minimálna pomoc je často využívaným 

inštitútom pre poskytovanie verejnej podpory. V ďalšej časti priblížime schémy pomoci de 

minimis, v rámci ktorých bola za roky 2016-2018 poskytovaná pomoc. Tento prehľad ilustruje 

rôznorodosť oblastí, v ktorých sa využíva inštitút minimálnej pomoci a zároveň slúži ako 

informačný prehľad o možnostiach čerpania pomoci de minimis pre podnikateľov. Hoci 

uvedený zoznam zachytáva trojročné obdobie, aktuálne pre obdobie spracovania tejto analýzy, 

je nasledovný prehľad veľmi aktuálny aj do budúcnosti. Súvisí to so skutočnosťou, že 

poskytovanie pomoci de minimis je v niektorých oblastiach poskytovaná trvale, resp. vykazuje 

tendenciu cyklického opakovania podporných mechanizmov po určitých obdobiach, najmä 

v závislosti od možnosti čerpať finančné zdroje Európskej únie.  

Prehľad je spracovaný podľa poskytovateľa minimálnej pomoci v abecednom poradí. 

Obsahuje základné informácie o forme poskytnutej pomoci, cieľoch pomoci, typológii 

príjemcov pomoci, výške alokovaných finančných prostriedkov, priemernej výške poskytnutej 

pomoci, ako aj údaje o čerpateľoch pomoci z hľadiska ich veľkosti tak, aby sme čo 

najvýstižnejšie opísali poskytovanú pomoc a napomohli potenciálnemu čerpateľovi orientovať 

sa: 

 v potenciálnych možnostiach podpory,  

 úradoch a inštitúciách, ktoré poskytujú minimálnu pomoc, 

 podmienkach oprávnenosti podľa typu podniku, 

 vhodnosti pomoci vzhľadom na jej zameranie, priemerný rozsah poskytovanej pomoci 

a pod. 

 

5.1 Audiovizuálny fond 
 

Schéma pomoci: DM 5/2016 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej 

republike prostredníctvom Audiovizuálneho fondu 

Forma pomoci: Priama – dotácia, príspevok, grant 

Cieľ pomoci: podpora audiovizuálnej kultúry 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Rozpočet schémy: 5 000 000 EUR 

Popis pomoci: Pomoc podľa schémy sa poskytuje na podporu výskumu, vzdelávania a 

edičnej činnosti v oblasti audiovizuálnej kultúry. Podpora je zameraná 

na vznik a na vydávanie odborných, vedeckých, teoretických a/alebo 

historiografických štúdií, analýz v oblasti audiovízie vo forme 

periodických i neperiodických publikácií, na vedeckú, teoretickú alebo 
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odbornú výskumnú činnosť v oblasti audiovízie, ako sú najmä štúdie, 

expertízy, analýzy, vytváranie databáz, realizácia monitoringu, 

výskumov a ďalších špecializovaných činností. Program je zameraný aj 

na podporu mobility tvorivých, odborných a vedeckých pracovníkov z 

oblasti audiovizuálnej kultúry vo vzťahu k zahraničiu za účelom 

získavania nových poznatkov z oblasti audiovizuálnej kultúry a 

priemyslu vo svete. Program je zameraný aj na podporu projektov 

mimoškolského vzdelávania a výchovy so zameraním na filmové 

umenie a audiovizuálnu kultúru. Pomoc podľa schémy sa poskytuje aj 

na podporu rozvoja audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike 

s dôrazom na rozvoj siete jednosálových kín a ich modernizáciu. Pomoc 

sa poskytuje formou dotácie alebo formou pôžičky so splatnosťou 

najviac päť rokov. 

Tabuľka 1: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 5/2016 Schéma minimálnej pomoci 

poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Audiovizuálneho fondu 

Rok poskytnutia 2016 2017 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €486 150,00 €447 500,00 €474 500,00 

 pre mikropodniky €199 050,00 €247 500,00 €157 500,00 

 pre malé podniky €107 400,00 €16 500,00 €72 000,00 

 pre stredné podniky €94 000,00 €53 000,00 €117 500,00 

 neurčené (napr. univerzity, mestá) €85 700,00 €130 500,00 €127 500,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 39 38 39 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €12 465,38 €11 776,32 €12 166,67 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

5.2  Bratislavský samosprávny kraj 
 

Schéma pomoci: DM 6/2017 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej 

republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja 

Forma pomoci: Priama – dotácia, príspevok, grant 

Cieľ pomoci: podpora verejného života v regióne a rozvoj územia BSK 

Rozpočet schémy: 800 000 EUR 

Príjemcovia:  Typ podniku: malé a stredné podniky 
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Popis pomoci: Pomoc podľa tejto schémy prostredníctvom dotačných schém a k nim 

prislúchajúcim oblastiam podpory a prostredníctvom individuálnych 

dotácií v štruktúre: 

a) Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry s 

oblasťami podpory: 

 Podpora ochrany hmotného kultúrneho dedičstva 

 Podpora ľudovej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti 

 Podpora pamäťových aktivít a pamäťových a fondových inštitúcií 

 Podpora divadla a tanca 

 Podpora audiovizuálneho umenia 

 Podpora literatúry 

 Podpora vizuálneho umenia 

 Podpora hudobného umenia 

 Podpora medziodborových, výskumných a vzdelávacích aktivít 

 Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry 

b) Bratislavská regionálna dotačná́ schéma na podporu športu a mládeže 

s oblasťami podpory: 

 Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času 

detí a mládeže, podpora a rozvoj mládežníckych organizácií 

(okrem športových aktivít) 

c) Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu 

d) Individuálne dotácie poskytované na podporu verejného života v 

regióne, v súlade s vymedzeným účelom. 

Tabuľka 2: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: M 6/2017 Schéma minimálnej pomoci 

poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom BSK 

 2017 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €128 910,00 €156 600,00 

 pre mikropodniky €110 910,00 €74 800,00 

 pre malé podniky €10 000,00 €11 800,00 

 pre stredné podniky €0,00 €0,00 

 neurčené €8 000,00 €70 000,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 19 35 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €6 784,74 €4 474,29 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 
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Schéma pomoci: DM 9/2017 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej 

republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja na 

rozvoj vidieka 

Forma pomoci: Priama – dotácia, príspevok, grant 

Cieľ pomoci: podpora podnikania a zamestnanosti  

Rozpočet schémy: 63 700 EUR 

Popis pomoci:  

 účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia BSK 

 podpora všeobecne prospešných služieb,  všeobecne prospešných 

alebo verejnoprospešných účelov podpora podnikania 

a zamestnanosti, 

 podpora priorít vychádzajúcich najmä zo strategických dokumentov 

a politik BSK  s nasledovnými oblasťami podpory:  obnova obcí,  

zvyšovanie kvality služieb,  podpora miestnej ekonomiky. 

 Poznámka: Do 04.12. 2018 nebola poskytnutá pomoc. 

 

5.3  Finančné riaditeľstvo a miestne príslušné daňové úrady 
 

Schéma pomoci: DM 9/2016 Zánik daňového nedoplatku zodpovedajúceho 

nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej 

hodnoty 

Forma pomoci: Nepriama - zánik daňového nedoplatku 

Príjemcovia:  Typ podniku: všetky typy podnikov 

Cieľ pomoci: pomoc veriteľom 

Rozpočet schémy: 2 000 000,00 EUR 

Vykonávateľ: Daňový úrad 

Popis pomoci: Cieľom pomoci je pomôcť veriteľom pohľadávky zistenej v 

reštrukturalizačnom konaní vedenom voči veriteľovmu dlžníkovi 

formou zániku/odpísania daňového nedoplatku zodpovedajúceho 

nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty, 

ktorá bola uložená veriteľovi pohľadávky zistenej v reštrukturalizačnom 

konaní vedenom voči veriteľovmu dlžníkovi. 
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Tabuľka 3: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 9/2016 Zánik daňového nedoplatku 

zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty 

 2016 2017 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €1 062 951,38 €263 257,70 €1 200,00 

 pre mikropodniky €126 854,10 €62 370,00 €1 200,00 

 pre malé podniky €334 722,79 €885,70 €0,00 

 pre stredné podniky €57 805,96 €0,00 €0,00 

 pre veľké podniky €9 780,75 €0,00 €0,00 

 neurčené €321,30 €200 000,00 €1 200,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 336 3 1 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €3 163,66 €200 000,00 €1 200,00 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 12/2018 Schéma pomoci de minimis poskytovanej formou 

úľavy na dani alebo odpustením daňového nedoplatku na dani 

podľa § 70 alebo formou úľavy zo sankcie alebo odpustenia sankcie 

podľa § 157 

Forma pomoci: Nepriama - poskytnutie úľavy na dani alebo penále, pokute, úroku alebo 

na iných sankciách podľa osobitného predpisu 

Príjemcovia:  Typ podniku: všetky typy podnikov 

Cieľ pomoci: podpora rozvoja hospodárskych aktivít subjektov vykonávajúcich 

hospodársku činnosť 

Popis pomoci: Uvedené schémy pomoci sú zamerané na povolenie úľavy na dani alebo 

odpustenie daňového nedoplatku na daní podľa § 70 daňového poriadku 

v kompetencii správcu dane, ktorým je daňový úrad ako aj povolenie 

úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa paragrafu 157 ods. 3 

(v kompetencii Finančného riaditeľstva SR) a ods. 4 (v kompetencií 

príslušného daňového úradu). 

Tabuľka 4: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 12/2018 Schéma pomoci de minimis 

poskytovanej formou úľavy na dani alebo odpustením daňového nedoplatku na dani podľa § 70 

alebo formou úľavy zo sankcie alebo odpustenia sankcie podľa § 157 

 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €334 870,62 
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 pre mikropodniky €165 064,10 

 pre malé podniky €57 794,40 

 pre stredné podniky €88 582,32 

 neurčené €23 429,80 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 151 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €2 217,68 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

5.4  Fond na podporu kultúry národnostných menšín 
 

Schéma pomoci: DM 10/2018 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej 

republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín 

Forma pomoci: Priama – dotácia, príspevok, grant 

Cieľ pomoci: podpora kultúry národnostných menšín 

Rozpočet schémy: 40 000 000 EUR 

Príjemcovia:  Typ podniku: všetky typy podnikov  

Popis pomoci: Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy 

a výskumu 

 Podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti 

 Podpora divadelného, hudobného, tanečného, 

výtvarného  audiovizuálneho umenia 

 Podpora zabezpečenie interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi 

občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným 

menšinám a etnickým skupinám 

Tabuľka 5: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 10/2018 Schéma minimálnej pomoci 

poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných 

menšín 

 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €5 246 036,00 

 pre mikropodniky €3 610 563,00 

 pre malé podniky €406 870,00 

 pre stredné podniky €31 695,00 
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 pre veľké podniky €65 600,00 

 neurčené €1 131 308,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 1106 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €4 743,25 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

5.5  Fond na podporu umenia 
 

Schéma pomoci: DM 2/2016 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej 

republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia 

Forma pomoci: Priama – dotácia, príspevok, grant 

Cieľ pomoci: podpora umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu 

Rozpočet schémy: 120 000 000 EUR 

Príjemcovia:  Typ podniku: všetky typy podnikov 

Popis pomoci: Program 1: Umenie 

 Program 2: Podujatia, kultúrne centrá a časopisy 

 Program 3: Výskum a vzdelávacie aktivity 

Program 4: Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť 

 Program 5: Pamäťové a fondové inštitúcie 

 Program 6: Mesto kultúry 

Tabuľka 6: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 2/2016 Schéma minimálnej pomoci 

poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia 

 2016 2017 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €11 015 482,52 €11 119 717,39 €14 695 841,00 

 pre mikropodniky €946 836,35 €886 305,00 €2 121 113,00 

 pre malé podniky €1 112 507,42 €1 087 675,00 €1 392 788,00 

 pre stredné podniky €128 450,00 €144 700,00 €274 600,00 

 pre veľké podniky €231 140,00 €163 300,00 €356 300,00 

 neurčené €8 596 548,75 €8 837 737,39 €10 551 040,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 2 495 2 492 2 554 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €4 415,02 €4 462,17 €5 754,05 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 
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5.6 Ministerstvo financií SR 
 

Schéma pomoci: DM 1/2016 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti 

Forma pomoci: Nepriama - odvodový úver 

Cieľ pomoci: podpora malých a stredných podnikov 

Príjemcovia: Typ podniku: malé a stredné podniky  

Vykonávateľ schémy: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 

Popis pomoci: Podpora samostatnej zárobkovej činnosti 

 Podpora zamestnávania znevýhodnených uchádzačov 

 Podpora vytvorenia nových pracovných miest 

 Podpora dopravy do zamestnania a ďalšie podporné mechanizmy 

vedúce k zvýšeniu zamestnanosti. 

Tabuľka 7: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 1/2016 Schéma pomoci de minimis na 

podporu zamestnanosti 

 2016 2017 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €409 292,93 €304 200,91 €163 224,63 

 pre mikropodniky €48 797,11 €20 562,18 €23 137,40 

 pre malé podniky €143 714,56 €137 493,92 €58 439,96 

 pre stredné podniky €72 895,88 €36 517,20 €23 028,81 

 neurčené €143 885,40 €109 627,61 €58 618,66 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 1309 1754 583 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €312,67 €173,43 €279,97 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 9/2015 Schéma pomoci de minimis Odkúpenie pohľadávok 

veriteľov podnikov v reštrukturalizácii 

Forma pomoci: Nepriama - odkúpenie pohľadávky 

Rozpočet schémy: 20 000 000 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o. 
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Tabuľka 8: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 9/2015 Schéma pomoci de minimis 

Odkúpenie pohľadávok veriteľov podnikov v reštrukturalizácii18 

 2016 2017 

Celková výška poskytnutej pomoci €6 132 195,36 €1 404,80 

 pre mikropodniky €673 604,46 €0,00 

 pre malé podniky €1 183 711,18 €0,00 

 pre stredné podniky €306 232,74 €0,00 

 neurčené €3 929 123,28 €1 404,80 

 pre veľké podniky €39 523,70 €0,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 300 1 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €20 440,65 €1 404,80 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

5.7  Ministerstvo hospodárstva SR 
 

Schéma pomoci: DM 23/2014 Schéma na podporu start upov (aktualizovaná 

Dodatkom č. 1)19 

Forma pomoci: Nepriama - poskytovanie poradenských služieb bezplatne alebo za 

čiastočnú úhradu 

Cieľ pomoci: podpora podnikateľov 

Rozpočet schémy: neuvedené 

Príjemcovia:  typ podniku: Malé a stredné podniky  

Vykonávateľ schémy: Ministerstvo hospodárstva SR  

Tabuľka 9: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 23/2014 Schéma na podporu start upov 

 2016 2017 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €452 461,34 €144 102,10 €1 094 191,35 

 pre mikropodniky €167 901,98 €22 780,49 €104 017,29 

 pre malé podniky €39 616,20 €10 595,30 €139 235,44 

 MSP bližšie neurčené €244 943,16 €110 726,31 €850 938,62 

                                                 
18 Poznámka: V roku 2018 pomoc nebola poskytnutá. 
19 Schéma bola aktualizovaná v znení dodatku č.1 a uverejnená v Obchodnom vestníku č. 84/2016 dňa 3.5.2016 
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 neurčené - - - 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 78 14 63 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €5 800,79 €10 293,01 €17 368,12 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 5/2017 Schéma na podporu startupov (2017-2020) 

Forma pomoci: Nepriama - poskytovanie poradenských služieb bezplatne alebo za 

čiastočnú úhradu 

Cieľ pomoci: Cieľom pomoci je podporiť začínajúcich podnikateľov počas 

počiatočnej fázy podnikania, ktoré sú spojené s mnohými prekážkami 

a komplikáciami, cieľom je súčasne motivovať začínajúcich 

podnikateľov, osobitne mladých ľudí a absolventov škôl pre vstup do 

podnikania a podporiť komercializáciu ich nápadov s komerčným 

potenciálom. 

Rozpočet schémy: 6 500 000 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku:  malé a stredné podniky 

Vykonávateľ schémy: Ministerstvo hospodárstva SR 

Popis pomoci: 

 vytvorenie priaznivého prostredia pre stimuláciu vzniku a rozvoja 

začínajúcich podnikov 

 podpora realizácie konkrétnych podnikateľských zámerov 

 podpora zvyšovanie zručností a kompetencií začínajúcich 

podnikateľov prostredníctvom stáží 

Tabuľka 10: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 5/2017 Schéma na podporu startupov 

(2017-2020) 

 2017 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €572 342,06 €149 981,72 

 pre mikropodniky €108 998,21 €25 929,78 

 pre malé podniky €342 006,17 €40 064,42 

 pre stredné podniky €0,00 €0,00 

 MSP bližšie neurčené €124 337,68 €83 987,52 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 46 18 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €12 507,44 €8 332,32 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 
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Schéma pomoci: DM 8/2017 Schéma na podporu malého a stredného podnikania v 

SR 

Forma pomoci: Nepriama - dotovaná služba 

Cieľ pomoci: Cieľom pomoci je podporiť začínajúce a existujúce MSP 

prostredníctvom komponentov schémy, ktoré umožnia prijímateľovi 

získať prístup k poznatkom a skúsenostiam s podnikaním a umožnia 

rásť a rozšíriť podnikanie na území Slovenskej republiky, na Jednotnom 

trhu EÚ či trhoch tretích krajín pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti 

a možnosti rastu na trhu. 

Rozpočet schémy: 150 000 000 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: Malé a stredné podniky  

Vykonávateľ:  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu,  

   Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky,  

Slovak Business Agency 

Popis pomoci: Komponent 1: Stážové pobyty v zahraničí 

 Komponent 2: Kombinované stážové pobyty 

 Komponent 3: Účasť na medzinárodných odborných podujatiach 

 Komponent 4: Skupinové poradenstvo 

 Komponent 5: Krátkodobé individuálne poradenstvo  

 Komponent 6: Dlhodobé individuálne poradenstvo 

 Komponent 7: Podpora rastu a internacionalizácie MSP 

 Komponent 8: Tréningové e-shopy 

 Komponent 9: Creative point 

 Komponent 10: Inkubátor 

 Komponent 11: Služby inkubačného programu 

 Komponent 12: Služby Trade Pointu 

 Komponent 13: Služby CVTI SR 

 Komponent 14: Prezentačné a obchodné podujatia 

 Komponent 15: Exportná akadémia. Kooperačné, 

sourcingové podujatia/ výjazdy a kvalifikačné 

programy 
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Tabuľka 11: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 8/2017 Schéma na podporu malého a 

stredného podnikania v SR 

 2017 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €133 431,25 €3 087 527,58 

 pre mikropodniky €3 505,61 €827 793,56 

 pre malé podniky €24 563,17 €291 057,44 

 pre stredné podniky €0,00 €195 420,95 

 bližšie neurčené MSP €105 362,47 €1 773 255,63 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 122 3557 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €1093,70 €868,01 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 1/2018 Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na 

Slovensku 

Forma pomoci: Nepriama - dotovaná služba 

Cieľ pomoci: Cieľom pomoci je podporiť MSP, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju 

konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, 

služieb alebo prostredia, realizovaných riešiteľmi projektu – 

oprávnenými organizáciami z oblasti Kreatívneho priemyslu (KP). 

Rozpočet schémy: 14 000 000 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: Malé a stredné podniky pôsobiace v odvetviach KP 

Vykonávateľ schémy: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Popis pomoci: Poradenské služby pre MSP z odvetví KP - bezplatne poskytnuté 

skupinové poradenstvo zamerané najmä na podporu tvorby nových 

obchodných modelov a podporu sieťovania a klastrovania v oblasti KP. 

Poskytovanie kreatívnych voucherov pre MSP na zabezpečenie 

čiastočného financovania oprávnených služieb z oblasti KP, ktorým sa 

zabezpečí stimulácia rozvoja KP a zároveň posilnenie 

konkurencieschopnosti MSP. 
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Tabuľka 12: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 1/2018 Schéma na podporu rozvoja 

kreatívneho priemyslu na Slovensku 

 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €84 448,72 

 pre mikropodniky €28 251,51 

 pre MSP bližšie neurčené €58 197,21 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 47 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €1796,78 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 3/2018 Schéma na podporu malých a stredných podnikov pri 

implementovaní inovatívnych riešení v mestách 

Forma pomoci: Priama - dotácia, príspevok, grant 

Cieľ pomoci: Cieľom pomoci je podpora MSP  pri zavádzaní inovatívnych nápadov 

a riešení do praxe,  konkrétne pri podpore budovania inteligentných 

miest  s cieľom zlepšenia prístupu k moderným technológiám 

a procesom za účelom ich efektívnejšieho fungovania a zvýšenia 

potenciálu ďalšieho rozvoja a rastu. 

Rozpočet schémy: 1 500 000 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: Malé a stredné podniky 

Vykonávateľ schémy: Ministerstvo hospodárstva SR  

Popis pomoci: Schéma podporuje formou dotácie inovatívne MSP  na vypracovanie 

štúdií uskutočniteľnosti a aplikovanie výsledkov do praxe. 

 Poznámka: Do 04.12. 2018 nebola poskytnutá pomoc. 

 

Schéma pomoci: DM 17/2014 Schéma na podporu spolupráce podnikateľských 

subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných 

voucherov 

Forma pomoci: Priama - dotácia, príspevok, grant 

Cieľ pomoci: Cieľom pomoci je poskytovanie inovačných voucherov  

Rozpočet schémy: Nedostupný údaj 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Ministerstvo hospodárstva SR 
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Tabuľka 13: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 17/2014 Schéma na podporu spolupráce 

podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov20 

 2016 

Celková výška poskytnutej pomoci €220 000,00 

 pre mikropodniky €40 000,00 

 pre malé podniky €35 000,00 

 pre stredné podniky €15 000,00 

 MSP bližšie neurčené €130 000,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 44 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €5 000,00 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 15/2017 Schéma na podporu spolupráce podnikateľských 

subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných 

voucherov (2017 - 2020) 

Forma pomoci: Nepriama - dotovaná služba 

Cieľ pomoci: Cieľom pomoci je podporiť podnikateľské subjekty, ktoré majú 

potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom 

inovácií vlastných produktov a služieb a procesov. 

Rozpočet schémy: 1 710 000 EUR 

Príjemcovia:  Typ podniku: Malé a stredné podniky  

Vykonávateľ schémy: Ministerstvo hospodárstva SR 

Popis pomoci: Schéma podporuje projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu 

konkurencieschopnosti príjemcu pomoci prostredníctvom inovácie 

produktov, služieb a procesov, ako odborné štúdie, metodiky, 

analytické výstupy s priamym dopadom do výrobnej praxe a to najmä 

z oblastí: 

 Strojárstva a Automatizácie 

 Potravinárstva a biochémie 

 Sociálnych inovácií 

 Stavebníctva 

                                                 
20 Poznámka: V roku 2017 a 2018 pomoc nebola poskytnutá. 
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 Chémie a agrochémie 

 Elektrotechniky a Informačno-komunikačných technológií. 

Tabuľka 14: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 15/2017 Schéma na podporu spolupráce 

podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov 

(2017 - 2020) 

 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €135 000,00 

 pre mikropodniky €20 000,00 

 pre malé podniky €15 000,00 

 pre stredné podniky €15 000,00 

 MSP bližšie neurčené €85 000,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 27 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €5 000,00 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

Schéma pomoci: DM 18/2014 Schéma na podporu priemyselných klastrových 

organizácií (schéma de minimis) 

 DM 13/2017 Schéma na podporu priemyselných 

klastrových organizácií (2017-2020)  

Forma pomoci: Priama - dotácia, príspevok, grant 

Cieľ pomoci:   

 podporiť vznik a rozvoj priemyselných klastrov na regionálnej 

nadregionálnej úrovni ako nástroj rozvoja konkurencieschopnosti 

ekonomiky a ekonomického rastu 

 rozvoj konkurenčnej výhody skvalitňovaním veci je veci výskumom 

akademickou a podnikateľskou sférou 

 podpora zvyšovania konkurencieschopnosti členov priemyselných 

klastrov prostredníctvom zefektívnenia ich vzájomnej spolupráce 

ako aj posilnenie pozície priemyselných klastrov v medzinárodnom 

meradle 

Rozpočet schémy:  1 380 000 EUR 

Príjemcovia:  Typ podniku: všetky typy podnikov  

Vykonávateľ schémy: Ministerstvo hospodárstva SR 

Popis pomoci:   
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 vzdelávanie určené pre zamestnancov a štatutárov klastra 

 prezentácia priemyselných klastrov zahraničí 

 tvorba spoločnej expertnej bázy, stratégie priemyselných klastrov 

 účasť priemyselných klastrov v medzinárodných projektoch 

 činnosti v priemysle súvisiace so založením priemyselného klastra 

výlučne v najmenej rozvinutých okresov Slovenska 

 prevádzkové náklady priemyselného krát klastra počas prvého roka 

jeho existencie výlučne v najmenej rozvinutých okresov Slovenska 

Tabuľka 15: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 18/2014 Schéma na podporu 

priemyselných klastrových organizácií (schéma de minimis), DM 13/2017 Schéma na podporu 

priemyselných klastrových organizácií (2017-2020)  

 2016 2017 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €221 560,00 €0,00 €160 580,25 

 pre mikropodniky €146 030,00 €0,00 €110 381,25 

 pre malé podniky €44 310,00 €0,00 €5000,00 

 pre stredné podniky €0,00 €0,00 €0,00 

 neurčené €31 220,00  €0,00 €45 199,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 6 0 6 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €36 926,66 €0,00 €26 763,38 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR. Poznámka: Za rok 2016 sú 

uvádzané údaje v rámci schémy DM 18/2014, za rok 2018 sú uvádzané údaje v rámci schémy DM 13/2017, 

v roku 2017 nebola poskytnutá pomoc v rámci uvedených schém de minimis. 

 

Schéma pomoci: DM 7/2017 Schéma na podporu rodinného podnikania (2017-2020) 

Forma pomoci: Nepriama - poskytovanie poradenských služieb bezplatne alebo za 

čiastočnú úhradu 

Cieľ pomoci: Cieľom pomoci je vytvoriť podmienky na životaschopné podnikanie 

rodinných podnikov na Slovensku a úspešné zvládnutie významných 

prekážok v ich podnikaní ako sú proces generačnej  výmeny, zvládnutie 

rodinných a pracovných vzťahov, integrovanie profesionálneho 

manažmentu alebo transferu vlastníckych vzťahov a pod. 

Rozpočet schémy: 3 100 000 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: malé a stredné podniky 

Vykonávateľ schémy: Ministerstvo hospodárstva SR 
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Popis pomoci:   

 cielené posilňovanie potenciálu podnikov prostredníctvom 

vypracovanie analýz štúdií a podobne 

 poskytovanie odborného poradenstva v oblasti budovania 

podnikateľských zručností  procese ohodnocovania a rodinných 

podnikov pre účely transferu vlastníctva 

 poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti podnikania 

a propagáciu rodinného podnikania 

 poskytovanie odborného poradenstva vzdelávania a odborných 

tréningov oblasti rodinného podnikania 

 podpora internacionalizácie rodinných podnikov 

Tabuľka 16: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 7/2017 Schéma na podporu rodinného 

podnikania (2017-2020) 

 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €252 340,00 

 pre mikropodniky €52 300,00 

 pre malé podniky €90 990,00 

 pre stredné podniky €21 000,00 

 neurčené €88 050,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 16 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €15 771,25 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 10/2017 Schéma na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti 

podnikateľských subjektov a klastrov 

Forma pomoci: Nepriama - dotovaná služba 

Cieľ pomoci: Cieľom pomoci je zvýšenie inovačnej výkonnosti ekonomiky 

Slovenskej republiky najmä prostredníctvom poskytovania teritoriálne 

dostupných, adresných a komplexných poradenských služieb v oblasti 

inovácií pre hlavných aktérov inovácií realizovaných v praxi, a to 

podniky a klastrové zoskupenia. 

Rozpočet schémy: 32 000 000 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku:  malé a stredné podniky 
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Vykonávateľ schémy: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Popis pomoci: poskytovanie poradenstva v nasledovných oblastiach: 

 Inovácie produktov, technológií, služieb, procesov vrátane podpory 

pri tvorbe inovatívnych prototypov; 

 Efektívna realizácia výskumu a vývoja; 

 Inovačný manažment, možnosti inovačného rozvoja, inovačné 

podnikanie; 

 Podpora podnikov pri realizácii inovačných projektov - praktické 

informácie o možnostiach, spôsoboch a formách realizácie 

inovačných riešení v podnikoch; 

 Podpora komercionalizácie a internacionalizácie inovatívnych riešení 

na vnútornom trhu Európskej únie, ale aj na trhoch tretích krajín; 

 Financovanie inovatívnych projektov – identifikovanie možnosti 

podpory zavádzania inovácií z rôznych zdrojov a hľadanie partnerov 

pre financovanie inovačných riešení; 

 Tvorba rozvojovej stratégie – pomoc pri tvorbe silnej stratégie so 

zameraním na inovácie (vrátane výskumu a vývoja) pre ďalší rozvoj 

firmy, 

 Optimalizácia zdrojov a činností – optimalizácia interných procesov, 

štíhla výroba, zvyšovanie produktivity – lean manažment; 

 Predstavenia a podpora implementácie konceptu Lean start-up; 

 Manažment kvality; 

 Informácie o metódach a výhodách technologického transferu z 

prostredia výskumných a vývojových organizácií; 

 Zvýšenie kvality odbornej pripravenosti inovačných zámerov 

financovaných z OP VaI; 

 Vznik a rozvoj klastrov; 

 Možnosti zapájania sa do medzinárodných sietí a organizácií a výhody 

z takejto participácie; 

 Technologické poradenstvo, zavádzanie technických štandardov 

kvality; 

 Digitálna transformácia podnikov (prechod na podnik budúcnosti) a 

poradenstvo v oblasti biznis modelov. 

 Poznámka: Do 04.12. 2018 nebola poskytnutá pomoc. 
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Schéma pomoci: DM 8/2016 Schéma na podporu vykonania energetických auditov 

mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom 

v Bratislavskom kraji 

Forma pomoci: Priama - dotácia, príspevok, grant 

Cieľ pomoci: Cieľom poskytnutia pomoci je  vykonanie energetického auditu odborne 

spôsobilou osobou, ktorého výsledkom je správa z energetického auditu 

a súhrnný informačný list 

Rozpočet schémy: 300 000 EUR 

Príjemcovia:  Typ podniku: malé a stredné podniky 

Vykonávateľ schémy: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Popis pomoci:  Predmetom Schémy na podporu vykonania energetických auditov 

mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v 

Bratislavskom kraji je poskytovanie pomoci de minimis formou dotácie 

z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vykonania 

energetických auditov za účelom identifikácie opatrení zameraných na 

úsporu energie. 

Tabuľka 17: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 8/2016 Schéma na podporu vykonania 

energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v 

Bratislavskom kraji 

 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €606 696,87 

 pre mikropodniky €107 143,03 

 pre malé podniky €0,00 

 pre stredné podniky €311 163,02 

 neurčené €188 390,82 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 4 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €151 674,22 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

5.8 Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s bankami 
 

Schéma pomoci: DM 1/2014 Schéma pomoci de minimis pre iniciatívu JEREMIE v 

Slovenskej republike Portfóliový úver zdieľaného rizika PRSL 

 DM 8/2015 Schéma pomoci de minimis pre 

iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike 

Portfóliový úver zdieľaného rizika II 
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Forma pomoci: Nepriama - úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 

Cieľ pomoci: Cieľom pomoci je poskytovanie finančných prostriedkov zabezpečenie 

efektívneho zdieľania úverového rizika finančný sprostredkovateľom na 

zvýšenie dostupnosti pre MSP 

 Motivovanie finančných sprostredkovateľov, aby 

ponúkli lepšie finančné podmienky vo forme zníženia 

úrokových sadzieb pre MSP 

Rozpočet schémy: Nedostupný údaj 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Vybrané finančné inštitúcie – banky 

Poznámka:  Schém takéhoto typu bolo vyhlásených viacero ako 

napríklad DM 1/2011 Schéma pomoci de minimis pre iniciatívu 

JEREMIE v Slovenskej republike Portfóliová záruka prvej straty. 

Jednotlivé schémy sú implementované finančnými sprostredkovateľmi, 

ktorými sú banky. 

Tabuľka 18: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 1/2014 Schéma pomoci de minimis pre 

iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike Portfóliový úver zdieľaného rizika PRSL, DM 

8/2015 Schéma pomoci de minimis pre iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike Portfóliový 

úver zdieľaného rizika II 

 2016 2017 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €3 273 235,37 €34 698,32 €11 440,63 

 pre mikropodniky €693 269,28 €9 721,17 €5 847,58 

 pre malé podniky €824 556,90 €1 703,33 €0,00 

 pre stredné podniky €120 909,85 €0,00 €0,00 

 neurčené €1 634 499,34 €23 273,82 €5 593,05 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 160 12 5 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €20 457,72 €0,00 €2 288,13 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

5.9  Ministerstvo kultúry SR 
 

Schéma pomoci: DM 2/2017 Schéma minimálnej pomoci pre aktivity v oblasti 

ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva 

Forma pomoci: Priama - dotácia, príspevok, grant 
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Cieľ pomoci: Cieľom poskytnutia pomoci je  podpora ochrany, obnovy a rozvoja 

kultúrneho dedičstva  

Rozpočet schémy: 10 000 000 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: malé a stredné podniky 

Vykonávateľ schémy: Ministerstvo kultúry SR 

Popis pomoci:  Predmetom Schémy je realizácia programu Obnovme si svoj dom, ktorý 

je zameraný na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho 

dedičstva. 

 Hlavné aktivity programu sú: 

 obnova kultúrnych pamiatok 

 obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho 

dedičstva 

 aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany 

kultúrneho dedičstva 

 obnova historických parkov a architektonických areálov 

 Národný cintorín v Martine 

Tabuľka 19: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 2/2017 Schéma minimálnej pomoci pre 

aktivity v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva 

 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €151 600,00 

 pre mikropodniky €83 000,00 

 pre malé podniky €30 000,00 

 pre stredné podniky €0,00 

 neurčené €38 600,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 8 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €18 950,00 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 6/2016 Schéma minimálnej pomoci na umožnenie prístupu k 

hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom 

sektore pre účely tvorby pracovných miest 

Forma pomoci: Priama - dotácia, príspevok, grant 
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Cieľ pomoci: Cieľom je podpora malých a stredných podnikov v oblasti kultúrneho 

a kreatívneho priemyslu formou uľahčenia prístupu k hmotným 

a nehmotným aktíva a to s cieľom ich rastu a tvorby pracovných miest 

v sektore KKP 

Rozpočet schémy: 87 000 000 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: malé a stredné podniky 

Vykonávateľ schémy: Ministerstvo kultúry SR 

Popis pomoci:  1) Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre 

výrobu a inovácie 

2) Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s 

nákupom nových technológií, zariadení – oprávnené budú úpravy 

interiéru budov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu projektu 

3) Podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, 

výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie 

marketingových stratégií pre miestne produkty, a pod.), 

4) Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), 

inovácií a distribúcie (mimo kreatívneho centra), 

5) Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie 

s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest. 

 Do 4.12.2018 nebola poskytnutá pomoc. 

 

5.10  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
 

Schéma pomoci: DM 5/2014 JESSICA - nástroj finančného inžinierstva Operačné 

programy OPBK a ROP 

Forma pomoci: Priama - úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru poskytnutého 

podnikateľovi 

Cieľ pomoci: Podpora infraštruktúry bývania a zlepšenie energetickej efektívnosti 

existujúcich bytových domov v mestských oblastiach 

Rozpočet schémy:  14 411 765,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Štátny fond rozvoja bývania 

Tabuľka 20: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 5/2014 Schéma minimálnej pomoci pre 

aktivity v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva 

 2016 2017 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €6 910,86 €0,00 €145,58 
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 pre mikropodniky €2 144,72 €0,00 €145,58 

 pre malé podniky €963,55 €0,00 €0,00 

 pre stredné podniky €986,79 €0,00 €0,00 

 neurčené €0,00 €0,00 €0,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 95 0 4 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €72,74 €0,00 €36,40 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR, Poznámka: v 

roku 2017 nebola v rámci tejto schémy poskytnutá pomoc 

 

Schéma pomoci: DM 5/2015 Schéma poskytovania podpory za účelom obnovy 

bytovej budovy v zmysle §7. ods. 1, písm. a), b), c), d), e),f) zákona 

č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 

Forma pomoci: Priama - úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru poskytnutého 

podnikateľovi 

Cieľ pomoci: obnova bytových budov 

Rozpočet schémy: neuvedené 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Štátny fond rozvoja bývania 

Tabuľka 21: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 5/2015 Schéma poskytovania podpory 

za účelom obnovy bytovej budovy v zmysle §7. ods. 1, písm. a), b), c), d), e),f) zákona č. 150/2013 

Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 

 2016 2017 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €13 673,52 €31 167,78 €20 630,92 

 pre mikropodniky €1 528,30 €5 622,28 €12 096,45 

 pre malé podniky €981,21 €4 120,60 €2 698,65 

 pre stredné podniky €73,99 €2 970,43 €2 063,75 

 neurčené €11 090,02 €18 454,47 €3 772,07 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 230 336 328 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €59,45 €92,76 €62,90 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 
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Schéma pomoci: DM 11/2018 Schéma pomoci de minimis na zvýšenie energetickej 

efektívnosti bytových domov prostredníctvom poskytovania úverov 

na renováciu 

Forma pomoci: Nepriama - úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 

Cieľ pomoci: Cieľom pomoci je prostredníctvom zvýhodnených úverov na renováciu 

zameraných na komplexnú obnovu bytových domov nad rámec 

nákladovo-optimálnych požiadaviek dosiahnuť zníženie ich 

energetickej náročnosti na úroveň nízkoenergetických budov, ultra-

nízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou spotrebou energie 

Rozpočet schémy: 139 249 178,12 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Štátny fond rozvoja bývania 

Tabuľka 22: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 11/2018 Schéma pomoci de minimis na 

zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov prostredníctvom poskytovania úverov na 

renováciu 

 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €430 813,05 

 pre mikropodniky €247 953,23 

 pre malé podniky €69 871,82 

 pre stredné podniky €18 942,42 

 neurčené €94 045,58 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 85 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €5 068,39 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 16/2017 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej 

republike a v Českej republike prostredníctvom Programu 

spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika  

Forma pomoci: Priama - nenávratný finančný príspevok 

Cieľ pomoci: Podpora cezhraničnej spolupráce 

Rozpočet schémy: 5 000 000 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
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Popis pomoci:  Podpora v tejto oblasti je poskytovaná za účelom efektívnejšieho 

využívania inovačného potenciálu cezhraničného regiónu.  Jej cieľom 

je zlepšenie prístupu mikropodnikov, malých a stredných podnikov k 

výsledkom výskumu a vývoja. Pomoc reaguje na význam inovácií pre 

konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov a ich obmedzené 

kapacity realizovať vlastný výskum a vývoj. Intervencie sa sústredia na 

podporu aplikovaného výskumu a vývoja, ktorý reaguje na konkrétne 

požiadavky a potreby podnikov a vytváraním regionálnych výskmno-

produkčných partnerstiev. 

 Poznámka: Do 04.12. 2018 nebola poskytnutá pomoc. 

 

Schéma pomoci: DM 3/2014 Schéma minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na 

výstave 

Forma pomoci: Priama - dotácia, príspevok, grant 

Cieľ pomoci: Podpora účasti spracovateľa na výstavách 

Rozpočet schémy: 2 500 000 EUR 

Príjemcovia:  Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Pôdohospodárska platobná agentúra 

Popis pomoci:  Cieľom poskytovania pomoci je podpora účasti spracovateľa na 

výstavách, prezentácia spracovaných poľnohospodárskych výrobkov a 

výrobkov potravinárskeho priemyslu na domácom a zahraničnom trhu 

a  posilňovanie proexportných aktivít spracovateľov. 

Tabuľka 23: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 3/2014 Schéma minimálnej pomoci na 

účasť spracovateľa na výstave21 

 2016 2017 

Celková výška poskytnutej pomoci €38 999,79  €270 461,93 

 pre mikropodniky €8 182,84 €19 793,44 

 pre malé podniky €8 582,16 €88 478,40 

 pre stredné podniky €20 027,73 €109 871,37 

 neurčené €2 207,06 €52 408,72 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 24 32 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €1 624,99 €8 451,94 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

                                                 
21 Poznámka: V roku 2018 pomoc nebola poskytnutá. 
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Schéma pomoci: DM 12/2017 Schéma minimálnej pomoci na poskytovanie podpory 

v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov 

Forma pomoci: Priama - dotácia, príspevok, grant 

Cieľ pomoci: Ochrana prírody a krajiny 

Rozpočet schémy: 10 350 000,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Pôdohospodárska platobná agentúra 

Popis pomoci:  Projekty zamerané na podporu plnenia mimoprodukčných funkcií lesov  

na lesných pozemkoch, ktoré boli vedené ako lesný porast v programe 

starostlivosti o lesy, ktorého platnosť sa skončila v roku, ktorý 

predchádza roku predloženia žiadosti o poskytnutie podpory. 

Tabuľka 24: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 12/2017 Schéma minimálnej pomoci na 

poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov22 

 2017 

Celková výška poskytnutej pomoci €2 069 946,28 

 pre mikropodniky €800 956,44 

 pre malé podniky €367 929,88 

 pre stredné podniky €2 093,35 

 pre veľké podniky €70 078,00 

 neurčené €828 888,61 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 116 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €17 844,36 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 2/2011 Iniciatíva JEREMIE - nástroje rizikového kapitálu 

(schéma pomoc de minimis) 

Forma pomoci: Nepriama - predštartovný kapitál a/alebo štartovací kapitál 

Cieľ pomoci: Pomoc pre MSP 

Rozpočet schémy: 10 350 000,00 EUR 

                                                 
22 Poznámka: V roku 2018 pomoc nebola poskytnutá. 
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Príjemcovia: Typ podniku: malé a stredné podniky 

Vykonávateľ schémy: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Popis pomoci:  Rizikový kapitál súvisí s financovaním vlastného kapitálu cieľového 

MSP v rôznych etapách rozvoja zo strany investora, resp. fondu 

rizikového kapitálu (finančný sprostredkovateľ). Cieľom investícií je 

podporiť MSP, ktoré nemajú dostatočný prístup na kapitálové a 

finančné trhy a vo väčšine prípadov nemajú možnosť získať 

financovanie z tradičných zdrojov, v dôsledku čoho nedokážu 

zrealizovať svoje podnikateľské zámery. Cieľové MSP musia 

vykazovať citeľný vysoký rastový potenciál v začiatočných etapách ich 

rastu. Zároveň poskytuje najmä inovatívnym a začínajúcim MSP pomoc 

pri rozvoji svojich podnikateľských plánov formou priamych investícií 

do vlastného imania. 

Tabuľka 25: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 2/2011 Iniciatíva JEREMIE - nástroje 

rizikového kapitálu (schéma pomoc de minimis)23 

 2016 

Celková výška poskytnutej pomoci €1 765 000,00 

 pre mikropodniky €0,00 

 pre malé podniky  €0,00 

 pre stredné podniky €0,00 

 neurčené €1 765 000,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 9 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €196 111,11 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 11/2016 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v SR 

prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská 

republika - Maďarsko 

Forma pomoci: Priama - nenávratný finančný príspevok 

Cieľ pomoci: podpora cezhraničnej spolupráce 

Rozpočet schémy: 8 000 000,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

                                                 
23 Poznámka: V roku 2017 a 2018 pomoc nebola poskytnutá. 
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Vykonávateľ schémy: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Popis pomoci:  Cieľom pomoci je podpora cezhraničnej spolupráce v nasledovných 

oblastiach: 

a) príroda a kultúra 

b) posilnenie cezhraničnej mobility 

c) posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti 

a podpora pracovnej mobility 

d) podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej 

správy a osôb žijúcich v prihraničnej oblsati 

 Poznámka: Do 04.12. 2018 nebola poskytnutá pomoc. 

 

Schéma pomoci: DM 12/2016 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v SR 

prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská 

republika - Rakúsko 

Forma pomoci: Priama - nenávratný finančný príspevok 

Cieľ pomoci: podpora cezhraničnej spolupráce 

Rozpočet schémy: 74 000 000,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Popis pomoci:  Cieľom pomoci je podpora cezhraničnej spolupráce v nasledovných 

oblastiach: 

a) prispievanie k inteligentnému cezhraničnému 

regiónu 

b) ochrana prírodného a kultprneho dedičstva a 

biodiverzity 

c) posilnenie udržateľných dopravných riešení 

d) posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej 

spolupráce 

Tabuľka 26: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 12/2016 Schéma minimálnej pomoci 

poskytovanej v SR prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - 

Rakúsko 

 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €197 942,04 

 neurčené €197 942,04 
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Počet prípadov poskytnutia pomoci 1 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €197 942,04 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 13/2016 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v SR 

prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 

PL-SK Poľsko-Slovensko 2014-2020 

Forma pomoci: Priama - nenávratný finančný príspevok 

Cieľ pomoci: podpora cezhraničnej spolupráce 

Rozpočet schémy: 5 728 000,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Popis pomoci:  Cieľom pomoci je podpora cezhraničnej spolupráce v nasledovných 

oblastiach: 

a) ochrana a rozvoj prírodného a kulúrneho dedičstva 

cezhraničného územia 

b) trvalo udržateľná cezhraničná doprava 

c) rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania 

územia 

Poznámka: Do 04.12. 2018 nebola poskytnutá pomoc. 

 

Schéma pomoci: DM 15/2014 Schéma minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť 

včiel 

Forma pomoci: Priama - dotácia, príspevok, grant 

Cieľ pomoci: podpora chovu včiel a podpora ich opeľovacej činnosti 

Rozpočet schémy: 160 000,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Pôdohospodárska platobná agentúra 
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Tabuľka 27: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 13/2016 Schéma minimálnej pomoci 

poskytovanej v SR prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 

Poľsko-Slovensko 2014-202024 

 2016 

Celková výška poskytnutej pomoci €1 555,89 

 pre mikropodniky €1 253,19 

 pre malé podniky €0,00 

 pre stredné podniky €0,00 

 neurčené €302,70 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 6 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €253,32 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 3/2015 Schéma minimálnej pomoci na vypracovanie 

lesohospodárskych plánov 

Forma pomoci: Priama – vecné plnenie 

Cieľ pomoci: zabezpečiť vyhotovenie PSL 

Rozpočet schémy: 6 600 000,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Národné lesnícke centrum 

Popis pomoci:  Cieľom pomoci je zabezpečiť vyhotovenie PSL. Pomoc na 

vypracovanie PSL pre obhospodarovateľov lesa je v súlade s 

ustanovením § 40 zákona o lesoch. V PSL je uvedený aktuálny stav lesa 

a sú stanovené všetky hospodárske opatrenia realizované v lese na 

obdobie jeho platnosti. PSL je hlavným nástrojom štátu, vlastníka, 

správcu a obhospodarovateľa lesa za účelom podpory trvalo 

udržateľného hospodárenia v lesoch, zabezpečenia udržania alebo 

zlepšenia biodiverzity a zdravého stavu lesných ekosystémov, ochrannej 

funkcie lesov, ako aj zabezpečenia dostatku potrebných informácií o 

stave lesov pre ďalšie rozhodovanie  

o smerovaní lesníckej politiky. 

 

                                                 
24 Poznámka: V roku 2017 a 2018 pomoc nebola poskytnutá. 
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Tabuľka 28: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 3/2015 Schéma minimálnej pomoci na 

vypracovanie lesohospodárskych plánov 

 2016 2017 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €1 031 545,32 €20 109,60 €1 615,12 

 pre mikropodniky €102 275,45 €1 829,10 €1 615,12 

 pre malé podniky €251 689,43 €0,00 €0,00 

 pre stredné podniky €13 705,50 €0,00 €0,00 

 neurčené €663 874,94 €18 280,50 €0,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 252 16 1 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €4 093,44 €1 256,85 €1 615,12 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

5.11  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 

Schéma pomoci: DM 3/2008 schéma podpory tvorby a udržania pracovných miest 

formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u 

mikropodnikov, malých, stredných a veľkých podnikov 

Forma pomoci: Priama - dotácia, príspevok, grant 

Cieľ pomoci: Cieľom pomoci je podporiť vznik, udržanie a rozvoj 

samozamestnávania – samostatne zárobkovo činných osôb, rast a 

udržanie zamestnanosti u mikropodnikov, malých, stredných a veľkých 

podnikov. Posilnenie úlohy zamestnávateľov – mikro, malých, 

stredných a veľkých podnikov, podpora vzdelávania zamestnancov a 

podpora ďalšieho rozvoja a zvýšenie, resp. udržanie zamestnanosti. 

Rozpočet schémy: 13 190 000,00EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Sociálna implementačná agentúra 
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Tabuľka 29: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 3/2008 schéma podpory tvorby a 

udržania pracovných miest formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u 

mikropodnikov, malých, stredných a veľkých podnikov 

 201625 

Celková výška poskytnutej pomoci €3 298 092,75 

 pre mikropodniky €132 418,88  

 pre malé podniky €995 662,31 

 pre stredné podniky €460 282,68 

 pre veľké podniky €61 560,00 

 bližšie neurčené  €1 648 168,88 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 23 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €143 395,34 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 1/2010 Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej 

inklúzie 

Forma pomoci: Nepriama - poskytovanie poradenských služieb bezplatne alebo za 

čiastočnú úhradu 

Cieľ pomoci: podpora sociálnej inklúzie 

Rozpočet schémy: neurčené - ročný rozpočet 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky  

Popis pomoci:  Pomoc podľa tejto schémy je možné poskytnúť na:  

1. Podporu sociálnej inklúzie  

2.Podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených 

sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených 

prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s 

osobitným zreteľom na marginalizované rómske 

komunity.  

3. Podporu vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe 

na trh práce a podporu integrácie znevýhodnených 

                                                 
25 Poznámka: V roku 2017 a 2018 pomoc nebola poskytnutá. 
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skupín na trh práce s osobitným zreteľom na 

marginalizované rómske komunity  

4. Podporu zosúladenia rodinného a pracovného života 

5. Podporu rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie a 

budovanie  kapacít v BSK 

Tabuľka 30: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 1/2010 Schéma pomoci de minimis na 

podporu sociálnej inklúzie 

 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €19 186,20 

 pre mikropodniky €19 186,20 

 pre malé podniky €0,00 

 pre stredné podniky €0,00 

 neurčené €0,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 1 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €19 186,20 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 1/2015 Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej 

inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov 

Forma pomoci: Priama - nenávratný finančný príspevok 

Cieľ pomoci: podpora sociálnej inklúzie 

Rozpočet schémy: 21 000 000,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  

Slovenskej republiky  

Popis pomoci:  Cieľom pomoci je podpora sociálnej inklúzie zameraná najmä na 

podporu sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo 

sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti, 

vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podporu 

integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom 

na marginalizované rómske komuniky, podporu uľahčenia vstupu 

a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami, na 

riešenie problémov SR na trhu práce so zámerom zvyšovania 

dostupnosti a skvalitňovania služieb zameraných na podporu 
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zosúladenia rodinného a pracovného života, ako aj na podporu rastu 

zamestnanosti a sociálenj inklúzie a budovania kapacít v BSK. Cieľom 

pomoci je tiež podpora zvýšenia miery zamestnanosti formou podpory 

vzdelávania, podpory tvorby, udržania a rozvoja nových pracovných 

miest. 

Tabuľka 31: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 1/2015 Schéma pomoci de minimis na 

podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov 

 2017 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €619 951,85 €8 327 541,85 

 pre mikropodniky €251 727,71 €4 287 693,41 

 pre malé podniky €0,00 €2 534 561,86 

 pre stredné podniky €0,00 €18 176,40 

 neurčené €368 224,14 €1 487 110,18 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 5 67 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €123 990,37 €124 291,67 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 6/2018 SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu 

vzdelávania pri procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych 

služieb 

Forma pomoci: Nepriama - poskytovanie poradenských služieb bezplatne alebo za 

čiastočnú úhradu 

Cieľ pomoci: špecifické vzdelávanie 

Rozpočet schémy: 408 547,20 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a  

rodiny Slovenskej republiky  

Popis pomoci:  Cieľom pomoci je podpora vzdelávania manažmentu vybraných 

zariadení sociálnych služieb v oblasti riadenia prechodu z 

inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v rámci realizácie 

národného projektu s názvom „Deinštitucionalizácia zariadení 

sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov“. 

 Poznámka: Do 04.12. 2018 nebola poskytnutá pomoc. 
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Schéma pomoci: DM 3/2016 Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania 

Forma pomoci: Priama - nenávratný finančný príspevok 

Cieľ pomoci: Zvýšenie kvality a inkluzívnosti vzdelávacieho systému 

Rozpočet schémy: 25 000 000,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Popis pomoci:  Pomoc je možné poskytnúť na zvýšenie kvality a inkluzívnosti 

vzdelávacieho systému pri zabezpečení rovnakého prístupu ku 

vzdelaniu vrátane uplatniteľnosti žiakov v nadväzujúcom stupni 

vzdelávania, resp. na trhu práce. Pomoc ďalej bude prispievať k rozvoju 

kvalitného odborného vzdelávania zosúladeného s potrebami a 

požiadavkami trhu práce vrátane posilnenia praktickej prípravy 

u zamestnávateľa, ako aj k zvýšeniu kvality VŠ vzdelávania a jeho 

previazania s praxou, s dôrazom na podporu výsledkovo–orientovaného 

vzdelávania a profesijne orientovaných študijných programov v 

spolupráci so zamestnávateľmi. Zároveň pomoc má uľahčiť rozvoj 

celoživotného vzdelávania a zvýšiť účasť dospelých na celoživotnom 

vzdelávaní vrátane podpory uznávania výsledkov vzdelávania. 

Tabuľka 32: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 3/2016 Schéma pomoci de minimis na 

podporu vzdelávania 

 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €20 262 653,52 

 pre mikropodniky €1 858 016,95 

 pre malé podniky €13 350 429,72 

 pre stredné podniky €3 384 831,21 

 neurčené €1 669 375,64 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 120 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €168 855,45 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 16/2014 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti 

Forma pomoci: Priama - nenávratný finančný príspevok 

Cieľ pomoci: podpora zamestnanosti 

Rozpočet schémy: 99 660 000,00 EUR 
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Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Popis pomoci:   Pomoc de minimis sa poskytuje na: 

 Podporu samostatnej zárobkovej činnosti 

 Podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie 

 Podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 

 Podporu udržania pracovných miest 

 Podporu vytvorenie pracovného miesta v prvom pravidelne 

platenom zamestnaní 

 Podporu dopravy do zamestnania 

 Podporu projektov a programov aktívnych opatrení na trhu práce 

 Podporu zriadenia chránenej dielne a chráneného pracoviska, 

podporu prevádzkových nákladov chránených pracovísk 

 Podporu na činnosť pracovného asistenta pre zdravotne postihnuté 

osoby 

Tabuľka 33: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 16/2014 Schéma pomoci de minimis na 

podporu zamestnanosti 

 2016 2017 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €95 720 028,72 €101 056 458,96 €60 906 932,10 

 pre mikropodniky €68 529 617,07 €73 087 697,14 €43 176 979,33 

 pre malé podniky €20 520 268,32 €20 927 956,95 €13 601 082,95 

 pre stredné podniky €5 762 203,51 €5 690 989,14 €3 397 602,90 

 pre veľké podniky €885 691,18 €1 325 539,05 €701 786,24 

 neurčené €22 248,64 €24 276,68 €29 480,68 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 25 636 28 836 12 602 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €3 733,81 €3 504,52 €4 833,12 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 7/2015 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti 

v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby 

Forma pomoci: Priama - nenávratný finančný príspevok 
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Cieľ pomoci: podpora zamestnanosti 

Rozpočet schémy: 16 500 000,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Popis pomoci:   Pomoc de minimis sa poskytuje na: 

 Podporu samostatnej zárobkovej činnosti 

 Podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie 

 Podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 

 Podporu udržania pracovných miest 

 Podporu vytvorenie pracovného miesta v prvom pravidelne 

platenom zamestnaní 

 Podporu dopravy do zamestnania 

 Podporu projektov a programov aktívnych opatrení na trhu práce 

 Podporu zriadenia chránenej dielne a chráneného pracoviska, 

podporu prevádzkových nákladov chránených pracovísk 

 Podporu na činnosť pracovného asistenta pre zdravotne postihnuté 

osoby 

Tabuľka 34: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 7/2015 Schéma pomoci de minimis na 

podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby 

 2016 2017 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €1 393 093,79 €1 812 735,79 €400 677,83 

 pre mikropodniky €1 083 266,84 €1 532 923,24 €293 295,58 

 pre malé podniky €239 836,31 €233 067,07 €83 585,77 

 pre stredné podniky €69 990,64 €46 745,48 €23 796,48 

 neurčené €0,00 €0,00 €0,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 202 313 89 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €6 108 896,50 €5 791,49 €4 502,00 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 
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5.12  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 

Schéma pomoci: DM 14/2016 Schéma pomoci de minimis Portfóliový úver 

zdieľaného rizika - PRSL - Operačný program Výskum a Inovácie 

Forma pomoci: Nepriama - úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 

Cieľ pomoci: Pomoc MSP 

Rozpočet schémy: 26 000 000,00 EUR 

Príjemcovia:  Typ podniku: malé a stredné podniky 

Vykonávateľ schémy: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 

Popis pomoci:  Účelom pomoci je stimulovať posilnenie a rozvoj MS/ bez negatívneho 

dopadu na trh prostredníctvom zlepšenia prístupu MSP k finančným 

prostriedkom formou poskytovania úverov so zvýhodnenou úrokovou 

sadzbou. 

Tabuľka 35: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 14/2016 Schéma pomoci de minimis 

Portfóliový úver zdieľaného rizika - PRSL - Operačný program Výskum a Inovácie 

 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €7 691,05 

 pre mikropodniky €0,00 

 pre malé podniky €0,00 

 pre stredné podniky €0,00 

 neurčené €7 691,05 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 1 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €7 691,05 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 1/2017 Schéma na podporu konkurencieschopnosti mikro-, 

malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v 

Bratislavskom kraji grantovou formou 

Forma pomoci: priama forma, grant 

Cieľ pomoci: pomoc MSP v Bratislavskom kraji v oblasti kreatívneho priemyslu 

Rozpočet schémy: 10 000 000,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: malé a stredné podniky 

Vykonávateľ schémy: Ministerstvo hospodárstva SR 
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Popis pomoci:  Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa tejto schémy na 

realizáciu jednotlivých oprávnených projektov v oblasti kreatívneho 

priemyslu v Bratislavskom kraji je: 

 rozvoj MSP a zvýšenie ich konkurencieschopnosti; 

 podpora tvorby nových pracovných miest; 

 nárast počtu konkurencieschopných MSP; 

 nárast počtu konkurencieschopných MSP znevýhodnených skupín; 

 zavádzanie rôznych typov inovácií do praxe pre potreby 

spoločnosti; 

 zlepšenie spolupráce a prepojenia domácich MSP s dodávateľmi 

pre veľké nadnárodné spoločnosti. 

Tabuľka 36: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 1/2017 Schéma na podporu 

konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v 

Bratislavskom kraji grantovou formou 

 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €3 211 743,01 

 pre mikropodniky €1 919 107,20 

 pre malé podniky €1 073 282,27 

 bližšie neurčené MSP €219 353,54 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 24 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €133 822,63 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 13/2018 Schéma na podporu zapájania mikro, malých a 

stredných podnikov do programov Európskej únie (schéma pomoci 

de minimis) 

Forma pomoci: Priama - nenávratný finančný príspevok 

Cieľ pomoci: pomoc MSP 

Rozpočet schémy: 3 000 000,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: malé a stredné podniky 

Vykonávateľ schémy: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Popis pomoci:  Cieľom pomoci je podpora zapájania MSP do programov EÚ. 

 Poznámka: Do 04.12. 2018 nebola poskytnutá pomoc. 
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Schéma pomoci: DM 8/2018 Schéma na podporu inteligentného priemyslu (schéma 

pomoci de minimis) 

Forma pomoci: Priama - nenávratný finančný príspevok 

Cieľ pomoci: Podpora podnikateľských subjektov 

Rozpočet schémy: 30 000 000,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Popis pomoci:  Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa tejto schémy na 

realizáciu jednotlivých oprávnených projektov je podpora 

inteligentných inovácií v priemysle, t.j. zavádzanie riešení a/alebo 

technológií v zmysle princípov inteligentného priemyslu popísaných o. 

i. aj v Koncepcii inteligentného priemyslu pre Slovensko, ktorá bola 

schválená uznesením vlády SR č. 490/2016 zo dňa 26.10.2016 (ďalej 

len „koncepcia inteligentného priemyslu“).  

                                    Využitie princípov inteligentného priemyslu predstavuje 

prepojenie/zosieťovanie jednotlivých prvkov produkčného procesu, t.j., 

výrobných strojov, zariadení, využívajúcich veľké množstvo dát za 

účelom podstatne rýchlejšieho a správnejšieho rozhodovania (premena 

dát na informácie), zvýšenie efektívnosti a produktívnosti podnikových 

procesov, dosiahnutie decentralizácie, flexibility a individualizácie 

výroby, zníženie nákladov a šetrenie zdrojov a energie. Inteligentné 

sledovanie a vyhodnocovanie dát a transparentné procesy zároveň 

poskytnú podnikom neustály prehľad, ktorý im umožní pružne a rýchlo 

reagovať na zmeny na trhoch, nástroj na priebežnú optimalizáciu 

podnikových činností a zvyšovanie produktívnej a inovatívnej 

schopnosti s využitím kvalifikácie ľudí, bez dodatočných požiadaviek 

na objem manuálnych pracovných činností. 

   Poznámka: Do 04.12. 2018 nebola poskytnutá pomoc. 

 

Schéma pomoci: DM 10/2016 Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu 

malých a stredných podnikov grantovou formou 

Forma pomoci: Priama - nenávratný finančný príspevok 

Cieľ pomoci: Pomoc MSP 

Rozpočet schémy: 160 000 000,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: malé a stredné podniky 
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Vykonávateľ schémy: Ministerstvo hospodárstva SR 

Popis pomoci:  Cieľom pomoci je: 

 nárast vzniku a rozvoja inovatívnych, technologických firiem 

v regiónoch SR 

 zníženie miery nezamestnanosti prostredníctvom tvorby nových 

pracovných miest v regiónoch SR 

 nárast počtu konkurencieschopných MSP v regiónoch SR 

 podpora MSP pri napĺňaní podmienok znevýhodnených skupín 

 nárast počtu konkrencieschopných podnikov znevýhodnených 

skupín 

 zavádzanie rôznych typov inovácií do praxe pre potreby 

spoločnosti  

 zlepšenie spolupráce a prepojenia domácich MSP s dodávateľmi 

pre veľké nadnárodné spoločnosti. 

Tabuľka 37: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 10/2016 Schéma na podporu 

konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou 

 2017 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €2 043 478,83 €86 539 806,56 

 pre mikropodniky €339 169,07 €19 851 339,37 

 pre malé podniky €385 021,33 €19 532  335,24 

 pre stredné podniky €719 899,30 €7 235 205,69 

 bližšie neurčené MSP €599 389,13 €39 920 926,36 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 17 566 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €120 204,64 €152 897,18 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 11/2017 Schéma na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti 

a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov grantovou 

formou 

Forma pomoci: Priama - nenávratný finančný príspevok 

Cieľ pomoci: Pomoc MSP 

Rozpočet schémy: 10 000 000,00 EUR 
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Príjemcovia: Typ podniku: malé a stredné podniky 

Vykonávateľ schémy: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Popis pomoci:  Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa tejto schémy na 

realizáciu jednotlivých oprávnených projektov je:  

 rozvoj MSP a zvýšenie ich konkurencieschopnosti prostredníctvom 

zvyšovania štandardov ich výkonnosti a funkčnosti;  

 nárast počtu konkurencieschopných MSP;  

 nárast počtu konkurencieschopných MSP znevýhodnených skupín;  

 zlepšenie spolupráce a prepojenia domácich MSP s dodávateľmi 

pre veľké nadnárodné spoločnosti.  

Tabuľka 38: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 11/2017 Schéma na podporu zvyšovania 

štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov grantovou formou 

 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €538 932,43 

 pre mikropodniky €538 932,43 

 pre malé podniky €0,00 

 pre stredné podniky €0,00 

 neurčené €0,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 10 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €53 893,24 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

5.13  Ministerstvo životného prostredia SR 
 

Schéma pomoci: DM 4/2017 Schéma podpory na vypracovanie energetických 

auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov 

v podnikoch (schéma pomoci de minimis) 

Forma pomoci: Priama - nenávratný finančný príspevok 

Cieľ pomoci: podpora investícií do realizácie aktivít zameraných na vypracovanie 

energetických auditov a implementáciu opatrení z energetických 

auditov 

Rozpočet schémy:  40 000 000,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Slovenská inovačná a energetická agentúra 
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Popis pomoci: Cieľom pomoci podľa tejto schémy je podpora investícií do realizácií 

aktivít zameraných na vypracovanie energetických auditov pre MSP a 

implementáciu opatrení z energetických auditov pre MSP a veľké 

podniky.  

Tabuľka 39: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 4/2017 Schéma podpory na vypracovanie 

energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch 

(schéma pomoci de minimis) 

 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €2 705 556,53 

 pre mikropodniky €435 750,79 

 pre malé podniky €1 069 714,14 

 pre stredné podniky €170 706,38 

 neurčené €1 029 385,22 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 21 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €128 836,03 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

5.14  Pôdohospodárska platobná agentúra 
 

Schéma pomoci: DM 9/2018 Schéma minimálnej pomoci na podporu 

demonštračných aktivít a informačných akcií (podopatrenie 1.2 

Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) 

Forma pomoci: nepriama - podpora demonštračných aktivít a informačných akcií 

Cieľ pomoci: špecifické vzdelávanie 

Rozpočet schémy:  1 530 000,00 EUR 

Príjemcovia:  Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Pôdohospodárska platobná agentúra 

Popis pomoci: C.1 Cieľom poskytnutia minimálnej pomoci je podporiť demonštračné 

aktivity a informačné akcie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka.  

 C.2 Cieľom je podporiť krátkodobé, resp. jednorazové odborné 

informačné a demonštračné činnosti adresované pre pôdohospodárov a 

prijímateľov pomoci v rámci rozvoja vidieka, zamerané na poskytnutie 

informácií a odovzdanie skúseností pre pracujúcich v 

pôdohospodárstve, spojené výlučne s prioritami a fokusovými 

oblasťami napĺňajúcimi cieľ tohto opatrenia, ktorým je prehlbovanie 
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vedomostí. Prenos a spracovanie informácií môže byť vykonané 

rôznymi spôsobmi, napr. prostredníctvom konferencie, informačného 

podujatia, eventu (jednorázová odborná udalosť, podujatie), či 

propagácie (rôzne propagačné akcie napr. prezentácie, semináre, 

výstavy a pod.)  

Poznámka: Do 04.12. 2018 nebola poskytnutá pomoc. 

 

Schéma pomoci: DM 5/2018 Schéma minimálnej pomoci na podporu vzdelávania 

poradcov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve 

(podopatrenie 2.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) 

Forma pomoci: Nepriama - účasť na aktivite vzdelávania poradcov 

Cieľ pomoci: špecifické vzdelávanie 

Rozpočet schémy:  70 000,00 EUR 

Príjemcovia:  Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy:  Pôdohospodárska platobná agentúra 

Popis pomoci: C.1 Cieľom poskytnutia minimálnej pomoci je podporiť aktivity 

vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve 

v rozsahu mimo čl. 42 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „ZFEÚ“). 

Pomoc podľa tejto schémy sa vzťahuje len na aktivity odborného 

vzdelávania poradcov za účelom získania certifikátu, ktoré sú jednou 

z činností pri komplexnom zabezpečení systému vzdelávania poradcov 

podľa podopatrenia 2.3 PRV. 

 C.2 Hlavným cieľom podpory poradcov v poľnohospodárstve a lesnom 

hospodárstve je zabezpečiť odbornosť, profesionalitu a schopnosť 

zvládnuť prácu na projekte vo svojej oblasti, ponúkajúc nové špeciálne 

služby, špecializujúc sa na určité odbory a taktiež poskytnúť i tým 

najnáročnejším zákazníkom obsiahly súbor služieb s aplikovaním 

nových metód intervencie s maximálnou profesionalitou, s ohľadom na 

kvalitu služieb. 

Poznámka: Do 04.12. 2018 nebola poskytnutá pomoc. 

 

Schéma pomoci: DM 4/2018 Schéma minimálnej pomoci na podporu implementácie 

operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 

(podopatrenie 19.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) 

Forma pomoci: nepriama - účasť na akcii odborného vzdelávania a získavania zručností 

Cieľ pomoci: rozvoj regiónov 

Rozpočet schémy:  90 443 778,00 EUR 
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Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Pôdohospodárska platobná agentúra 

Popis pomoci:  Cieľom poskytnutia minimálnej pomoci je podpora implementácie 

oprávnených operácií v rámci stratégií CLLD mimo rozsahu čl. 42 

ZFEÚ. Oprávnenými operáciami pre túto schému sa rozumejú 

nasledovné činnosti kategorizované podľa číselných kódov opatrení 

a podopatrení v zmysle prílohy 1 časť 5 vykonávacieho nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 808/2014. 

Poznámka: Do 04.12. 2018 nebola poskytnutá pomoc. 

 

Schéma pomoci: DM 2/2018 Schéma minimálnej pomoci na podporu akcií 

odborného vzdelávania a získavania zručností (podopatrenie 1.1 

Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) 

Forma pomoci: nepriama- účasť na akcii odborného vzdelávania a získavania zručností 

Cieľ pomoci: špecifické vzdelávanie 

Rozpočet schémy:  4 478 840,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Pôdohospodárska platobná agentúra 

Popis pomoci:  Cieľom je podporiť vzdelávanie, odbornú prípravu a cielené činnosti k 

dlhodobejšiemu alebo opakovanému prehlbovaniu, obnovovaniu a 

šíreniu vedomostí, zručností a schopností jednotlivých pracovníkov 

v pôdohospodárskych podnikoch alebo v malých a stredných 

podnikoch vo vidieckych oblastiach formou prezenčných vzdelávacích 

kurzov, seminárov, školení, workshopov, tréningov, koučingu a e-

learningu. Všetky vzdelávacie aktivity určené pre poľnohospodárske 

podniky, lesnícke podniky, spracovateľské podniky produktov 

poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby ako i malé a stredné podniky vo 

vidieckych oblastiach, s cieľom podpory nediskriminácie a rovnosti 

príležitostí prispejú k skvalitneniu ľudského pracovného kapitálu 

v oblasti pôdohospodárstva, ako aj vidieka, a rovnako dopomôžu aj k 

zvýšeniu účasti obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych 

komunít ako i iných marginalizovaných skupín na celoživotnom 

vzdelávaní a odbornej príprave. 

Poznámka: Do 04.12. 2018 nebola poskytnutá pomoc. 

 

Schéma pomoci: DM 17/2017 Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do 

lesníckych technológií (podopatrenie 8.6 PRV SR 2014 - 2020) 

Forma pomoci: Priama - dotácia, príspevok, grant 
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Cieľ pomoci: ochrana prírody a krajiny 

Rozpočet schémy:  22 300 000,00 EUR 

Príjemcovia:  Typ podniku: malé a stredné podniky 

Vykonávateľ schémy: Pôdohospodárska platobná agentúra 

Popis pomoci:  C.1 Táto pomoc sa považuje za pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá 

stanovené v čl. 107 ods.1 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „ZFEÚ“), 

a preto je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa čl. 108 ods.3 

ZFEÚ, ak spĺňa podmienky nariadenia (EÚ) č. 1407/2013. 

  C.2 Pomoc je poskytovaná podľa čl. 21 ods. 1 písm. e) a čl. 26 

nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a v súlade s relevantnými delegovanými 

a vykonávacími aktmi EÚ ako pomoc spolufinancovaná z EPFRV a je 

zhodná s podopatrením 8.6 PRV.  

  C.3 Cieľom pomoci je zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa 

prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania lesov, ktoré sú 

odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenia lesa jedného alebo 

viacerých podnikov, ktoré sa musia realizovať na úrovni majiteľa, resp. 

obhospodarovateľa lesa. 

  C.4 Cieľom pomoci je spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto 

spôsobom získavajú pridanú hodnotu a tiež ich uvádzanie na trh – týka 

sa všetkých pracovných operácií pred priemyselným spracovaním. 

Poznámka: Do 04.12. 2018 nebola poskytnutá pomoc. 

 

Schéma pomoci: DM 4/2015 Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií na 

spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych 

výrobkov v Bratislavskom kraji (podopatrenie 4.2. PRV 2014-2020) 

Forma pomoci: Priama - nenávratný finančný príspevok 

Cieľ pomoci: podpora investícií na výrobu, spracovanie, skladovanie, uvádzanie na 

trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov v Bratislavskom kraji 

Rozpočet schémy: 1 999 200,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: malé a stredné podniky 

Vykonávateľ schémy: Pôdohospodárska platobná agentúra 

Popis pomoci:  C.1 Cieľom poskytnutia minimálnej pomoci je podpora investícii na 

výrobu, spracovanie, skladovanie, uvádzanie na trh a/alebo vývoj 

poľnohospodárskych výrobkov v Bratislavskom kraji, ktorých 

výstupom je výrobok, nevymenovaný v prílohe I ZFEÚ a tieto 

investície zároveň prispievajú k úsporám spotreby energie a týkajú sa 

výlučne vlastnej činnosti podniku.   
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Tabuľka 40: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 4/2015 Schéma minimálnej pomoci na 

podporu investícií na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov 

v Bratislavskom kraji (podopatrenie 4.2. PRV 2014-2020)26 

 2016 

Celková výška poskytnutej pomoci €168 529,00 

 pre mikropodniky €0,00 

 pre malé podniky €168 520,00 

 pre stredné podniky €0,00 

 neurčené €0,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 2 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €84 260,00 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 2/2015 Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do 

vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností v 

Bratislavskom kraji (podopatrenie 6.4. PRV 2014-2020) 

Forma pomoci: Priama - nenávratný finančný príspevok 

Cieľ pomoci: podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 

činností v Bratislavskom kraji 

Rozpočet schémy: 3 393 445,00EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Pôdohospodárska platobná agentúra 

Popis pomoci: C.1 Cieľom poskytnutia minimálnej pomoci je podpora investícií do 

vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností v Bratislavskom 

kraji. Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom 

podpory investícií do: 

 činností spojených s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou  

 činností spojených s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: 

deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu  

 spracovania a uvádzania na trh produktov, ktorých výstup 

spracovania nespadá do prílohy I Zmluvy o fungovaní EÚ, vrátane 

využívania obnoviteľných zdrojov energie. 

                                                 
26 Poznámka: V roku 2017 a 2018 pomoc nebola poskytnutá. 
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Tabuľka 41: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 2/2015 Schéma minimálnej pomoci na 

podporu investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností v Bratislavskom kraji 

(podopatrenie 6.4. PRV 2014-2020)27 

 2016 

Celková výška poskytnutej pomoci €2 066 421,15 

 pre mikropodniky €1 991 365,01 

 pre malé podniky €75 056,14 

 pre stredné podniky €0,00 

 neurčené €0,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 12 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €172 201,76 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 6/2015 Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií na 

horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektami 

dodavateľského reťazca (podopatrenie 16.4. PRV 2014-2020) 

Forma pomoci: Priama - nenávratný finančný príspevok 

Cieľ pomoci: podpora investícií na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu 

Rozpočet schémy: 22 000 000,00EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Pôdohospodárska platobná agentúra 

Popis pomoci: C.1 Cieľom poskytnutia minimálnej pomoci je podporiť investície na 

horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského 

reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a 

miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré 

súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych 

trhov, ktorých výstupom je výrobok nevymenovaný v Prílohe I ZFEÚ.  

 C.2 Cieľom je zabezpečiť strategické riešenia v rámci čo najväčšieho 

počtu spolupracujúcich subjektov. Zároveň je parciálnym cieľom aj 

posilniť a podporiť odbytové schopnosti agropotravinárskeho sektora 

pričom horizontálna a vertikálna spolupráca medzi prvovýrobcami a 

spracovateľmi, smerujúca ku skráteniu zásobovacieho reťazca, by sa 

                                                 
27 Poznámka: V roku 2017 a 2018 pomoc nebola poskytnutá. 
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mohla významne podieľať na zvýšení predaja slovenských kvalitných 

agropotravinárskych výrobkov. 

Poznámka: v období od 1.1.2016 do 04.12.2018 nebola poskytnutá 

pomoc. 

 

5.15  Štátny fond rozvoja bývania 

 
Schéma pomoci: DM 14/2014 Schéma poskytovania podpory za účelom obnovy 

bytovej budovy pre právnické osoby v zmysle §7. ods. 1, písm. f) 

zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 

Forma pomoci: Nepriama - úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 

Cieľ pomoci: obnova bytových budov 

Rozpočet schémy:  22 000 000,00EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Štátny fond rozvoja bývania 

Popis pomoci: Cieľom poskytnutia pomoci je podporovanie rozvoja sociálneho 

nájomného bývania v mestách a zefektívnenie existujúceho systému 

pomoci: 

 výstavbou nájomného bytu vrátane nájomného bytu získaného 

nadstavbou, výstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového 

priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome, v polyfunkčnom 

dome alebo nebytovom dome, 

 kúpou nájomného bytu v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v 

polyfunkčnom dome. 

Poznámka: v období od 1.1.2016 do 04.12.2018 nebola poskytnutá 

pomoc. 

 

Schéma pomoci: DM 4/2016 JESSICA - nástroj finančného inžinierstva (Jessica III) 

Forma pomoci: Nepriama - úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 

Cieľ pomoci: podpora bytových budov 

Rozpočet schémy:  59 000 000,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Štátny fond rozvoja bývania 

Popis pomoci: Poskytovaná pomoc pomocou komplexnej obnovy významnej zložky 

bytových budov je cielená pre:  

 podporu infraštruktúry bývania bytových budov,  
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 podporu energetickej hospodárnosti bytových budov,  

 zlepšenie energetickej efektívnosti bytových budov,  

 znižovanie spotreby primárnych energetických zdrojov.  

Tabuľka 42: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 4/2016 JESSICA - nástroj finančného 

inžinierstva (Jessica III)28 

 2016 

Celková výška poskytnutej pomoci €20 080,49 

 pre mikropodniky €7 491,23 

 pre malé podniky €3 900,10 

 pre stredné podniky €4,92 

 neurčené €8 684,24 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 202 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €99,41 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

5.16  Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície   

a informatizáciu 
 

Schéma pomoci: DM 3/2017 Pilotná schéma podpory projektov experimentálneho 

vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v 

Slovenskej republike (schéma pomoci de minimis) 

Forma pomoci: Priama - dotácia, príspevok, grant 

Cieľ pomoci: podpora experimentálnych vývojových projektov 

Rozpočet schémy: 1 000 000,00EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: malé a stredné podniky 

Vykonávateľ schémy: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a 

informatizáciu 

Popis pomoci: Cieľom pomoci je podpora experimentálnych vývojových projektov 

uskutočnených podnikmi za účelom inovácií v oblasti rozumných obcí 

a miest v Slovenskej republike, ktoré by bez poskytnutia pomoci nebolo 

možné zrealizovať. 

                                                 
28 Poznámka: V roku 2017 a 2018 pomoc nebola poskytnutá. 
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 Aplikácia a testovanie výsledkov vo vývoji a inováciách uplatniteľných 

v praxi má za cieľ zlepšiť prístup k znalostiam moderných technológií, 

procesov a zatraktívniť i posilniť konkurencieschopnosť obcí, miest 

a Slovenskej republiky. Schéma má za cieľ pomôcť inovatívnym 

podnikom s vývojom ich inovatívnych produktov s komerčným 

potenciálom.  

Tabuľka 43: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 3/2017 Pilotná schéma podpory 

projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a miest v 

Slovenskej republike (schéma pomoci de minimis) 

 2017 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €226 952,00 €657 004,59 

 bližšie neurčené MSP €226 952,00 €657 004,59 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 2 4 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €113 476,00 €164 251,15 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

5.17  Úrad vlády Slovenskej republiky 
 

Schéma pomoci: DM 13/2014 Schéma na podporu finančnej účasti hospodárskych 

subjektov na projektoch Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho 

finančného mechanizmu v programovom období 2009 – 2014 

(schéma pomoci de minimis) 

Forma pomoci: Priama - dotácia, príspevok, grant 

Cieľ pomoci: Cieľom pomoci je umožniť finančnú účasť subjektov vykonávajúcich 

hospodársku činnost na projektoch financovaných z Finančného 

mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2009 - 2014 

Rozpočet schémy: 5 000 000,00 EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: malé a stredné podniky 

Vykonávateľ schémy: Úrad vlády Slovenskej republiky 

Tabuľka 44: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 13/2014 Schéma na podporu finančnej 

účasti hospodárskych subjektov na projektoch Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho 

finančného mechanizmu v programovom období 2009 – 2014 (schéma pomoci de minimis)29 

 2016 

Celková výška poskytnutej pomoci €143 351,00 

                                                 
29 Poznámka: V roku 2017 a 2018 pomoc nebola poskytnutá. 
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 pre mikropodniky €97 168,00  

 bližšie neurčené MSP €46 183,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 2 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €71 675,5 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Schéma pomoci: DM 14/2017 Schéma minimálnej pomoci na podporu lokálnej 

zamestnanosti 

Forma pomoci: Priama - dotácia, príspevok, grant 

Cieľ pomoci: rozvoj regiónov 

Rozpočet schémy: 25 000 000,00EUR 

Príjemcovia: Typ podniku: všetky typy podnikov 

Vykonávateľ schémy: Úrad vlády Slovenskej republiky 

Popis pomoci: Cieľom pomoci poskytovanej podľa tejto schémy na realizáciu 

oprávnených projektov je:  

 zmierňovať nežiaduce rozdiely na úrovni regiónov s cieľom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov, a tiež zvyšovať ich 

konkurencieschopnosť za účelom trvalo udržateľného rozvoja 

regiónov;  

 podporovať tvorbu nových pracovných miest s dôrazom na 

zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.  

Tabuľka 45: Prehľad poskytnutej pomoci v schéme: DM 14/2017 Schéma minimálnej pomoci na 

podporu lokálnej zamestnanosti 

 2018 

Celková výška poskytnutej pomoci €1 943 471,84 

 pre mikropodniky €1 215 643,00 

 pre malé podniky €524 905,84 

 pre stredné podniky €137 923,00 

 pre veľké podniky €65 000,00 

Počet prípadov poskytnutia pomoci 18 

Priemerná výška poskytnutej pomoci €107 970,66 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 
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5.18 Nové schémy pomoci de minimis pre rok 2019 
 

V predchádzajúcej kapitole 5 sme zhrnuli všetky vyhlásené schémy pomoci de minimis za 

posledné 3 roky v štruktúre podľa poskytovateľa minimálnej pomoci.  

Avšak aj poskytovanie pomoci de minimis reaguje na nové trendy, výzvy a potreby 

a v portfóliu poskytovania pomoci sa u jednotlivých poskytovateľov neustále objavujú nové 

schémy podpory de minimis.  

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila Schému minimálnej 

pomoci poskytovanej prostredníctvom Programu podnikateľských partnerstiev za účelom 

podpory rozvojových aktivít slovenských podnikateľských subjektov DM – 2/2019. Medzi 

ciele tejto schémy patrí aj vytvárať slovenským podnikateľským subjektom priaznivé 

podmienky na etablovanie sa v krajinách patriacich medzi teritoriálne priority Oficiálnej 

rozvojovej pomoci SR. 

Slovak Business Agency vyhlásila Schému na podporu malých a stredných podnikov v rámci 

projektov nadnárodnej spolupráce DM – 1/2019. Cieľom pomoci je podporiť rast, 

konkurencieschopnosť a rozvoj MSP, zvýšiť ich podiel v rámci domáceho aj medzinárodného 

trhu a pomôcť im pri zvyšovaní konkurencieschopnosti. Cieľom je tiež podporiť 

implementáciu inovatívnych postupov a technológií do podnikateľských aktivít MSP na 

Slovensku, a to prostredníctvom prenosu vedomostí a know-how, ako aj prezentácie najlepších 

príkladov praxe vyskytujúcich sa v rámci EÚ aj celosvetovo. 

Reagovať na nové výzvy vyplývajúce z neustále sa zrýchľujúceho technologického vývoja 

a inovácií je základným predpokladom udržania konkurencieschopnosti podnikateľov. V tejto 

oblasti môže podnikateľom pomôcť Schéma na podporu inteligentného priemyslu  DM – 

8/2018, ktorá je zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle a zavádzanie riešení 

a/alebo technológií v zmysle Koncepcie inteligentného priemyslu pre Slovensko. Do tejto 

oblasti môžeme zaradiť aj Schému podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií v 

Slovenskej republike DM-19/2018, ktorej cieľom je podporiť projekty aplikácie výsledov 

vývoja a inovácií v podnikateľskej praxi. 

V prípadoch, kedy je na realizáciu projektového zámeru nevyhnutný vyšší finančný objem ako 

tvorí strop pomoci de minimis, je možné nástroje minimálnej pomoci využiť na prípravu 

projektov pre získanie rozsiahlejšej podpory z programov Európskej únie ako je tomu pri 

Schéme  na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej 

únie DM – 13/2018. 

Nové oblasti podpory sa otvárajú aj pre územnú samosprávu. Medzi takéto schémy patrí 

napríklad Schéma podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach DM - 

14/2018.  

Vyhodnotiť mieru záujmu a zapojenia podnikateľských subjektov alebo samospráv do nových 

vyhlásených schém, vyčísliť objem poskytnutnej pomoci a celkový prínos pre zapojené 

subjekty bude možné až s dostatočným časovým odstupom. 



81  

6 Stav a vývoj poskytnutej podpory de minimis 
 

V tejto kapitole sme na základe sumárneho spočítania údajov Protimonopolného úradu SR 

zhromaždili celkové údaje o poskytnutej pomoci de minimis za posledné 3 roky podľa 

celkového objemu poskytnutej pomoci, podľa veľkostnej kategórie pomoci a podľa využívania 

pomoci jednotlivými veľkostnými kategóriami podnikov. 

 

6.1 Stav a vývoj celkového objemu poskytnutej podpory de minimis 

 
Nižšie uvádzame prehľad pomoci podľa celkovej poskytnutej pomoci, a to jednak z pohľadu 

počtu intervencií ale aj z pohľadu celkového objemu poskytnutej pomoci. 

Tabuľka 46: Prehľad celkovej poskytnutej pomoci de minimis v rokoch 2016, 2017, 2018 

Rok Počet intervencií 
Objem poskytnutej 

pomoci 

Priemerná výška 

pomoci 

2016 32 589 €135 358 923, 99 €4 152,52 

2017 34 548 €123 674 687,80 €3 579,79 

2018 22 300 €214 882 046,80 €9 635,96 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

Z uvedeného prehľadu je možné konštatovať, že priemerný objem poskytnutej pomoci 

v podmienkach Slovenskej republiky sa pohybuje v rozmedzí 120 až 140 miliónov EUR na 

ročnej báze. Rok 2018 je potrebné považovať za mimoriadny, kedy objem poskytnutej pomoci 

predstavuje dvojnásobok a priemerná výška pomoci je viac ako dvojnásobná oproti predošlým 

dvom rokom. Tento fakt je spôsobený intenzívnym rozbehom programového obdobia 2014-

2020 v rámci Operačného programu Výskum a inovácie a významný podiel predstavuje 

poskytnutá pomoc v rámci Schémy de minimis číslo 10/2016 na podporu 

konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou. Priemerná 

výška poskytnutej minimálnej pomoci v prepočte na jednotlivé intervencie sa pohybuje 

v rozmedzí medzi 3 500 až 9 500 EUR. Je potrebné poznamenať, že pre účely spracovaného 

prehľadu boli sledované jednotlivé intervencie pomoci de minimis a teda celková pomoc 

prijatá jedinými podnikmi je vyššia, keďže podnikom je v praxi pomoc de minimis 

poskytovaná prostredníctvom viacerých intervencií. 

Na porovnanie uvádzame v tabuľke nižšie údaje o celkovej poskytnutej štátnej pomoci. 

Tabuľka 47: Prehľad celkovej poskytnutej štátnej pomoci v rokoch 2016 a 2017 

Rok Objem poskytnutej pomoci 
Podiel pomoci de minimis ku 

štátnej pomoci 

2016 € 387,98 mil.  1 : 2,86 

2017 € 301,59 mil.  1 : 2,51 

Zdroj: Výročné správy Protimonopolného úradu SR za rok 2017 a 2016 
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V roku 2016 bola štátna pomoc poskytnutá 1 831 krát v celkovej výške 387,98 mil. EUR, z 

toho z národných zdrojov to bolo 196,73 mil. EUR a zo zdrojov EÚ 191,25 mil. EUR. Štátna 

pomoc v roku 2016 bola poskytnutá najmä formou dotácií, nenávratných finančných 

príspevkov (80,57%) a daňových úľav (17,33%), a to najmä na rozvoj regiónov (44,98%), na 

výrobu energie, prenos a rozvod (16,80%) a na podporu kultúry a záchranu kultúrneho 

dedičstva (12,77%). 

V roku 2017 bola štátna pomoc poskytnutá v 3 230 prípadoch v celkovej výške 301,59 mil. 

EUR, z toho z národných zdrojov 248,03 mil. EUR a zo zdrojov EÚ 53,56 mil. EUR. Štátna 

pomoc v roku 2017 bola poskytnutá formou dotácií, grantov a nenávratných finančných 

príspevkov (69,00%) a daňových úľav (31,00%), a to najmä na rozvoj regiónov (22,18%), na 

výrobu energie, prenos a rozvod (21,80 %) a na životné prostredie (21,65%). 30 

Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že v rámci mechanizmov poskytovania verejnej 

podpory podnikateľským subjektom, resp. iným subjektom hospodárskej činnosti tvorí objem 

poskytovanej pomoci de minimis približne 25-30% celkovej poskytnutej pomoci na 

Slovensku. 

 

6.2  Stav a vývoj pomoci de minimis podľa veľkostnej kategórie pomoci 

 
V tejto podkapitole uvádzame stav a vývoj poskytnutej pomoci podľa nami zvolenej metódy, 

veľkostnej kategórie pomoci. Kategórie pomoci sme rozdelili na 6 veľkostných kategórií od 0 

až po objemy viac než 200 000 EUR. Sledovali sme roky 2016, 2017 a 2018 s cieľom zistiť, 

ktorých intervencií je najväčší počet z pohľadu výšky poskytnutej pomoci. 

Tabuľka 48: Prehľad objemu poskytnutej pomoci podľa veľkostnej kategórie pomoci za rok 2016 

Veľkostná kategória 

pomoci 
Počet intervencií Podiel v % 

Objem poskytnutej 

pomoci 
Podiel v % 

0-25 000 EUR 32 092 98,47% €105 043 521,95 77,60% 

25 000-50 000 EUR 316 0,97% €10 953 024,20 8,09% 

50 000-100 000 EUR 110 0,34% €7 593 562,02 5,61% 

100 000-150 000 EUR 27 0,08% €3 335 128,98 2,46% 

150 000-200 000 EUR 42 0,13% €7 966 072,11 5,89% 

viac než 200 000 EUR31 2 0,01% €467 614,73 0,35% 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

                                                 
30 Výročné správa 2017, Výročná správa 2016, Protimonopolný úrad, Dostupné na: 

https://www.antimon.gov.sk/vyrocne-spravy/ 
31 Poskytnutá pomoc vo výške viac ako 200 000 EUR bola poskytnutá v rámci DM 3/2008 Schéma podpory 

tvorby a udržania pracovných miest formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u 

mikropodnikov, malých, stredných a veľkých podnikov. 
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Tabuľka 49: Prehľad objemu poskytnutej pomoci podľa veľkostnej kategórie pomoci za rok 2017 

Veľkostná kategória 

pomoci 
Počet intervencií Podiel v % 

Objem poskytnutej 

pomoci 
Podiel v % 

0-25 000 EUR 34 287 99,24% €110 089 659,53 89,02% 

25 000-50 000 EUR 181 0,52% €5 927 227,05 4,79% 

50 000-100 000 EUR 58 0,17% €4 137 824,87 3,35% 

100 000-150 000 EUR 10 0,03% €1 277 413,55 1,03% 

150 000-200 000 EUR 12 0,03% €2 242 562,80 1,81% 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

 

Tabuľka 50: Prehľad objemu poskytnutej pomoci podľa veľkostnej kategórie pomoci za rok 2018 

Veľkostná kategória 

pomoci 32 
Počet intervencií Podiel v % 

Objem poskytnutej 

pomoci 
Podiel v % 

0-25 000 EUR 21 166 94,91% €77 279 091,81 35,96% 

25 000-50 000 EUR 281 1,26% €9 467 494,28 4,41% 

50 000-100 000 EUR 190 0,85% €14 108 588,90 6,57% 

100 000-150 000 EUR 180 0,81% €22 676 483,86 10,55% 

150 000-200 000 EUR 483 2,17% €91 350 387,95 42,51% 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

Z uvedených údajov je možné konštatovať, že z pohľadu počtu intervencií tvorí rozhodujúci 

podiel (vyše 95%) pomoc menšia ako 25 000 EUR. Z pohľadu objemu poskynutej pomoci táto 

veľkostná kategória tvorí v štandardnom ročnom období približne 80 až 90% poskytnutej 

pomoci. So zvyšovaním výšky poskytnutej pomoci klesá aj počet intervencií. Z uvedeného je 

možné konštatovať, že poskytovanie minimálnej pomoci vyššej než 100 000 EUR je pomerne 

zriedkavé. Výnimku z tohto tvrdenia tvoria Schémy podpory de minimis spolufinancované zo 

zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.V obdobiach ich uplatňovania sa 

výrazne zvyšuje aj počet intervencií s výškou presahujúcou 100 000 EUR, a tým aj podiel 

takejto pomoci na celkovom objeme poskytnutej pomoci (viď napríklad vyše 42%-ný podiel 

celkovej poskytnutej pomoci v roku 2018, ktorý bol poskytnutý v intervale 150 000-200 000 

EUR, čo bolo spôsobené postupným nábehom schvaľovania projektov z operačných 

programov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

                                                 
32 Údaje za rok 2018 sú uvádzané za obdobie 1.1.2018 až 4.12.2018 
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6.3 Stav a vývoj využívania pomoci de minimis jednotlivými veľkostnými 

kategóriami podnikov 

 
V tejto kapitole sa zameriame, na základe dostupných dát a uskutočnených výpočtov, na 

analýzu stavu a vývoja využívania pomoci de minimis jednotlivými veľkostnými kategóriami 

podnikov za roky 2016, 2017 a 2018.  

Tabuľka 51: Prehľad využívania pomoci de minimis podľa veľkostnej kategórie podnikov za rok 

2016 

Kategória 

podniku 

Podiel na 

celkovom počte 

aktívnych 

podnikov 

Počet 

intervencií 

Podiel v 

% 

Objem poskytnutej 

pomoci 

Podiel v 

% 

mikropodnik 97,1% 21 702 66,59% €76 557 310,33  56,56% 

malý podnik 2,3% 5 263 16,15% €27 891 222,64 20,61% 

stredný podnik 0,5% 1 310 4,02% €8 224 673,79 6,08% 

veľký podnik 0,1% 275 0,84% €1 227 084,17 0,91% 

neurčené - 4 039 12,39% €21 458 633,06 15,85% 

Celkom 

100% 

(557 758 

podnikov) 
32 589  100% €135 358 923,99  100% 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR a Správy o stave malého a stredného 

podnikania v SR v roku 2016 

 

Tabuľka 52: Prehľad využívania pomoci de minimis podľa veľkostnej kategórie podnikov za rok 

2017 

Kategória 

podniku 

Podiel na 

celkovom počte 

aktívnych 

podnikov 

Počet 

intervencií 

Podiel v 

% 

Objem poskytnutej 

pomoci 

Podiel v 

% 

mikropodnik 97,0% 24 213 70,09% €78 107 944,03  63,16% 

malý podnik 2,4% 5 486 15,88% €23 909 598,48 19,33% 

stredný podnik 0,5% 1 385 4,01% €6 974 066,07  5,64% 

veľký podnik 0,1% 284 0,82% €1 699 658,18  1,37% 

neurčené - 3 180 9,20% €12 983 421,04  10,50% 

Celkom 

100% 

(567 793 

podnikov) 
34 548 100%  €123 674 687,80   100% 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR a Správy o stave malého a stredného 

podnikania v SR v roku 2017 
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Tabuľka 53: Prehľad využívania pomoci de minimis podľa veľkostnej kategórie podnikov za rok 

201833 

Kategória podniku 
Počet 

intervencií 
Podiel v % 

Objem poskytnutej 

pomoci 
Podiel v % 

mikropodnik 13 383 60,01% €81 652 447,92  38,00% 

malý podnik 3 095 13,88% €54 956 946,64  25,58% 

stredný podnik 776 3,48% €15 759 282,78  7,33% 

veľký podnik 218 0,98% €2 256 366,20  1,05% 

neurčené 4 828 21,65% €60 257 003,26  28,04% 

Celkom 22 300 100%   €214 882 046,80  100%   

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

Z uvedených údajov vyplýva, že hlavným beneficientom minimálnej pomoci sú 

mikropodniky – t.j. podniky s počtom zamestnancov nižším než 10 a ročným obratom alebo 

ročnou bilančnou sumou menšou, resp. rovnou 2 miliónom EUR. Intervencie v prospech 

mikropodnikov tvoria v každom sledovanom roku podiel vo výške 60 až 70% všetkých 

poskytnutých intervencií. Z dostupných údajov za roky 2016 a 2017 vyplýva, že skupina 

mikropodnikov dosahuje 97%-ný percentuálny podiel na celkovom počte aktívnych podnikov 

v SR. Skupina mikropodnikov teda ani z pohľadu počtu intervencií ani z pohľadu objemu 

čerpaných prostriedkov nedosahuje svoj potenciál vyplývajúci zo svojho podielu na počte 

podnikov. 

Ďalšou veľkou skupinou tvoriacou približne 15%-ný podiel z celkového počtu intervencií sú 

malé podniky (malé podniky zamestnávajú do 50 zamestnancov s ročným obratom alebo 

ročnou bilančnou sumou menšou, resp. rovnou 10 miliónom EUR.) Uvedená skupina tvorí na 

celkovom počte aktívnych podnikov približne 2,3% – 2,4%. Vzhľadom na podiel 15% na počte 

intervencií a približne 20%-ný podiel na objeme poskytnutej pomoci táto skupina výrazne 

presahuje svoj podiel na celkovom počte podnikov.  

Skupina stredných podnikov tvorí približne 0,5%-ný podiel na celkovom počte aktívnych 

podnikov. Avšak na počte intervencií tvorí táto skupina vyše v priemere 4% a na podiele 

poskytnutej pomoci až 6-7%.  

Veľké podniky tvoria na Slovensku približne 0,1% z celkového počtu aktívnych podnikov. Na 

počte a objeme poskytnutej pomoci de minimis tvori približne 1%. 

Z údajov zároveň vyplýva aj pomerne pravidelná korelácia medzi podielom počtu intervencií 

s podielom na celkovom poskytnutom objeme minimálnej pomoci. Skupina mikropodnikov 

nedosahuje svoj potenciál pri čerpaní pomoci de minimis, ktorý vyplýva z podielu týchto 

podnikov na celkovom počte aktívnych podnikov. Nazdávame sa, že táto skutočnosť je 

spôsobená neoprávnenosťou podnikov pôsobiacich v odvetví služieb v prípade niektorých 

schém de minimis, nedostatočnými administratívnymi kapacitami mikropodnikov na 

                                                 
33 Nie sú zahrnuté údaje o podiele na celkovom počte aktívnych podnikov, za rok 2018 ešte nie je k dispozícii 

Správa o stave MSP. 
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zvládnutie podmienok stanovených v schémach, prípadne nedostatočnou informovanosťou 

štatutárov o možnostiach využívania pomoci de minimis.   

V ďalšom prehľade uvádzame porovnanie objemu poskytnutej pomoci podľa schém pomoci 

de minimis a objemu poskytnutej ad hoc minimálnej pomoci v posledných troch rokoch. 

Tabuľka 54: Prehľad využívania typu schémy pomoci podľa objemu pomoci za rok 2016 

Typ pomoci Počet intervencií Objem poskytnutej pomoci Podiel v % 

podľa schémy de minimis 31 875 €134 911 798,47  99,67% 

ad hoc – individuálna pomoc 714 €447 125,52  0,33% 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

Tabuľka 55: Prehľad využívania typu schémy pomoci podľa objemu pomoci za rok 2017 

Typ pomoci Počet intervencií Objem poskytnutej pomoci Podiel v % 

podľa schémy de minimis 34 284 €122 077 711,14 98,71% 

ad hoc – individuálna pomoc 264 €1 596 976,66 1,29% 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

Tabuľka 56: Prehľad využívania typu schémy pomoci podľa objemu pomoci za rok 2018 

Typ pomoci Počet intervencií Objem poskytnutej pomoci Podiel v % 

podľa schémy de minimis 22 219 €213 354 574,65 99,29 % 

ad hoc – individuálna pomoc 81 €1 527 472,15 0,71 % 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že rozhodujúca časť poskytnutej minimálnej pomoci bola 

poskytovaná v rámci schém de minimis. Ad hoc individuálne pomoci sú uplatňované najmä 

v špecifických prípadoch, kedy je napríklad cieľom pomoci podporiť podnik v prechodných 

ťažkostiach. Ďalším z dôvodov nízkeho podielu využívania ad hoc minimálnej pomoci je jej 

relatívne vyššia administratívna náročnosť v porovnaní s pomocou poskytovanou v rámci 

schém (nevyhnutnosť individuálneho schvaľovania pomoci Protimonopolným úradom SR). 
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7 Štrukturované údaje k vývoju jednotlivých schém pomoci 

v posledných troch rokoch  
 

V nasledujúcich troch tabuľkách uvádzame prehľad a porovnanie jednotlivých schém pomoci 

podľa počtu intervencií, objemu poskytnutej pomoci a podielu na celkovej poskytnutej 

minimálnej pomoci za príslušný rok, sledujeme opäť posledné 3 roky, a to 2016, 2017 a 2018. 

Tabuľka 57: Prehľad využívania jednotlivých schém pomoci podľa počtu intervencií a objemu 

pomoci za rok 2016 

Schéma pomoci 
Počet 

intervencií 

Objem poskytnutej 

pomoci 

Podiel 

Schémy na 

celkovej 

poskytnutej 

pomoci % 

Priemerná 

výška 

pomoci v 

rámci 

schémy 

DM 16/2014 Schéma pomoci de 

minimis na podporu 

zamestnanosti 

25 636 €95 720 028,72  70,96% €3 733,81 

DM 2/2016 Schéma minimálnej 

pomoci poskytovanej v 

Slovenskej republike 

prostredníctvom Fondu na 

podporu umenia 

2 495 €11 015 482,52 8,17% €4 415,02 

DM 9/2015 Schéma pomoci de 

minimis Odkúpenie pohľadávok 

veriteľov podnikov v 

reštrukturalizácii 

300 €6 132 195,36  4,55% €20 440,65  

DM 1/2011 Schéma pomoci de 

minimis pre iniciatívu JEREMIE 

v Slovenskej republike 

Portfóliová záruka prvej straty 

407 €5 950 175,61  4,41% €14 619,60  

DM 3/2008 schéma podpory 

tvorby a udržania pracovných 

miest formou podpory SZČO a 

tvorby a udržania pracovných 

miest u mikropodnikov, malých, 

stredných a veľkých podnikov 

23 €3 298 092,75  2,45% €143 395,34  

DM 8/2015 Schéma pomoci de 

minimis pre iniciatívu JEREMIE 

v Slovenskej republike 

Portfóliový úver zdieľaného 

rizika II 

159 €3 263 804,74  2,42% €20 527,07 

DM 2/2015 Schéma minimálnej 

pomoci na podporu investícií do 

vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností v 

Bratislavskom kraji (podopatrenie 

6.4. PRV 2014-2020) 

12 €2 066 421,15  1,53% €172 201,76  

DM 2/2011 Iniciatíva JEREMIE - 

nástroje rizikového kapitálu 

(schéma pomoc de minimis) 

9 €1 765 000,00  1,31% €196 111,11  

DM 7/2015 Schéma pomoci de 

minimis na podporu 

zamestnanosti v odvetví 

poľnohospodárskej prvovýroby 

202 €1 393 093,79  1,03% €6 896,50 
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DM 9/2016 Zánik daňového 

nedoplatku zodpovedajúceho 

nezaplatenej sankcii 

prislúchajúcej k zaplatenej dani z 

pridanej hodnoty 

336 €1 062 951,38 0,79% €3 163,55 

DM 3/2015 Schéma minimálnej 

pomoci na vypracovanie 

lesohospodárskych plánov 

252 €1 031 545,32  0,76% €4 093,43  

DM 5/2016 Schéma minimálnej 

pomoci poskytovanej v 

Slovenskej republike 

prostredníctvom Audiovizuálneho 

fondu 

39 €486 150,00 0,36% €12 465,38  

DM 23/2014 Schéma na podporu 

start upov 
78 €452 461,34 0,34% €5 800,79  

DM 1/2016 Schéma pomoci de 

minimis na podporu 

zamestnanosti 

1 309 €409 292,93 0,30% €312,68 

DM 18/2014 Schéma na podporu 

priemyselných klastrových 

organizácií (schéma de minimis) 

6 €221 560,00 0,16% €36 926,67  

DM 17/2014 Schéma na podporu 

spolupráce podnikateľských 

subjektov a vedecko – 

výskumných pracovísk formou 

Inovačných voucherov 

44 €220 000,00  0,16% €5 000,00 

DM 4/2015 Schéma minimálnej 

pomoci na podporu investícií na 

spracovanie/uvádzanie na trh 

a/alebo vývoj 

poľnohospodárskych výrobkov v 

Bratislavskom kraji (podopatrenie 

4.2. PRV 2014-2020) 

2 €168 520,00  0,12% €84 260,00  

DM 13/2014 Schéma na podporu 

finančnej účasti hospodárskych 

subjektov na projektoch 

Finančného mechanizmu EHP a 

Nórskeho finančného 

mechanizmu v programovom 

období 2009 – 2014 (schéma 

pomoci de minimis) 

2 €143 351,00  0,11% €71 675,50  

DM 3/2014 Schéma minimálnej 

pomoci na účasť spracovateľa na 

výstave 

24 €38 999,79  0,03% €1 624,99  

DM 1/2014 Schéma pomoci de 

minimis pre iniciatívu JEREMIE 

v Slovenskej republike 

Portfóliový úver zdieľaného 

rizika PRSL 

1 €9 430,63 0,01% €9 430,63  

DM 5/2014 JESSICA - nástroj 

finančného inžinierstva Operačné 

programy OPBK a ROP 

95 €6 910,86  0,01% €72,75  

DM 4/2016 JESSICA - nástroj 

finančného inžinierstva (Jessica 

III) 

202 €20 080,49  0,01% €99,41  

DM 5/2015 Schéma poskytovania 

podpory za účelom obnovy 

bytovej budovy v zmysle §7. ods. 

1, písm. a), b), c), d), e),f) zákona 

230 €13 673,52 0,01% €59,45  
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č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 

rozvoja bývania 

DM 15/2014 Schéma minimálnej 

pomoci na opeľovaciu činnosť 

včiel 

6 €1 555,89 0,001% €259,32  

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

Tabuľka 58: Prehľad využívania jednotlivých schém pomoci podľa počtu intervencií a objemu 

pomoci za rok 2017 

Schéma pomoci  
Počet 

intervencií 

Objem poskytnutej 

pomoci 

Podiel 

Schémy na 

celkovej 

poskytnutej 

pomoci % 

Priemerná 

výška 

pomoci v 

rámci 

schémy 

DM 16/2014 Schéma pomoci de 

minimis na podporu 

zamestnanosti 

28 836 €101 056 458,96  82,78% €3 504,52  

DM 2/2016 Schéma minimálnej 

pomoci poskytovanej v 

Slovenskej republike 

prostredníctvom Fondu na 

podporu umenia 

2 492 €11 119 717,39  9,11% €4 462,17 

DM 12/2017 Schéma minimálnej 

pomoci na poskytovanie podpory 

v lesnom hospodárstve na plnenie 

mimoprodukčných funkcií lesov 

116 €2 069 946,28  1,70% €17 844,36  

DM 10/2016 Schéma na podporu 

konkurencieschopnosti a rastu 

malých a stredných podnikov 

grantovou formou 

17 €2 043 478,83  1,67% €120 204,64  

DM 7/2015 Schéma pomoci de 

minimis na podporu 

zamestnanosti v odvetví 

poľnohospodárskej prvovýroby 

313 €1 812 735,79  1,48% €5 791,49  

DM 1/2011 DM 1/2011 Schéma 

pomoci de minimis pre iniciatívu 

JEREMIE v Slovenskej republike 

Portfóliová záruka prvej straty 

104 €710 148,31  0,58% €6 828,35 

DM 1/2015 Schéma pomoci de 

minimis na podporu sociálnej 

inklúzie, zamestnanosti a 

vzdelávania zamestnancov 

5 €619 951,85  0,51% €123 990,37 

DM 5/2017 Schéma na podporu 

startupov (2017-2020) 
46 €575 342,06  0,47% €12 507,44  

DM 5/2016 Schéma minimálnej 

pomoci poskytovanej v 

Slovenskej republike 

prostredníctvom Audiovizuálneho 

fondu 

38 €447 500,00  0,37% €11 776,32  

DM 1/2016 Schéma pomoci de 

minimis na podporu 

zamestnanosti 

1 754 €304 200,91 0,25% €173,43  

DM 3/2014 Schéma minimálnej 

pomoci na účasť spracovateľa na 

výstave 

32 €270 461,93  0,22% €8 451,94  

DM 9/2016 Zánik daňového 

nedoplatku zodpovedajúceho 
3 €263 257,70  0,22% €87 752,57  
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nezaplatenej sankcii 

prislúchajúcej k zaplatenej dani z 

pridanej hodnoty 

DM 3/2017 Pilotná schéma 

podpory projektov 

experimentálneho vývoja a 

inovácií pre budovanie 

rozumných obcí a miest v 

Slovenskej republike (schéma 

pomoci de minimis) 

2 €226 952,00  0,19% €113 476,00  

DM 23/2014 Schéma na podporu 

start upov 
14 €144 102,10 0,12% €10 293,01  

DM 6/2017 Schéma na podporu 

startupov (2017-2020) 
19 €128 910,00  0,11% €6 784,74  

DM 8/2017 Schéma na podporu 

malého a stredného podnikania v 

SR 

122 €133 431,25  0,11% €1 093,70  

DM 9/2017 Schéma minimálnej 

pomoci poskytovanej v 

Slovenskej republike 

prostredníctvom Bratislavského 

samosprávneho kraja na rozvoj 

vidieka  

6 €63 700,00  0,05% €10 616,67  

DM 5/2015 Schéma poskytovania 

podpory za účelom obnovy 

bytovej budovy v zmysle §7. ods. 

1, písm. a), b), c), d), e),f) zákona 

č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 

rozvoja bývania 

336 €31 167,78  0,03% €92,76  

DM 8/2015 Schéma pomoci de 

minimis pre iniciatívu JEREMIE 

v Slovenskej republike 

Portfóliový úver zdieľaného 

rizika II 

12 €34 698,32  0,03% €2 891,53  

DM 3/2015 Schéma minimálnej 

pomoci na vypracovanie 

lesohospodárskych plánov 

16 €20 109,60  0,02% €1 256,85  

DM 9/2015 Schéma pomoci de 

minimis Odkúpenie pohľadávok 

veriteľov podnikov v 

reštrukturalizácii 

1 €1 440,08  0,001% €1 440,08  

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

Tabuľka 59: Prehľad využívania jednotlivých schém pomoci podľa počtu intervencií a objemu 

pomoci za rok 2018 

Schéma pomoci 
Počet 

intervencií 

Objem poskytnutej 

pomoci 

Podiel 

Schémy na 

celkovej 

poskytnutej 

pomoci % 

Priemerná 

výška 

pomoci v 

rámci 

schémy 

DM 10/2016 Schéma na podporu 

konkurencieschopnosti a rastu 

malých a stredných podnikov 

grantovou formou 

566 €86 539 806,56  40,56% €152 897,18  

DM 16/2014 Schéma pomoci de 

minimis na podporu 

zamestnanosti 

12 602 €60 906 932,10  28,55% €4 833,12  
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DM 3/2016 Schéma pomoci de 

minimis na podporu vzdelávania 
120 €20 262 653,52  9,50% €168 855,45  

DM 2/2016 Schéma minimálnej 

pomoci poskytovanej v 

Slovenskej republike 

prostredníctvom Fondu na 

podporu umenia 

2 554 €14 695 841,00  6,89% €5 754,05  

DM 1/2015 Schéma pomoci de 

minimis na podporu sociálnej 

inklúzie, zamestnanosti a 

vzdelávania zamestnancov 

67 €8 327 541,85  3,90% €124 291,67  

DM 10/2018 Schéma minimálnej 

pomoci poskytovanej v 

Slovenskej republike 

prostredníctvom Fondu na 

podporu kultúry národnostných 

menšín 

1 106 €5 246 036,00  2,46% €4 743,25  

DM 1/2017 Schéma na podporu 

konkurencieschopnosti mikro-, 

malých a stredných podnikov v 

kreatívnom priemysle v 

Bratislavskom kraji grantovou 

formou 

24 €3 211 743,01  1,51% €133 822,63  

DM 8/2017 Schéma na podporu 

malého a stredného podnikania v 

SR 

3 557 €3 087 527,58  1,45% €868,01  

DM 4/2017 Schéma podpory na 

vypracovanie energetických 

auditov a realizáciu opatrení 

vyplývajúcich z energetických 

auditov v podnikoch (schéma 

pomoci de minimis) 

21 €2 705 556,53  1,27% €128 836,03  

DM 14/2017 Schéma minimálnej 

pomoci na podporu lokálnej 

zamestnanosti 

18 €1 943 471,84  0,91% €107 970,66  

DM 23/2014 Schéma na podporu 

start upov 
63 €1 094 191,35  0,51% €17 368,12  

DM 3/2017 Pilotná schéma 

podpory projektov 

experimentálneho vývoja a 

inovácií pre budovanie 

rozumných obcí a miest v 

Slovenskej republike (schéma 

pomoci de minimis) 

4 €657 004,59  0,31% €164 251,15  

DM 8/2016 Schéma na podporu 

vykonania energetických auditov 

mikropodnikov, malých podnikov 

a stredných podnikov so sídlom v 

Bratislavskom kraji 

4 €606 696,87  0,28% €151 674,22  

DM 11/2017 Schéma na podporu 

zvyšovania štandardov 

výkonnosti a funkčnosti mikro-, 

malých a stredných podnikov 

grantovou formou 

10 €538 932,43  0,25% €53 893,24  

DM 5/2016 Schéma minimálnej 

pomoci poskytovanej v 

Slovenskej republike 

prostredníctvom Audiovizuálneho 

fondu 

39 €474 500,00  0,22% €12 166,67  
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DM 11/2018 Schéma pomoci de 

minimis na zvýšenie energetickej 

efektívnosti bytových domov 

prostredníctvom poskytovania 

úverov na renováciu 

85 €430 813,05  0,20% €5 068,39  

DM 7/2015 Schéma pomoci de 

minimis na podporu 

zamestnanosti v odvetví 

poľnohospodárskej prvovýroby 

89 €400 677,83  0,19% €4 502,00  

DM 12/2018 Schéma pomoci de 

minimis poskytovanej formou 

úľavy na dani alebo odpustením 

daňového nedoplatku na dani 

podľa § 70 alebo formou úľavy zo 

sankcie alebo odpustenia sankcie 

podľa § 157 

151 €334 870,62  0,16% €2 217,69  

DM 1/2011 DM 1/2011 Schéma 

pomoci de minimis pre iniciatívu 

JEREMIE v Slovenskej republike 

Portfóliová záruka prvej straty 

34 €259 255,06  0,12% €7 625,15  

DM 7/2017 Schéma na podporu 

rodinného podnikania (2017-

2020)  

16 €252 340,00  0,12% €15 771,25  

DM 12/2016 Schéma minimálnej 

pomoci poskytovanej v SR 

prostredníctvom Programu 

spolupráce Interreg V-A 

Slovenská republika - Rakúsko 

1 €197 942,04  0,09% €197 942,04  

DM 1/2016 Schéma pomoci de 

minimis na podporu 

zamestnanosti 

583 €163 224,63  0,08% €279,97  

DM 13/2017 Schéma na podporu 

priemyselných klastrových 

organizácií (2017-2020) 

6 €160 580,25  0,08% €26 763,38  

DM 2/2017 Schéma minimálnej 

pomoci pre aktivity v oblasti 

ochrany, obnovy a rozvoja 

kultúrneho dedičstva 

8 €151 600,00  0,07% €18 950,00 

DM 5/2017 Schéma na podporu 

startupov (2017-2020) 
18 €149 981,72  0,07% €8 332,32  

DM 6/2017 Schéma na podporu 

startupov (2017-2020) 
35 €156 600,00  0,07% €4 474,29 

DM 15/2017 Schéma na podporu 

spolupráce podnikateľských 

subjektov a vedecko-výskumných 

pracovísk formou Inovačných 

voucherov (2017 - 2020) 

27 €135 000,00  0,06% €5 000,00  

DM 9/2017 Schéma minimálnej 

pomoci poskytovanej v 

Slovenskej republike 

prostredníctvom Bratislavského 

samosprávneho kraja na rozvoj 

vidieka 

15 €116 500,00  0,05% €7 766,67  

DM 1/2018 Schéma na podporu 

rozvoja kreatívneho priemyslu na 

Slovensku 

47 €84 448,72  0,04% €1 796,78  

DM 1/2010 Schéma pomoci de 

minimis na podporu sociálnej 

inklúzie 

1 €19 186,20  0,01% €19 186,20  
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DM 5/2015 Schéma poskytovania 

podpory za účelom obnovy 

bytovej budovy v zmysle §7. ods. 

1, písm. a), b), c), d), e),f) zákona 

č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 

rozvoja bývania 

328 €20 630,92  0,01% €62,90  

DM 8/2015 Schéma pomoci de 

minimis pre iniciatívu JEREMIE 

v Slovenskej republike 

Portfóliový úver zdieľaného 

rizika II 

5 €11 440,63  0,01% €2 288,13  

DM 14/2016 Schéma pomoci de 

minimis Portfóliový úver 

zdieľaného rizika - PRSL - 

Operačný program Výskum a 

Inovácie  

1 €7 691,05  0,004% €7 691,05  

DM 3/2015 Schéma minimálnej 

pomoci na vypracovanie 

lesohospodárskych plánov 

1 €1 615,12  0,001% €1 615,12  

DM 9/2016 Zánik daňového 

nedoplatku zodpovedajúceho 

nezaplatenej sankcii 

prislúchajúcej k zaplatenej dani z 

pridanej hodnoty 

1 €1 200,00  0,001% €1 200,00  

DM 5/2014 JESSICA - nástroj 

finančného inžinierstva Operačné 

programy OPBK a ROP 

4 €145,58  0,0001% €36,40  

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

V roku 2016 tvorilo takmer 71% podielu poskytnutej pomoci na celkovej poskytnutej pomoci 

poskytovanie príspevkov v rámci schémy: DM 16/2014 Schéma pomoci de minimis na 

podporu zamestnanosti, z pohľadu objemu dosahovalo využitie pomoci v rámci tejto schémy 

okolo 100 miliónov EUR za roky 2016 a 2017. Táto schéma podporovala samostatnú 

zárobkovú činnosť, zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a udržanie 

pracovných miest. Vykonávateľom schémy bolo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Túto 

schému využívali všetky druhy podnikov, v najväčšej miere však mikropodniky, viď podrobné 

číselné údaje v tabuľke č.33. Tento stav sa opakuje aj v roku 2017, kedy schéma na podporu 

zamestnanosti tvorí dokonca viac ako 80% podielu pomoci na celkovej poskytnutej pomoci. 

S počtom intervencií 25 636 v roku 2016 a počtom 28 836 v roku 2017 a aj z pohľadu objemu 

poskytnutých finančných prostriedkov bola táto schéma najrozsiahlejšie využívanou schémou 

v rokoch 2016 a 2017. 

Ďalšou schémou v poradí je s veľkým odstupom (z pohľadu objemu finančných prostriedkov) 

schéma Fondu na podporu umenia č. 2/2016, cez ktorú boli v rokoch 2016 a 2017 poskytnuté 

financie v rozsahu cez 11 miliónov EUR ročne v počte intervencií 2495 (rok 2016) a 2492 (rok 

2017).  Z pohľadu podielu poskytnutej pomoci na celkovej poskytnutej pomoci je to 8,1% (rok 

2016) a 9,11% (rok 2017). 

Je potrebné poznamenať, že v konkurencii rôznych schém na podporu podnikateľských 

subjektov v oblasti podpory podnikania, poľnohospodárstva alebo podpory zamestnanosti sa 

stali schémy Fondu na podporu umenia vysoko funkčnými a konkurencieschopnými schémami 

na podporu umeleckých aktivít, kreatívneho priemyslu a kultúry. Prispieva k tomu aj 



94  

samostatný zákon o Fonde na podporu umenia a ucelené podrobné štrukturované informácie 

pre žiadateľov dostupné na webstránke FPÚ (dokumenty FPÚ, predpisy, príručky a podobne). 

Medzi významnejšie schémy z pohľadu objemu financií (objem poskytnutej pomoci nad 3 

milióny EUR) zaraďujeme v roku 2016 nasledujúce schémy: DM 9/2015 Schéma pomoci de 

minimis Odkúpenie pohľadávok veriteľov podnikov v reštrukturalizácii, DM 1/2011 Schéma 

pomoci de minimis pre iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike Portfóliová záruka prvej 

straty, DM 3/2008 schéma podpory tvorby a udržania pracovných miest formou podpory 

SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u mikropodnikov, malých, stredných a veľkých 

podnikov, DM 8/2015 Schéma pomoci de minimis pre iniciatívu JEREMIE v Slovenskej 

republike Portfóliový úver zdieľaného rizika II. 

V roku 2017 boli z pohľadu objemu poskytnutej pomoci nad 2 milióny EUR okrem vyššie 

spomentutých ešte dve schémy: DM 12/2017 Schéma minimálnej pomoci na poskytovanie 

podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov a DM 10/2016 

Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou 

formou. 

Rok 2018 sa odlišoval v porovnaní s rokmi 2016 a 2017, nakoľko medzi využívané schémy 

pribúdajú aj schémy podpory de minimis spolufinancované zo zdrojov Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov. Výrazne sa zvyšuje aj počet intervencií s výškou 

presahujúcou 100 000 EUR za intervenciu. Medzi významnejšie schémy z pohľadu objemu 

financií zaraďujeme v roku 2018 schému DM 10/2016. Ide o schému na podporu 

konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou. 

Vykonávateľom schémy je Ministerstvo hospodárstva SR. Cieľom pomoci bol nárast vzniku 

a rozvoja inovatívnych, technologických firiem v regiónoch SR a nárast počtu 

konkurencieschopných MSP v regiónoch SR (podrobné informácie o schéme sme uviedli 

v podkapitole č.5.12, štrukturované dáta uvádzame v tabuľke č. 37).  Uvedená schéma tvorila 

v roku 2018 tvorila viac ako 40% podiel poskytnutej pomoci na celkovej poskytnutej pomoci. 

Priemerná výška intervencie v rámci schémy 10/2016 bola vo výške 152 897,18 EUR. Ďalšou 

významne využívanou schémou bola schéma DM 16/2014 Schéma pomoci de minimis na 

podporu zamestnanosti, vo finančnom vyjadrení schéma vygenerovala viac ako 60 miliónov 

EUR (o niečo menej ako v rokoch 2016 a 2017). Ďalšia schéma DM 3/2016 Schéma pomoci 

de minimis na podporu vzdelávania poskytla v roku 2018 prijímateľom objem financií vo 

výške viac ako 20 miliónov EUR, s priemernou výškou intervencie vo výške 168 855,45 EUR. 

Vykonávateľom schémy je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Táto schéma sa 

zameriavala na zvýšenie kvality a inkluzívnosti vzdelávacieho systému (podrobné informácie 

o schéme sme uviedli v podkapitole č. 5.11, štrukturované dáta uvádzame v tabuľke č. 32). 

Rastúci trend z pohľadu objemu financií sme zaznamenali aj v schéme DM 2/2016 pod gesciou 

Fondu na podporu umenia. V roku 2018 boli v rámci tejto schémy podporených 2 554 

projektov v celkovej hodnote takmer 15 miliónov EUR. 

V roku 2018 sme identifikovali čerpanie z viacerých schém, kde je výška intervencie v hodnote 

nad 100 000 EUR, keďže ide o schémy podpory de minimis spolufinancované zo zdrojov 

Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zaraďujeme tu nasledujúce schémy:  
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 DM 10/2016 Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných 

podnikov grantovou formou, 

 DM 3/2016 Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania, 

 DM 1/2015 Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti 

a vzdelávania zamestnancov, 

 DM 1/2017 Schéma na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných 

podnikov v kreatívnom priemysle v Bratislavskom kraji grantovou formou, 

 DM 4/2017 Schéma podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu 

opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma pomoci de 

minimis), 

 DM 14/2017 Schéma minimálnej pomoci na podporu lokálnej zamestnanosti, 

 DM 3/2017 Pilotná schéma podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre 

budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej republike (schéma pomoci de 

minimis), 

 DM 8/2016 Schéma na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, 

malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji, 

 DM 12/2016 Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v SR prostredníctvom 

Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. 

V nasledujúcich troch tabuľkách uvádzame prehľad a porovnanie jednotlivých schém pomoci 

podľa počtu intervencií a objemu poskytnutej pomoci z pohľadu jednotlivých poskytovateľov. 

Tabuľka 60: Prehľad počtu intervencií a podielu poskytnutej pomoci podľa jednotlivých 

poskytovateľov pomoci de minimis za rok 2016 

Prehľad poskytnutej pomoci de minimis podľa poskytovateľa - rok 2016 

Poskytovateľ 
Počet 

intervencií 

Objem 

poskytnutej 

pomoci 

Schéma 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a 

rodiny SR 

25 861 €100 411 215,26 

DM 16/2014 Schéma pomoci de minimis na 

podporu zamestnanosti 

DM 3/2008 schéma podpory tvorby a udržania 

pracovných miest formou podpory SZČO a 

tvorby a udržania pracovných miest u 

mikropodnikov, malých, stredných a veľkých 

podnikov 

DM 7/2015 Schéma pomoci de minimis na 

podporu zamestnanosti v odvetví 

poľnohospodárskej prvovýroby 

Fond na podporu 

umenia 
2 495 €11 015 482,52 

DM 2/2016 Schéma minimálnej pomoci 

poskytovanej v Slovenskej republike 

prostredníctvom Fondu na podporu umenia 

Ministerstvo 

hospodárstva SR 
695 €10 117 432,32 

DM 17/2014 Schéma na podporu spolupráce 

podnikateľských subjektov a vedecko – 

výskumných pracovísk formou Inovačných 

voucherov, 

DM 18/2014 Schéma na podporu priemyselných 

klastrových organizácií (schéma de minimis), 

DM 23/2014 Schéma na podporu start upov 

DM 1/2011 Schéma pomoci de minimis pre 

iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike 
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Portfóliová záruka prvej straty 

DM 1/2014 Schéma pomoci de minimis pre 

iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike 

Portfóliový úver zdieľaného rizika PRSL 

DM 8/2015 Schéma pomoci de minimis pre 

iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike 

Portfóliový úver zdieľaného rizika II 

Ministerstvo financií 

SR 
1 609 €6 541 488,29 

DM 1/2016 Schéma pomoci de minimis na 

podporu zamestnanosti, DM 9/2015 Schéma 

pomoci de minimis Odkúpenie pohľadávok 

veriteľov podnikov v reštrukturalizácii 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR 

592 €2 818 685,59 

DM 8/2015 Schéma pomoci de minimis pre 

iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike 

Portfóliový úver zdieľaného rizika II 

DM 15/2014 Schéma minimálnej pomoci na 

opeľocaciu činnosť včiel 

DM 2/2011 Iniciatíva JEREMIE - nástroje 

rizikového kapitálu (schéma pomoc de minimis) 

DM 3/2015 Schéma minimálnej pomoci na 

vypracovanie lesohospodárskych plánov 

DM 5/2014 JESSICA - nástroj finančného 

inžinierstva Operačné programy OPBK a ROP 

DM 5/2015 Schéma poskytovania podpory za 

účelom obnovy bytovej budovy v zmysle §7. 

ods. 1, písm. a), b), c), d), e),f) zákona č. 

150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 

Pôdohospodárska 

platobná agentúra 
38 €2 273 940,94 

DM 2/2015 Schéma minimálnej pomoci na 

podporu investícií do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností v 

Bratislavskom kraji (podopatrenie 6.4. PRV 

2014-2020) 

DM 3/2014 Schéma minimálnej pomoci na 

účasť spracovateľa na výstave 

DM 4/2015 Schéma minimálnej pomoci na 

podporu investícií na spracovanie/uvádzanie na 

trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych 

výrobkov v Bratislavskom kraji (podopatrenie 

4.2. PRV 2014-2020) 

Finančné riaditeľstvo 

a miestne príslušné 

daňové úrady 

336 €1 062 951,38 

DM 9/2016 Zánik daňového nedoplatku 

zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii 

prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej 

hodnoty 

Audiovizuálny fond 39 €486 150,00 

DM 5/2016 Schéma minimálnej pomoci 

poskytovanej v Slovenskej republike 

prostredníctvom Audiovizuálneho fondu 

Úrad vlády SR 2 €143 351,00 

DM 13/2014 Schéma na podporu finančnej 

účasti hospodárskych subjektov na projektoch 

Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho 

finančného mechanizmu v programovom 

období 2009 – 2014 (schéma pomoci de 

minimis) 

Štátny fond rozvoja 

bývania 
202 €20 080,49 

DM 4/2016 JESSICA - nástroj finančného 

inžinierstva (Jessica III) 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 
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Tabuľka 61: Prehľad počtu intervencií a podielu poskytnutej pomoci podľa jednotlivých 

Poskytovateľov pomoci de minimis za rok 2017 

Prehľad poskytnutej pomoci de minimis podľa Poskytovateľa - rok 2017 

Poskytovateľ 
Počet 

intervencií 

Objem 

poskytnutej 

pomoci 

Schéma 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a 

rodiny SR 

29 154 €103 489 146,60 

DM 1/2015 Schéma pomoci de minimis na 

podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a 

vzdelávania zamestnancov 

DM 16/2014 Schéma pomoci de minimis na 

podporu zamestnanosti 

DM 7/2015 Schéma pomoci de minimis na 

podporu zamestnanosti v odvetví 

poľnohospodárskej prvovýroby 

Fond na podporu 

umenia 
2 492 €11 119 717,39 

DM 2/2016 Schéma minimálnej pomoci 

poskytovanej v Slovenskej republike 

prostredníctvom Fondu na podporu umenia 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR 

500 €2 391 685,59 

DM 12/2017 Schéma minimálnej pomoci na 

poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve 

na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov 

DM 3/2014 Schéma minimálnej pomoci na 

účasť spracovateľa na výstave 

DM 3/2015 Schéma minimálnej pomoci na 

vypracovanie lesohospodárskych plánov 

DM 5/2015 Schéma poskytovania podpory za 

účelom obnovy bytovej budovy v zmysle §7. 

ods. 1, písm. a), b), c), d), e),f) zákona č. 

150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 

Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a 

športu SR 

17 €2 043 478,83 

DM 10/2016 Schéma na podporu 

konkurencieschopnosti a rastu malých a 

stredných podnikov grantovou formou 

Ministerstvo 

hospodárstva SR 
298 €1 597 722,04 

DM 23/2014 Schéma na podporu start upov 

DM 5/2017 Schéma na podporu startupov 

(2017-2020) 

DM 8/2017 Schéma na podporu malého a 

stredného podnikania v SR 

DM 1/2011 DM 1/2011 Schéma pomoci de 

minimis pre iniciatívu JEREMIE v Slovenskej 

republike Portfóliová záruka prvej straty 

DM 8/2015 Schéma pomoci de minimis pre 

iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike 

Portfóliový úver zdieľaného rizika II 

Audiovizuálny fond 38 €447 500,00 

DM 5/2016 Schéma minimálnej pomoci 

poskytovanej v Slovenskej republike 

prostredníctvom Audiovizuálneho fondu 

Ministerstvo financií 

SR 
1 757 €305 640,99 

DM 1/2016 Schéma pomoci de minimis na 

podporu zamestnanosti 

DM 9/2015 Schéma pomoci de minimis 

Odkúpenie pohľadávok veriteľov podnikov v 

reštrukturalizácii 

Finančné riaditeľstvo 

a miestne príslušné 

daňové úrady 

3 €263 257,70 

DM 9/2016 Zánik daňového nedoplatku 

zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii 

prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej 

hodnoty 

Úrad podpredsedu 

vlády Slovenskej 

republiky pre 

2 €226 952,00 

DM 3/2017 Pilotná schéma podpory projektov 

experimentálneho vývoja a inovácií pre 

budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej 

republike (schéma pomoci de minimis) 
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investície a 

informatizáciu 

Bratislavský 

samosprávny kraj 
25 €192 610,00 

DM 6/2017 Schéma na podporu startupov 

(2017-2020) 

DM 9/2017 Schéma minimálnej pomoci 

poskytovanej v Slovenskej republike 

prostredníctvom Bratislavského samosprávneho 

kraja na rozvoj vidieka 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

Tabuľka 62: Prehľad počtu intervencií a podielu poskytnutej pomoci podľa jednotlivých 

Poskytovateľov pomoci de minimis za rok 2018 

Prehľad poskytnutej pomoci de minimis podľa Poskytovateľa - rok 2018 

Poskytovateľ 
Počet 

intervencií 

Objem 

poskytnutej 

pomoci 

Schéma 

Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a 

športu SR 

601 €90 298 173,05 

DM 1/2017  v znení dodatku č. 1 Schéma na 

podporu konkurencieschopnosti mikro, malých 

a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v 

Bratislavskom kraji grantovou formou 

DM 10/2016 Schéma na podporu 

konkurencieschopnosti a rastu malých a 

stredných podnikov grantovou formou 

DM 11/2017 Schéma na podporu zvyšovania 

štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, 

malých a stredných podnikov grantovou formou 

DM 14/2016 Schéma pomoci de minimis 

Portfóliový úver zdieľaného rizika - PRSL - 

Operačný program Výskum a Inovácie 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a 

rodiny SR 

12 879 €89 916 991,50 

DM 1/2010 Schéma pomoci de minimis na 

podporu sociálnej inklúzie 

DM 1/2015 Schéma pomoci de minimis na 

podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a 

vzdelávania zamestnancov 

DM 16/2014 Schéma pomoci de minimis na 

podporu zamestnanosti 

DM 3/2016 Schéma pomoci de minimis na 

podporu vzdelávania 

DM 7/2015 Schéma pomoci de minimis na 

podporu zamestnanosti v odvetví 

poľnohospodárskej prvovýroby 

Fond na podporu 

umenia 
2 554 €14 695 841,00 

DM 2/2016 Schéma minimálnej pomoci 

poskytovanej v Slovenskej republike 

prostredníctvom Fondu na podporu umenia 
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Ministerstvo 

hospodárstva SR 
3 777 €5 841 462,18 

DM 1/2018 Schéma na podporu rozvoja 

kreatívneho priemyslu na Slovensku 

DM 13/2017 Schéma na podporu priemyselných 

klastrových organizácií (2017-2020) 

DM 15/2017 Schéma na podporu spolupráce 

podnikateľských subjektov a vedecko-

výskumných pracovísk formou Inovačných 

voucherov (2017 - 2020) 

DM 23/2014 Schéma na podporu start upov 

DM 5/2017 Schéma na podporu startupov 

(2017-2020) 

DM 7/2017 Schéma na podporu rodinného 

podnikania (2017-2020)  

DM 8/2016 Schéma na podporu vykonania 

energetických auditov mikropodnikov, malých 

podnikov a stredných podnikov so sídlom v 

Bratislavskom kraji 

DM 8/2017 Schéma na podporu malého a 

stredného podnikania v SR 

DM 1/2011 DM 1/2011 Schéma pomoci de 

minimis pre iniciatívu JEREMIE v Slovenskej 

republike Portfóliová záruka prvej straty 

DM 8/2015 Schéma pomoci de minimis pre 

iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike 

Portfóliový úver zdieľaného rizika II 

Fond na podporu 

kultúry 

národnostných 

menšín 

1 106 €5 246 036,00 

DM 10/2018 Schéma minimálnej pomoci 

poskytovanej v Slovenskej republike 

prostredníctvom Fondu na podporu kultúry 

národnostných menšín 

Ministerstvo 

životného prostredia 

SR 

21 €2 705 556,53 

DM 4/2017 Schéma podpory na vypracovanie 

energetických auditov a realizáciu opatrení 

vyplývajúcich z energetických auditov v 

podnikoch (schéma pomoci de minimis) 

Úrad vlády 

Slovenskej republiky 
18 €1 943 471,84 

DM 14/2017 Schéma minimálnej pomoci na 

podporu lokálnej zamestnanosti 

Úrad podpredsedu 

vlády Slovenskej 

republiky pre 

investície a 

informatizáciu 

4 €657 004,59 

DM 3/2017 Pilotná schéma podpory projektov 

experimentálneho vývoja a inovácií pre 

budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej 

republike (schéma pomoci de minimis) 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR 

419 €651 146,71 

DM 11/2018 Schéma pomoci de minimis na 

zvýšenie energetickej efektívnosti bytových 

domov prostredníctvom poskytovania úverov na 

renováciu 

DM 12/2016 Schéma minimálnej pomoci 

poskytovanej v SR prostredníctvom Programu 

spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - 

Rakúsko 

DM 3/2015 Schéma minimálnej pomoci na 

vypracovanie lesohospodárskych plánov 

DM 5/2014 JESSICA - nástroj finančného 

inžinierstva Operačné programy OPBK a ROP 

DM 5/2015 Schéma poskytovania podpory za 

účelom obnovy bytovej budovy v zmysle §7. 

ods. 1, písm. a), b), c), d), e),f) zákona č. 

150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 

Audiovizuálny fond 39 €474 500,00 

DM 5/2016 Schéma minimálnej pomoci 

poskytovanej v Slovenskej republike 

prostredníctvom Audiovizuálneho fondu 
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Finančné riaditeľstvo 

a miestne príslušné 

daňové úrady 

152 €336 070,62 

DM 12/2018 Schéma pomoci de minimis 

poskytovanej formou úľavy na dani alebo 

odpustením daňového nedoplatku na dani podľa 

§ 70 alebo formou úľavy zo sankcie alebo 

odpustenia sankcie podľa § 157 

DM 9/2016 Zánik daňového nedoplatku 

zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii 

prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej 

hodnoty 

Bratislavský 

samosprávny kraj 
50 €273 100,00 

DM 6/2017 Schéma na podporu startupov 

(2017-2020) 

DM 9/2017 Schéma minimálnej pomoci 

poskytovanej v Slovenskej republike 

prostredníctvom Bratislavského samosprávneho 

kraja na rozvoj vidieka 

Ministerstvo financií 

SR 
583 €163 224,63 

DM 1/2016 Schéma pomoci de minimis na 

podporu zamestnanosti 

Ministerstvo kultúry 

SR 
8 €151 600,00 

DM 2/2017 Schéma minimálnej pomoci pre 

aktivity v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja 

kultúrneho dedičstva 

Zdroj: vlastné prepočty na základe údajov Protimonopolného úradu SR 

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že najväčšími poskytovateľmi pomoci de minimis z hľadiska 

objemu poskytnutej pomoci sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (v roku 2016 

a 2017 na prvom mieste), za ním nasleduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(MŠVVaŠ SR), v roku 2018 je na prvom mieste z pohľadu objemu poskytnutej pomoci. Pri 

poskytovateľovi MŠVVaŠ SR je vykonávateľom schém pomoci zväčša Ministerstvo 

hospodárstva SR a jeho príspevkové organizácie a Fond na podporu umenia. Fond na podporu 

umenia je verejnoprávna inštitúcia zriadená osobitným zákonom na podporu umeleckých 

aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.34

                                                 
34 Schéma minimálnej pomoci schéma č. DM - 2/2016 , Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia každoročne 

špecifikuje rozsah podporenej činnosti na príslušný kalendárny rok s predbežným harmonogramom. Potenciálny 

žiadateľ si tak môže vyhľadať a naštudovať podmienky konkrétnych programov a podprogramov podpornej 

činnosti pre podporu svojho umeleckého zámeru 
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8 Identifikácia problémových faktorov a prekážok pri žiadaní a 

poskytovaní de minimis  
 

Ako sme uviedli v kapitole 4, základným určujúcim parametrom minimálnej pomoci je 

dodržanie stanoveného finačného stropu, ktorý zabezpečuje, aby nedošlo k neprimeranému 

zvýhodňovaniu niektorého subjektu na trhu.V praxi nastávajú komplikácie s uplatňovaním 

finančných limitov najmä z pohľadu, že je potrebné sledovať uvedený finančný strop nielen 

pri  jednorazovom prijatí pomoci, ale je potrebné prísne sledovať súčet všetkých poskytnutých 

pomocí de minimis v období súčasného fiškálneho roku a predchádzajúcich dvoch fiškálnych 

rokov. Do konca roka 2015 museli prijímatelia minimálnej pomoci viesť evidenciu prijatej 

pomoci a zároveň boli povinní po uplynutí každého štvrťroka predkladať Oznámenie o prijatí 

minimálnej pomoci, v ktorej špecifikovali, kedy a v akej výške prijali minimálnu pomoc.  

Vedenie vlastnej evidencie u každého jednotlivého prijímateľa a navyše pri tak rozmanitej 

pomoci, akou je pomoc de minimis zákonite viedlo k neprehľadnosti, častej chybovosti 

a nepresnostiam.  

Od 1.1.2016 už táto povinnosť pre podnikateľov odpadla. Od roku 2016, kedy bol vytvorený 

centrálny register na evidenciu a monitorovanie pomoci, evidujú údaje o poskytnutej pomoci 

pre jednotlivé subjekty priamo poskytovatelia pomoci. Prijímatelia pomoci de minimis boli 

nielen odbremenení od administratívne náročného sledovania kumulácie prijatej pomoci, ale 

zároveň získali nástroj na overenie aktuálnej kumulovanej sumy prijatej minimálnej pomoci, 

vďaka čomu môžu zistiť, v akej výške spĺňajú podmienky na prijatie ďalšej pomoci. 

Ďalším aspektom, ktorý spôsobuje ťažkosti pri uplatňovaní minimálnej pomoci je previazanie 

maximálnych finančných limitov na pojem jediný podnik. Definovaním jediného podniku bol 

do poskytovania minimálnej pomoci zavedený málo známy právny inštitút. Hoci je zavedenie 

mechanizmu jediného podniku logickou a potrebnou kategóriou pre relevantné sledovanie 

kumulácie prijatej minimálnej pomoci (a teda aj sledovania neohrozenia spravodlivej 

hospodárskej súťaže), jeho definícia nie je vo všetkých aspektoch jednoznačná a poskytuje 

priestor pre nedorozumenia a vznik pochybení. Za problematickú časť je potrebné považovať 

najmä pojem „dominantný vplyv“ jedného podniku na ďalšie subjekty, ktorý nie je taxatívne 

zadefinovaný a ku ktorému počas uplatňovania minimálnej pomoci vzniklo už viacero 

judikátov súdov EÚ. V prípadoch, keď má podnikateľ pochybnosti, či spĺňa stanovené 

podmienky definície jediného podniku, musí sa zorientovať v odbornej náročnej oblasti, čo 

v konečnom dôsledku môže viesť k strate záujmu o využitie nástroja pomoci zo strany 

podnikateľa. 

Prijatie pomoci z verejných prostriedkov sa spravidla vyznačuje dodatočnými zvýšenými 

administratívnymi požiadavkami, ktoré nesúvisia priamo s nariadeniami EÚ, ale ktorých 

účelom je sledovanie a správne využívanie poskytovanej pomoci a vychádza z legislatívy SR. 

Poskytovatelia pomoci de minimis často podmieňujú poskytnutie pomoci ďalšími 

podmienkami súvisiacimi so zabezpečením kvantifikovaných cieľov poskytovanej pomoci 

(napr. zamestnanie určeného počtu zamestnancov) ako aj požiadavkami na poskytovanie 

priebežných informácií o využívaní prijatej pomoci prostredníctvom monitorovacích správ, 

zabezpečením informovania verejnosti o poskytnutej podpore a podobne. 
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V prípade, ak je pomoc de minimis poskytovaná na obstaranie tovarov, prác a služieb, má 

prijímateľ povinnosť postupovať v zmysle podmienok určených v zmysle zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní. Obstarávanie tovarov, prác alebo služieb musí byť vykonané v 

zmysle príslušných metód obstarávania, ktoré sú stanovené v zákone s ohľadom na 

percentuálny podiel prijatej pomoci, predpokladanú hodnotu zákazky ako aj typ zákazky. 

Súčasťou zmluvných podmienok poskytovania pomoci je zvyčajne aj povinnosť strpieť výkon 

kontroly a auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí minimálnej pomoci, a to oprávnenými osobami a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a 

nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

Od februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 

sektora, ktorého cieľom je zverejniť informácie o skutočných vlastníkoch právnických osôb, 

ktoré vstupujú do finančných vzťahov so subjektmi verejnej správy. 

Takýmito partnermi verejného sektora sú prijímatelia finančných prostriedkov z verejných 

zdrojov, ak hodnota jednorazovo prijatého plnenia presiahne sumu 100 000 EUR alebo 

opakovane prijímaného plnenia v jednom kalendárnom roku presiahne sumu 250 000 EUR. 

V prípade de minimis, sa táto povinnosť vzťahuje len na operácie, kde minimálna pomoc 

presahuje jednorázovo sumu 100 000 EUR. Ako vychádza zo štrukturovaných prehľadov 

uvádzaných v predchádzajúcich kapitolách, počet poskytnutých pomocí de minimis 

v rozmedzí 100 000 – 200 000 EUR netvorí zvyčajne vysoký podiel z celkového počtu 

poskytovaných pomocí, avšak v uvedených prípadoch je prijímateľ minimálnej pomoci navyše 

povinný naplniť ustanovenia aj zákona o registri partnerov verejného sektora. 

Ako vyplýva z tejto časti, prijatie minimálnej pomoci so sebou prináša zabezpečenie množstva 

administratívnych úkonov. Okrem splnenia požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia Komisie 

(EÚ) č. 1407/2013 (nariadenie o de minimis) je povinný podnikateľ splniť aj rad ďalších 

požiadaviek vyplývajúcich zo zmluvných podmienok Poskytovateľov a príslušnej legislatívy 

SR. 

Podnikatelia, ktorí prijmú pomoc od štátu, musia tieto požiadavky prijať. Vďaka pomoci totiž 

získavajú dodatočné prostriedky alebo rôzne nefinančné benefity slúžiace pre ich ďalší rozvoj.
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8.1 Návrhy na elimináciu identifikovaných prekážok v oblasti pomoci de 

minimis  
 

Faktom je, že administratívna náročnosť a množstvo podmienok vyplývajúcich zo slovenskej 

legislatívy výrazne narastá s výškou poskytnutej minimálnej pomoci. Je možné konštatovať, 

že v prípade prijatia pomoci presahujúcej 100 000 EUR sa prijímateľ musí vyrovnať 

s porovnateľnou administratívnou záťažou a legislatívnymi podmienkami a z nich 

vyplývajúcimi postihmi rovnako ako prijímateľ štátnej pomoci prijímajúci rádovo 

niekoľkonásobne vyššie finančné prostriedky. 

Zo strany štátnych orgánov by preto stálo za zváženie zosúladenia princípov de minimis 

prijatých európskymi orgánmi aj s ďalšími oblasťami v slovenskej legislatíve upravujúcimi 

najmä verejné obstarávania a register partnerov verejného sektora. Hoci aj slovenská 

legislatíva v oblasti verejného obstarávania, alebo protischránkových opatrení pracuje s 

princípom finančného stropu, od ktorého ich ustanovenia nie sú relevantné, tak tieto finančné 

stropy nie sú zosúladené s finančnými stropmi pre pomoc de minimis.  

Takisto v prípade schém pomoci de minimis, kde sú zdroje minimálnej pomoci 

spolufinancované zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, by systémy 

riadenia poskytovania európskych fondov mohli rozlišovať početnosť procedúr a náročnosť 

administratívnej záťaže na základe výšky poskytovanej pomoci a tvoriť zjednodušené 

metodiky pre projekty malého rozsahu. Systémy implementácie a finančného riadenia 

projektov spolufinancovaných zo zdrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov 

nepoznajú v rozsahu administratívnych požiadaviek žiadne rozlíšenie, ktoré by umožňovalo 

zjednodušené procedúry pre projekty malého rozsahu. V danej oblasti by mohlo byť prínosom 

aj pre posilnenie čerpania európskych zdrojov zavedenie zjednodušených podmienok a 

postupov pre projekty implementované podnikmi v rámci schém de minimis. 

Častými komplikáciami, s ktorými sa podnikatelia stretávajú pri uchádzaní sa o poskytovanie 

pomoci de minimis sú: 

 vysoká administratívna náročnosť žiadosti o poskytnutie pomoci, 

 dlhé trvanie konania o žiadosti o poskytnutie pomoci, 

 dlhé trvanie, administratívna a finančná náročnosť procesov verejného obstarávania, 

 dodatočné náklady na registráciu a vedenie podniku v registri partnerov verejného 

sektora. 

Uvedeným rizikám je možné predchádzať vytvorením zjednodušených mechanizmov 

poskytovania minimálnej pomoci najmä pri dopytovo orientovaných projektových výzvach.  

Zjednodušenie požiadaviek zároveň prispeje k skráteniu konania o jednotlivých žiadostiach na 

strane verejných orgánov. Ďalším riešením je poskytovanie minimálnej pomoci 

prostredníctvom národných projektov v prípadoch, kde je to možné a vhodné. V oblasti 

verejného obstarávania je potrebné hľadať možnosti zjednodušenia a skrátenia metód 

verejného obstarávania v rozmedzí stropov de minimis. V oblasti evidencie skutočných 

vlastníkov a konečných prijímateľov výhod nie je súčasné nastavenie legislatívy zosúladené s 
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úpravou finančných stropov de minimis, pričom zosúladenie finančných stropov by mohlo mať 

synergický efekt pri využívaní už jestvujúcich nástrojov ako napríklad Centrálny register, ktorý 

zabezpečuje dodržiavanie finančného stropu ako aj evidenciu podnikov v skupine s 

dominantným vplyvom.  

Eliminácia, resp. výrazné zjednodušenie legislatívnych požiadaviek v oblasti poskytovania 

európskych zdrojov, verejného obstarávania a registrácie partnerov verejného sektora 

v rozmedzí finančných stropov pomoci de minimis by z inštitútu minimálnej pomoci mohlo 

vytvoriť maximálne účinný, efektívny a pružný nástroj podpory podnikateľského sektora bez 

ohrozenia transparentnosti a hospodárnosti poskytovania takejto pomoci. Preto je potrebné 

priebežne analyzovať získané skúsenosti z poskytovania minimálnej pomoci a na spoločnej 

platforme verejnej správy a podnikateľského sektora preverovať opodstatnenosť, efektívnosť 

a účinnosť jednotlivých administratívnych a zmluvných podmienok pre poskytovanie 

a prijímanie pomoci de minimis. 

Ako sme uviedli, pomoc de minimis je poskytovaná vo všetkých členských štátoch EÚ. Tak 

ako v Slovenskej republike, ide aj v iných krajinách o veľký počet intervencií malého rozsahu. 

Hoci Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o de minimis poskytuje rovnaký rámec pre všetky 

členské krajiny, jestvuje viacero prístupov k procedurálnym spôsobom, akým sú jednotlivé 

ustanovenia nariadenia de minimis uplatňované v praxi pri poskytovaní pomoci.  

 

Jedným  z charakteristických čŕt pri poskytovaní de minimis, ktorú je možné identifikovať aj 

v ďalších krajinách EÚ, je vysoké množstvo a izolovanosť poskytovateľov pomoci de minimis. 

Aj v našej analýze sme si za cieľ kládli priniesť ucelený prehľad poskytovateľov de minimis 

s cieľom zlepšiť orientáciu v disponibilných možnostiach pre potenciálnych beneficientov. 

Uvedená rozdrobenosť a izolovanosť však môže spôsobovať problémy aj na strane 

poskytovateľov, keďže napríklad dodržanie stropu pre minimálnu pomoc je potrebné 

zabezpečiť na národnej úrovni (t.j. je potrebné koordinovať informácie o poskytovanej pomoci 

medzi jednotlivými poskytovateľmi). Zároveň izolovanosť jednotlivých poskytovateľov 

prináša so sebou aj skutočnosť, že žiadateľ o pomoc de minimis musí preukazovať 

a dokladovať splnenie jednotlivých podmienok zvlášť každej inštitúcii, čo zvyšuje 

administratívne zaťaženie pre žiadateľa pri spracovaní žiadosti ako aj administratívne 

zaťaženie poskytovateľa pri overovaní správnosti predložených dokladov od žiadateľa. 

 

Príklad dobrej praxe - poskytovanie a evidovanie pomoci v Rakúskej republike  

 

Jeden z inšpiratívnych príkladov v tejto oblasti prináša Rakúska republika. Hoci Rakúsko nie 

je veľkým poskytovateľom pomoci de minimis, čo sa týka objemu poskytovanej pomoci, tak 

z dôvodu regionálneho charakteru verejnej správy tam pôsobí veľké množstvo poskytovateľov 

pomoci de minimis. Spočiatku aj tu došlo k veľkej rozdrobenosti poskytovateľov, čo 

významne komplikovalo mechanizmus poskytovania pomoci.  

 

Na základe vykonaného auditu funkčnosti však následne došlo k vytvoreniu centrálneho 

portálu, ktorý sústreďuje všetky informácie o možnostiach získavania pomoci (aj pomoci de 

minimis) – tzv. Portál transparentnosti (Transparenz Portal, www.transparenzportal.gv.at). 

http://www.transparenzportal.gv.at/
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Cieľom tohto portálu je poskytnúť interregionálny prehľad o všetkých grantoch a dotáciách 

alebo službách poskytovaných verejným sektorom. Portál transparentnosti ponúka užívateľom 

pridanú hodnotu, pretože nemusia vyhľadávať informácie na rôznych webových stránkach 

u jednotlivých poskytovateľov pomoci (tak ako to vidíme na Slovensku).  

 

Autorizované subjekty môžu zároveň využívať portál na efektívnu kontrolu podmienok 

udeľovania, prijímania alebo vymáhania poskytovaných dotácií. Tento systém zjednodušuje 

administratívne postupy a zabraňuje nežiadúcim viacnásobným dotáciám na úrovni žiadateľa. 

Právnym základom pre portál transparentnosti je Federálny zákon o databáze transparentnosti 

z roku 2012. Oficiálne výstupy a hodnotenia z databázy môže vzhľadom na množstvo 

osobných údajov a v zmysle federálneho zákona spracovávať a vykonávať len Spolkový 

štatistický úrad Rakúsko na základe dohody s Ministerstvom financií. 

Portál Transparentnosti poskytuje jasne zorganizované štandardizované informácie o všetkých 

dotáciách, ktoré federálna a regionálne vlády ponúkajú. Dôležitou funkcionalitou je však 

rýchle a jednoduché predkladanie žiadostí a podpornej dokumentácie, pričom občania a 

podniky môžu využívať tento portál na vytvorenie elektronicky podpísaných a právne 

platných dokladov pri podávaní žiadostí o dotácie. Portál zároveň obsahuje informácie 

o prijatých a schválených žiadostiach. 

 

Zároveň je vytvorená aj tzv. „databáza transparentnosti“, kde sú prenášané údaje 

o dotáciách, ktoré fyzická osoba alebo podnik dostal a nahrávajú sa priamo z databázy 

transparentnosti. Prenášajú sa tu údaje aj z existujúcich databáz na úrovni štátu (napríklad 

rôzne poskytnuté dávky v nezamestnanosti, sociálne poistenie, dôchodky, nemocenské,  

prídavky na dieťa a podobne). Portál zobrazuje aj hrubý a čistý príjem na základe posledného 

dostupného ročného výkazu ziskov a strát alebo daňového priznania k dani z príjmov. Dáta sú 

uložené a zašifrované v databáze a zobrazujú sa na portáli iba konkrétnej fyzickej 

osobe/podniku po registrácii, nie sú verejne prístupné. Z dôvodu ochrany osobných údajov, nie 

je možné na portáli transparentnosti overovať alebo zisťovať, aké granty alebo dotácie obdržali 

iní užívatelia portálu. V prípade, že si fyzická alebo právnická osoba chce prezrieť vlastné 

získané príspevky/dotácie za určité obdobie, vyžaduje sa registrácia na portáli, ktorá 

zabezpečuje, že nedôjde k neoprávnenému prístupu k osobným údajom. Portál ponúka 

možnosť prihlasovania buď cez mobilný podpis – prostredníctvom mobilného telefónu alebo 

cez funkčné prostredie občianskeho preukazu na počítači. 

 

Z portálu transparentnosti si môže užívateľ vytvoriť akýkoľvek výpis a slúži ako platný doklad 

alebo dôkaz pred relevantnými úradmi.  

Podnikateľ zároveň kedykoľvek v reálnom čase pred podaním projektu vidí stav poskytnutej 

pomoci (napríklad aj pomoci de minimis) a vie, na akú ďalšiu podporu a v akej výške má nárok 

v prípade, ak sa na túto pomoc vzťahujú stropy pomoci. 

Zavedením takejto spoločnej platformy sa optimalizuje obeh a využívanie jestvujúcich 

elektronických údajov, dokladov a zároveň sa zabezpečí sústredená informácia 

o poskytnutej pomoci. 
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V zmysle správy Dvora audítorov sú očakávania týkajúce sa ďalšieho využívania portálu 

a databázy vysoké. Pre vytvorenie pridanej hodnoty je potrebné stále viac využívať dátové 

údaje v databáze transparentnosti na kontrolné a auditné účely. 

 

Problémy, návrhy na zlepšenie legislatívy na Slovensku 

 

V podmienkach Slovenskej republiky je zatiaľ poskytovanie, evidovanie a účtovanie 

o poskytnutej pomoci realizované prostredníctvom izolovaných prostredí.  

Informácie o možnostiach a podmienkach poskytnutia pomoci de minimis sú umiestňované na 

webstránkach jednotlivých poskytovateľov. Centrálna evidencia poskytnutej pomoci de 

minimis je riešená prostredníctvom Centrálneho registra.  

Registrovanie údajov v Centrálnom registri SEMP je vykonávané poskytovateľmi pomoci de 

minimis. V súčasnosti sú údaje do tohto registra zadávané manuálne, hoci sú často dostupné v 

iných online databázach. Uvedený postup vzhľadom na požadovaný vysoký rozsah 

registrovaných údajov spôsobuje poskytovateľom komplikácie pri dodržaní zákonom 

stanovenej lehoty 5 dní na registrovanie poskytnutej pomoci de minimis.  

 

Ako ukazuje aplikačná prax v iných krajinách, v danej oblasti jestvuje priestor na výrazné 

zefektívnenie poskytovania pomoci de minimis. 

Jednou z možností je zjednodušenie spôsobu zápisu údajov o poskytovanej pomoci v systéme 

IS SEMP. Ďalšia príležitosť spočíva v prepojení informačných systémov na poskytovanie 

pomoci (ako napríklad ITMS 2014+, ISUF a pod.) a centrálneho registra SEMP, ktoré by v 

reálnom čase automaticky exportovali údaje o schválenej ako aj poskytnutej pomoci de 

minimis. Uvedené prepojenie by eliminovalo možný vznik konfliktných situácií v prípadoch, 

kedy subjekt získava pomoc z viacerých zdrojov súčasne, pričom dôjde k prekročeniu 

stanoveného maximálneho limitu pre pomoc de minimis. V takýchto situáciách môže dôjsť k 

paradoxnému prípadu, že poskytnutím veľmi nízkej sumy minimálnej pomoci sa zablokuje 

poskytnutie pomoci vo vyššej sume.  

 

Integráciou ITMS2014+ a IS SEMP by bolo možné zabezpečiť automatický export a import 

údajov o schválenej pomoci de minimis, ktoré ešte nebola poskytnutá (nedošlo k účinnosti 

zmluvy o poskytnutí pomoci). Tento údaj by mohol slúžiť ako informácia pre ostatných 

poskytovateľov minimálnej pomoci, aby pri vlastnom overovaní dodržania limitov de minimis 

zohľadnili už schválenú pomoc a prípadne preventívne komunikovali danú skutočnosť 

žiadateľovi pomoci. 

Okrem odstránenia neefektívnej administratívy spočívajúcej v manuálnom registrovaní údajov 

do IS SEMP by uvedené riešenie umožnilo evidovanie poskytnutej pomoci v reálnom čase, 

resp. do 24 hodín bez dodatočnej administratívnej záťaže. Uvedené riešenie by zároveň 

umožnilo predĺžiť lehotu na zaregistrovanie minimálnej pomoci do IS SEMP v takých 

prípadoch, kde nie je možné využiť integráciu s existujúcou databázou údajov. Vzhľadom na 

skutočnosť, že IS SEMP by evidoval aj pomoc schválenú, resp. „v poskytovaní“ by sa 

preventívne predchádzalo konfliktným situáciám, čo by takto umožnilo predĺženie lehoty na 

zaregistrovanie poskytnutej de minimis z finančných zdrojov, ktoré nie sú evidované v 

ITMS2014+, resp. iných online databázach.   Navyše, prepojenie Informačného systému pre 



107  

účtovanie fondov (ISUF) by umožnilo bez dodatočnej administratívy aj sledovanie skutočného 

čerpania pomoci de minimis, čo by bolo kvalitatívnym posunom v zbieraní údajov o reálne 

čerpanej pomoci, keďže doposiaľ sa sleduje iba poskytnutá pomoc de minimis, ktorá je často 

vyššia než tá skutočne čerpaná (napríklad z dôvodu úspor z verejného obstarávania, 

nerealizácie čiastkových výdavkov, aktivít a podobne).  

 

Komplikovanou oblasťou pri manažovaní pomoci de minimis je preukazovanie ako aj 

posudzovanie inštitútu jediného podniku. Komplikovaná legislatívna úprava tohto aspektu 

kladie vysoké nároky na žiadateľov. Zároveň charakter tejto podmienky neumožňuje 

poskytovateľom v plnej miere objektívne overiť všetky aspekty tejto podmienky. V tejto 

oblasti existuje snaha evidovať už identifikované jediné podniky v centrálnom registri, avšak 

v súčasnej podobe je vedenie tejto evidencie náročné vzhľadom na neustále prebiehajúce 

zmeny vo vlastníckych štruktúrach jednotlivých podnikov. Jednou z možností by mohlo byť  

preukazovanie tejto podmienky čestným vyhlásením zo strany žiadateľa pri operáciách 

s limitovanou výškou poskytovanej pomoci (napr. do 5.000 EUR). Vecná správnosť takýchto 

vyhlásení by sa následne overovala už len na vybranej vzorke prípadov, resp. v prípade vzniku 

pochybností.  

 

Obdobná situácia nastáva pri overovaní podmienky definície malého a stredného podniku. 

Opätovne ide v prípadoch partnerských a prepojených subjektov o obsahovo náročný doklad. 

V danom prípade by bolo možné takisto využiť v prípade malých intervencií inštitút čestného 

vyhlásenia. Žiadateľ totiž vo väčšine prípadov dokáže rýchlo odhadnúť, či spĺňa maximálne 

hodnoty uvedené v definícii malého a stredného podniku, avšak presný výpočet a zápis 

všetkých požadovaných údajov predstavuje značnú záťaž pre všetky zúčastnené subjekty.  

 

Ďalšou možnosťou riešenia preukázania a overenia jediného podniku a štatútu MSP je využitie 

údajov evidovaných v jestvujúcich registroch (ako napríklad Obchodný register, Register 

účtovných závierok, Register partnerov verejného sektora a podobne). Integráciou 

a zužitkovaním už doposiaľ evidovaných údajov je možné vytvoriť buď nástroj na uľahčenie 

vytvorenia a kontroly potrebných dokladov, alebo dokonca vytvorenia registrov jediných 

podnikov ako aj mikro, malých a stredných podnikov. 

 

Určitým auditom efektívnosti by mohli byť podriadené ďalšie administratívne činnosti 

súvisiace s poskytnutím minimálnej pomoci, akými sú napríklad potreba uzatvárania zmlúv 

s poskytovateľmi, zasielanie monitorovacích správ a súvisiacich potvrdení a výkazov, ktorých 

efektívnosť je otázna najmä v prípadoch intervencií s nízkou hodnotou. 

 

Uvedené zjednodušenia by mali byť v úvodných fázach ich uplatňovania limitované určitou 

výškou poskytovanej pomoci, kde je takmer zrejmé, že nedochádza k prekročeniu limitov de 

minimis, významnej finančnej škode alebo sankciám a kde administratívna náročnosť a 

administratívne náklady poskytovateľov môžu tvoriť značnú časť výšky poskytnutej pomoci 

a v určitých prípadoch ju dokonca aj prevyšovať. Až následne po vyhodnotení uplatňovania 

zjednodušených postupov a ubezpečení sa o ich efektívnosti by mohol byť finančný limit pre 

uplatňovanie týchto opatrení zvyšovaný.  
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Uvedené opatrenia sú predkladané aj v súlade s prijatou legislatívou v zmysle Zákona č. 

177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti 

byrokracii). Na základe rozsahu realizovaných výkonov na strane žiadateľov ako aj 

poskytovateľov sa nazdávame, že výdavky spojené s realizáciou navrhovaných opatrení sú 

efektívne a hospodárne vzhľadom na vytvorenú úsporu v čase a množstve pracovných úkonov. 

 

Ďalšou potenciálnou oblasťou výrazného zjednodušenia by mohlo byť zavedenie tzv. „mikro“ 

de minimis pod ktorú by sa vzťahovali pomoci veľmi malej výšky (napríklad do 2.000 EUR, 

resp. do vopred stanovenej výšky na základe charakteru poskytovanej pomoci a jej 

potenciálneho vplyvu na hospodársku súťaž ako aj absorpčnú kapacitu prijímajúceho sektora) 

a pri ktorej by sa neuplatňovali ustanovenia o kumulácii, jedinom podniku, definície MSP 

a podobne. Uvedené riešenie by však muselo byť zapracované do legislatívy EÚ v rámci 

nadchádzajúceho nariadenia pre obdobie po roku 2020. V súčasnosti tento návrh môže byť iba 

súčasťou pozície Slovenskej republiky pri negociovaní textu nového nariadenia. Avšak 

v teoretickej rovine je možné poukázať na skutočnosť, že pomoc v uvedenom rozsahu nemá 

reálny vplyv na narušenie hospodárskej súťaže na komunitnom a dokonca ani lokálnom trhu. 

Na druhej strane by zavedenie takejto pomoci automaticky eliminovalo prípady, kedy náklady 

na administrovanie takejto pomoci tvoria na strane poskytovateľov značný podiel na samotnej 

poskytnutej pomoci a na strane žiadateľov súvisiaca administratíva pôsobí demotivačne 

a odrádza od účasti na takejto pomoci. 

 

Načrtnutý názor zastáva aj Európska komisia, avšak Súdny dvor Európskej únie tento pohľad 

nezdieľa. Vo svojich judikátoch európske súdy konzistentne držia názor, že žiadna pomoc nie 

je dostatočne malá na to, aby nemala žiaden vplyv na medzištátny obchod.35 Súdy teda 

zastávajú názor, že aj malá pomoc má vplyv na vzájomný obchod a súťaž, avšak malá pomoc 

má takýto vplyv v menšom rozsahu. Je teda otázkou do budúcnosti, či sa podarí takýto koncept 

v záujme zefektívnenia podporných nástrojov, ktoré majú jednoznačne pozitívny efekt na 

rozvoj celého európskeho hospodárskeho priestoru presadiť. 

 

                                                 
35 Judikatúra C-280/00, Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg proti Nahverkehrsgesellschaft 

Altmark GmbH, za účasti Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht (2003), ECR I-07747. 
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9 Porovnanie využívania pomoci de minimis s vybranými 

krajinami EÚ  
 

Aplikácia poskytovania podpory de minimis v každej krajine EÚ vychádza z Nariadenia 

Komisie (EU) č. 1407/2013 z 18.12.2013 o použití článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie na podporu de minimis (pre odvetvie poľnohospodárstva nariadenie 

č.1408/2013 zo dňa 18.12.2013 a pre odvetvie rybolovu a akvakultúry nariadenie č. 71/2014 

zo dňa 27.7.2014).  

Pre porovnanie využijeme dostupné údaje o poskytovanej pomoci v Českej republike a Poľskej 

republike, kde sú socio-ekonomické a hospodárske podmienky ako aj existujúca právna úprava 

poskytovania pomoci podobné ako na Slovensku.  

Pomoc de minimis v Českej republike 

Koordinátorom pomoci je v Českej republike Úrad pro ochranu hospodářské soutěže. Národnú 

legislatívu právnej úpravy pomoci de minimis vymedzujú dva právne predpisy, a to zákon 

č.215/2004 Zb., o úprave niektorých vzťahov v oblasti verejnej podpory a o zmene zákona o 

podpore výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov a  Vyhláška č. 465/2009 Zb., o 

údajoch zaznamenávaných do centrálneho registra podpôr malého rozsahu. Koordinátor 

pomoci definuje a vymedzuje rozsah pomoci de minimis pre prijímateľov pomoci 

prostredníctvom viacerých metodických pokynov - jedným z najdôležitejších je Metodický 

pokyn o Centrálním registru podpor malého rozsahu a podporách de minimis. Ďalšie metodické 

príručky upravujú hlavne vymedzenie pojmu “jediný podnik”, spôsob a návod pre zápis do 

centrálneho registra a podobne.  

Pomoc de minimis v Poľskej republike 

Koordinátorom pomoci v Poľskej republike je Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów36 

(ďalej aj UOKiK). Úlohou UOKiK je predovšetkým monitorovanie udeľovania pomoci de 

minimis v centrálnej databáze o poskytnutej pomoci. Tento centrálny register obdobne ako v 

SR a ČR umožňuje subjektom bezprostredne pred poskytnutím pomoci (na princípe on-line 

prístupu) identifikovať doposiaľ poskytnutú pomoci de minimis podľa prijímateľa. Národnú 

legislatívu právnej úpravy pomoci vymedzuje zákon z 30. apríla 2004 o procesných otázkach 

týkajúcich sa štátnej pomoci.  

Porovnanie poskytnutej pomoci v Českej republike a Poľskej republike 

Analytické spracovanie a štatistické vykazovanie poskytnutej pomoci de minimis nie je 

povinnosťou členských štátov. Z tohto dôvodu je úroveň dostupných údajov o poskytovanej 

pomoci de minimis rôzna v závislosti od členskej krajiny. 

V Českej republike je vedený Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis), ktorý je 

prevádzkovaný Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. V porovnaní so slovenským 

registrom nie je tento register verejne prístupný a pre jeho sprístupnenie sa vyžaduje úradná 

registrácia. 

                                                 
36 V preklade aj Úrad pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa v oblasti štátnej pomoci. 
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V Poľskej republike zabezpečuje evidenciu a vykazovanie minimálnej pomoci Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów v centrálnom registri. 

Z dostupných súhrnných údajov môžeme konštatovať, že miera využívania minimálnej pomoci 

v Českej republike je obdobná ako v podmienkach Slovenska. 

Tabuľka 63: Porovnanie objemu poskytnutej pomoci de minimis s Českou republikou 

Rok 
Objem poskytnutej pomoci de 

minimis v ČR 

Objem poskytnutej pomoci de minimis 

v SR 

Rok 2016 €163 657 197 €135 358 923 

Rok 2017 €338 658 074 €123 674 687 

Rok 2018 €267 340 487 €214 882 046 

Zdroj: Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis), https://www.uohs.cz/cs/verejna-

podpora/registr-de-minimis.html 

Tabuľka 64: Porovnanie počtu intervencií pomoci de minimis s Českou republikou 

 

Rok 
Počet intervencií pomoci de 

minimis v ČR 

Počet intervencií pomoci de minimis 

v SR 

Rok 2016 38 061 32 589 

Rok 2017 42 215 34 548 

Zdroj: Veřejná podpora – Informační list 1/2018, http://www.uohs.cz/download/Informacni_listy/2018/ 

2018_1_Verejna-podpora.pdf 

Čo sa týka objemu poskytnutej pomoci je v orientačnom prepočte na počet podnikov 

využívanie pomoci de minimis v Českej republike mierne nižšie v porovnaní so Slovenskom.37 

Z porovnávacích tabuliek tiež vyplýva, že výška objemu poskytnutej pomoci de minimis má 

kolísavú tendenciu aj v Českej republike obdobne ako na Slovensku. 

Tabuľka 65: Porovnanie objemu poskytnutej pomoci de minimis s Poľskou republikou 

Rok 
Objem poskytnutej pomoci de 

minimis v PR 

Objem poskytnutej pomoci de minimis 

v SR 

Rok 2016 €1 215 904 830,00  € 135 358 923,99  

Rok 2017 €1 554 896 660,00  €123 674 687,80  

Zdroj: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, https://www.uokik.gov.pl 

 

 

 

 

                                                 
37 Pozn: Pri prepočte bol využitý orientačný podiel počtu podnikov ČR a SR v pomere 2,4:1 
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Tabuľka 66: Porovnanie počtu intervencií pomoci de minimis s Poľskou republikou 

Rok 
Počet intervencií pomoci de 

minimis v PR 

Počet intervencií pomoci de minimis 

v SR 

Rok 2016 738 000 32 589 

Rok 2017 736 000 34 548 

Zdroj: RAPORT O POMOCY DE MINIMIS W POLSCE UDZIELONEJ PRZEDSIĘBIORCOM W 2017 

ROKU, https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=22690 

Tabuľka 67: Porovnanie kategórií podnikov pomoci de minimis s Poľskou republikou38 

Kategória podniku 
Podiel poskytnutej pomoci  

de minimis v % v PR (2017) 

Podiel poskytnutej pomoci 

de minimis v % v SR (2017) 

mikropodnik 66%  63,2% 

malý podnik 21%  19,3% 

stredný podnik 9%  5,6% 

veľký podnik 4%  1,4% 

neurčené 0% 10,50% 

Zdroj: RAPORT O POMOCY DE MINIMIS W POLSCE UDZIELONEJ PRZEDSIĘBIORCOM W 2017 

ROKU, https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=22690 

Je potrebné poznamenať, že najlepšie vyhodnotené dáta39 poskytnutej pomoci de minimis 

ponúkajú ročné správy pomoci de minimis v Poľskej republike. Ročná správa “poľskej pomoci 

de minimis” podrobne analyzuje číselné aj sektorové výstupy poskytnutej pomoci de minimis 

a  porovnáva ich aj historicky s predošlými obdobiami.  

V orientačnom prepočte na počet podnikov je využívanie pomoci de minimis v Poľskej 

republike viac ako dvojnásobné v porovnaní s čerpaním pomoci de minimis na Slovensku. 

Tento rozdiel oproti Slovensku však môžeme pripísať relatívne nižšiemu počtu podnikov v 

pomere k počtu obyvateľov v Poľskej republike. Počet intervencií pomoci de minimis je v 

porovnaní so Slovenskom takisto vyšší v Poľsku. Znamená to, že priemerná výška intervencie 

de minimis v Poľsku (cca 1,6 – 2,1 tis. EUR) je približne polovičná v porovnaní so SR. 

Zaujímavé je porovnanie distribúcie pomoci de minimis medzi jednotlivými veľkostnými 

kategóriami podnikov, ktorá vykazuje veľmi vysokú koreláciu. Môžeme teda konštatovať, že 

využívanie pomoci de minimis jednotlivými veľkostnými skupinami podnikov je porovnateľné 

u oboch krajín.        

                                                 
38 Relevantný časový úsek, za ktorý bolo možné údaje porovnať, bol rok 2017. 
39 V porovnaní s Českou republikou a Slovenskoi republikou. 
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10 Pripravované zmeny v oblasti de minimis a ich dopady na 

poskytovanie pomoci v EÚ a na Slovensku 
 

Navýšenie limitov v poľnohospodárskom sektore 

 

Vzhľadom na ťažkosti, s ktorými sa stretávajú európski poľnohospodári postihnutí suchom 

alebo živelnými pohromami zaviedla Európska komisia dodatočnú flexibilitu týkajúcu sa 

pomoci de minimis, aby poskytla praktickú podporu tomuto odvetviu. 

Európska komisia v tejto súvislosti schválila dňa 21. februára 2019 nariadenie Komisie (EÚ) 

č. 2019/316, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1408/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva.  

Nariadenia mení stropy pomoci na prijímateľa a na členský štát, do výšky ktorých pomoc v 

sektore poľnohospodárstva nepredstavuje riziko narušenia hospodárskej súťaže, a teda ani 

štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

Na základe analýzy Komisia dospela k záveru, že narušenie hospodárskej súťaže nehrozí vtedy, 

ak sa strop pomoci na prijímateľa počas ktoréhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov zvýši 

zo súčasných 15 000 EUR na 25 000 EUR a vnútroštátny strop uplatniteľný počas toho istého 

zo súčasného 1% na 1,5% poľnohospodárskej výroby jednotlivých členských štátov, za 

predpokladu, že jednému poľnohospodárskemu sektoru sa nepridelí viac ako 50% stropu 

členského štátu a že daný členský štát vedie register pomoci de minimis obsahujúci informácie 

potrebné na nepretržité monitorovanie dodržiavania týchto stropov. 

Predĺženie platnosti nariadenia o pomoci de minimis na ďalšie 2 roky. 

Proces aktualizácie podmienok poskytovania pomoci de minimis. 

Európska komisia v januári 2019 oznámila zámer predĺžiť na dva roky sedem skupín pravidiel 

štátnej pomoci.  

Súčasné pravidlá štátnej pomoci majú nastavenú platnosť do konca roka 2020. Z tohto dôvodu 

Komisia vykonáva potrebné kroky, aby platnosť týchto nariadení predĺžila na ďalšie dva roky. 

Európska komisia zároveň začiatkom roka 2019 spustila aj "fitness test" týchto nástrojov, aby 

posúdila, či ich bude ďalej predlžovať alebo prípadne pristúpi k ich aktualizácii.  

Každopádne, spustenie tejto aktivity znamená, že skupinové výnimky z notifikačnej 

povinnosti, ktoré sú základom modernizačného balíka prijatého v roku 2012 považuje 

Európska komisia za osvedčený nástroj, ktorý sa stáva trvalou súčasťou európskych politík. 

Na základe uvedeného je možné predpokladať, že či už v súčasnej alebo aktualizovanej podobe 

budú podporné nástroje typu de minimis k dispozícii pre podnikateľov pre ich rozvojové 

aktivity aj v nasledujúcich obdobiach. 
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11  Záver 
 

Hlavným zámerom tejto analýzy bolo poskytnúť podnikateľským subjektom, najmä malým 

a stredným podnikom, možnosť inšpirovať sa širokou škálou oblastí, v ktorých je poskytovaná 

minimálna pomoc ako relatívne administratívne nenáročný spôsob získania podpory zo strany 

štátnych a verejných inštitúcií. 

Minimálna pomoc je aj na Slovensku poskytovaná v rôznych oblastiach, formách a výškach. 

Podnikatelia sa snažia chopiť každej dobrej príležitosti na získanie grantu alebo príspevku. Nie 

vždy sa však dostanú k informáciám o všetkých dostupných možnostiach získania podpory. 

Veríme, že prehľad všetkých podporných schém, ktoré sa realizovali v posledných 3 rokoch, 

poskytne inšpiráciu pre viacerých podnikateľov hľadať podrobnejšie informácie o aktuálnych 

možnostiach uchádzania sa o minimálnu pomoc v oblasti ich záujmu. V spleti mnohých 

priamych a nepriamych foriem poskytovania minimálnej pomoci je pre podnikateľov kľúčové, 

aby pri každej prijímanej pomoci sledovali, či jej zdrojom je minimálna pomoc. Podniky 

v Centrálnom registri na evidenciu minimálnej pomoci a štátnej pomoci disponujú spoľahlivou 

a dostupnou pomôckou pre overenie napĺňania stropu minimálna pomoci, čo je kľúčovým 

predpokladom uchádzania sa o tento typ pomoci.   

V tejto analýze bol uvedený prehľad schém pomoci de minimis, v rámci ktorých bola 

poskytnutá pomoc v období posledných 3 rokov. Tento prehľad poskytuje podnikateľom 

informáciu o oblastiach, v ktorých sa poskytuje pomoc de minimis, pomáha identifikovať 

vykonávateľa schémy, základné ciele a predmet pomoci ako aj priemernú výšku poskytovanej 

pomoci, aby sa mohli rozhodovať, či je takáto pomoc prínosom pre ich podnik. 

Poskytovanie pomoci de minimis reaguje aj na nové trendy, výzvy a potreby a v portfóliu 

možností sa neustále objavujú nové schémy podpory de minimis. Prehľad schém s novým 

zameraním popisujeme v kapitole 6. 

Ambíciou tejto analýzy nebolo a ani nemohlo byť poskytnúť informácie o dosiahnutých 

efektoch, resp. dopadoch poskytnutej pomoci de minimis. Môžeme však s určitosťou 

konštatovať, že vďaka tomuto nástroju boli na Slovensku zmodernizované technologické parky 

mnohých výrobných firiem, čím sa výrazne posilnila efektívnosť a konkurencieschopnosť 

mnohých podnikov. Vďaka minimálnej pomoci bolo vytvorených množstvo nových 

pracovných miest a zamestnaných tisíce osôb, často rôznymi spôsobmi znevýhodnených na 

trhu práce. Došlo k zvýšeniu energetickej efektívnosti a úsporám emisií znečisťujúcich látok 

v ovzduší. Boli vytvorené podmienky pre činnosť mnohých umeleckých súborov, tvorivých 

kolektívov, ale aj jednotlivcov zachovávajúcich tradičné remeslá a hodnoty. Častokrát pomoc 

de minimis predstavovala poslednú záchranu malých podnikov v čase hospodárskej krízy vo 

forme odpustenia sankcií, dlhov alebo vo forme poskytnutia úverov smerovaných na záchranu 

podnikania. 

Pri uplatňovaní minimálnej pomoci sme identifikovali ťažkosti prijímateľov ale aj 

poskytovateľov s uplatňovaním a vysvetľovaním pojmov jediný podnik a dominantný vplyv. 

Podnikateľ alebo samospráva majú často pri uchádzaní sa o finančné prostriedky z jednotlivých 

schém pomoci de minimis nejasnosti týkajúce sa určenia dominantného vplyvu a s tým 
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súvisiaceho definovania jediného podniku. Pri viacerých schémach sme identifikovali pri 

zverejnených často kladených otázkach množstvo nejasností zo strany podnikateľov a 

samospráv práve v tejto oblasti. Domnievame sa, že je potrebné neustále metodicky 

usmerňovať a vzdelávať nielen poskytovateľov, ale aj uchádzačov o pomoc de minimis, aby 

boli zorientovaní v tejto odborne náročnej oblasti. 

Na presnejšiu evaluáciu výsledkov a dopadov celkovej poskytnutej pomoci de minimis na 

Slovensku by bolo potrebné evidovať v centrálnom registri aj ďalšie merateľné ukazovatele, 

ako napríklad oblasť a účel pomoci, plánované výstupy intervencií, ktoré by umožnili 

vyhodnotiť efekty poskytnutej pomoci kvantifikovateľným spôsobom. Hodnoteniu pomoci de 

minimis by takisto výrazne napomohla dôsledná registrácia údajov, ktoré sa v centrálnom 

registri sledujú už v súčasnosti (ako napríklad údaj o veľkosti podniku), ako aj sledovanie 

skutočného čerpania poskytnutej pomoci. V prípadoch, keď poskytovatelia neuvedú v registri 

údaj o veľkosti podniku, množstvo intervencií sa ocitne v kategórii “neurčené” a vo výsledku 

sa tak nedajú exaktne vyhodnotiť efekty poskytnutej pomoci vo väzbe na veľkostnú kategóriu 

podniku. V oblasti štátnej pomoci je každoročne vypracovávaná Ročná správa o poskytovanej 

štátnej pomoci v Slovenskej republike. Vzhľadom na značný objem poskytovanej pomoci de 

minimis je správnou ambíciou vytvoriť predpoklady na vypracúvanie obdobných pravidelných 

hodnotiacich správ pre pomoc de minimis. Kvalitné vyhodnotené dáta o poskytnutej pomoci 

de minimis ponúkajú napríklad ročné správy pomoci de minimis v Poľskej republike, ktoré 

vypracúva koordinátor pomoci UOKiK, ktorý ročne vyhodnocuje cez 730 tisíc intervencií 

poskytnutej pomoci de minimis. 

Nástroj de minimis predstavuje výrazné zjednodušenie pre verejné orgány ako Poskytovateľov 

pomoci v tom, že odbúrava proces oznamovania a schvaľovania takejto pomoci na úrovni 

Európskej komisie. Na druhej strane, zo strany jednotlivých poskytovateľov, resp. 

vykonávateľov schém sa nie vždy darí vytvoriť administratívne zjednodušené prostredie aj pre 

uchádzačov pomoci. Uchádzača o pomoc de minimis čaká množstvo administratívy 

vyplývajúcej priamo zo zmluvných podmienok Poskytovateľov a konkrétnej vyhlásenej 

schémy. Prijatie pomoci de minimis vyžaduje dodatočné administratívne požiadavky, ktoré 

vychádzajú aj priamo z legislatívy SR, ako je podmienka vykonať verejné obstarávanie na 

tovary a služby, strpieť výkon kontroly auditu a zaregistrovať sa do registra partnerov 

verejného sektora pri určitých plneniach. 

V prípade schém pomoci de minimis, ktoré sú spolufinancované zo zdrojov EŠIF, sa pri 

poskytovaní pomoci a jej implementácii nerozlišuje administratívna náročnosť v závislosti od 

výšky poskytnutej pomoci. Prijímateľ pomoci de minimis tak znáša rovnakú “byrokraciu” ako 

prijímateľ štátnej pomoci alebo inej verejnej podpory prijímajúci rádovo niekoľkonásobne 

vyššie finančné prostriedky. Preto je vhodné zvážiť zo strany štátnych orgánov zjednodušenie 

legislatívy v oblasti poskytovania európskych zdrojov, verejného obstarávania a registrácie 

partnerov verejného sektora v rozmedzí finačných stropov minimálnej pomoci tak, aby sa z 

inštitútu pomoci de minimis vytvoril maximálne pružný nástroj podpory podnikateľského 

sektora.  

V rámci tejto publikácie sme poskytli množstvo údajov o poskytnutej pomoci de minimis 

spracovaných v štruktúre a forme, ktoré doposiaľ neboli podnikateľskej verejnosti poskytnuté. 
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Nazdávame sa, že na základe týchto štruktúrovaných informácií poskytuje táto analýza 

hodnoverný podklad pre konštatovanie, že inštitút minimálnej pomoci je dôležitým nástrojom 

na transformáciu a rozvoj podnikateľského sektora na Slovensku. Obzvlášť je toto 

konštatovanie platné pre mikropodniky a malé podniky. 

Nakoniec, obdobné skúsenosti majú aj v ostatných krajinách EÚ. Kumulatívne na úrovni 

Európskej únie existencia pomoci de minimis významne prispieva k udržateľnosti 

konkurencieschopnosti európskych podnikov na globálnom trhu. Zrejme aj z týchto dôvodov 

prebiehajú na úrovni európskych inštitúcií aktivity na predĺženie pôsobenia týchto nástrojov 

s predpokladom ich transformácie na trvalé nástroje podpory podnikateľských subjektov. 

Pomoc de minimis tu teda bude aj v nasledujúcich obdobiach. Je teda na verejnej správe ako 

na poskytovateľoch tejto pomoci, naďalej hľadať efektívne postupy a spôsoby poskytovania 

a minimálnej pomoci, s cieľom zvýšiť podiel čerpania minimálnej pomoci tak, aby sme zvýšili 

a zefektívnili úroveň čerpania tejto pomoci na Slovensku. Zároveň na strane podnikateľského 

sektora ako prijímateľovi pomoci musí pretrvať aktívny záujem o poskytovaní možnosti 

z oblasti de minimis. Veríme, že povzbudeniu záujmu o nástroje de minimis u podnikateľov 

pomôže aj táto analýza.
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Užitočné zdroje informácií o možnostiach získania pomoci de 

minimis  
 

Základným zdrojom informácií o pomoci de minimis ale aj akejkoľvek ďalšej štátnej pomoci 

sú komunikačné prostriedky Protimonopolného úradu SR. 

Internetová stránka https://www.antimon.gov.sk je oficiálnou stránkou Protimonopolného 

úradu SR. Na tejto adrese nájdete sekciu „Štátna pomoc“, v rámci ktorej sa môžete dozvedieť 

bližšie informácie o úlohe Protimonopolného úradu SR ako Koordinátora pomoci, nájdete tu 

rôzne Metodické usmernenia týkajúce sa štátnej pomoci, súhrnné infomrácie o príslušných 

legislatívnych aktoch ako aj samotný Centrálny register - Informačný systém pre evidenciu a 

monitorovanie pomoci (IS SEMP). 

Ďalším zdrojom aktuálnych informácií je webové sídlo www.statnapomoc.sk. 

Obsahuje aktuálne informácie o štátnej pomoci a minimálnej pomoci, legislatívu v oblasti 

štátnej a minimálnej pomoci, formuláre potrebné pri notifikácii Európskej komisii, metodické 

príručky a usmernenia koordinátora pomoci a Európskej komisie, diskontné a referenčné 

sadzby, ročné správy o poskytnutej štátnej pomoci, ako aj platné schémy štátnej pomoci a 

platné schémy minimálnej pomoci. Na webovom sídle je ďalej časť o informačnom systéme 

pre evidenciu a monitorovanie pomoci, ako napr. manuál pre užívateľa, aktuálne linky na 

prístup do tohto informačného systému pre verejnosť a pre poskytovateľov pomoci, ako aj 

ďalšie užitočné informácie.  

Ak chcete byť informovaní o aktuálnych informáciách z oblasti štátnej pomoci alebo 

potrebujete požiadať o usmernenie v oblasti dodržiavania pravidiel štátnej pomoci, je možné 

využiť e-mailovú adresu statnapomoc@antimon.gov.sk. Táto adresa slúži ako kontaktný bod 

pre odbornú a laickú verejnosť, s cieľom zabezpečiť metodickú a konzultačnú činnosť v oblasti 

pomoci pre jednotlivých žiadateľov o usmernenie v oblasti dodržiavania pravidiel štátnej 

pomoci vo všeobecnosti, prípadne v konkrétnych prípadoch.  

Ako sme uviedli v podkapitole 4.7, Centrálny register - Informačný systém pre evidenciu a 

monitorovanie pomoci (IS SEMP) je základným zdrojom podrobných informácií o poskytnutej 

minimálnej pomoci a základným nástrojom pre overenie výšky kumulovanej minimálnej 

pomoci pre príslušný jediný podnik. 

Poskytovanie pomoci de minimis v jednotlivých členských štátoch EÚ nie je podrobne 

evidované na európskej úrovni. Základné informácie o poskytovaní de minimis na európskej 

úrovni je možné nájsť na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž 

Európskej komisie na webovej stránke:   

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html. 

 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html
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9. Nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy 

o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci, OJ 

L 142, 14.5.1998, Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A31998R0994 

10. 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) zo dňa 

9.12.2015 

11. Výročné správa 2017, Protimonopolný úrad, Dostupné na: 

https://www.antimon.gov.sk/vyrocne-spravy 

12. Výročné správa 2016, Protimonopolný úrad, Dostupné na: 

https://www.antimon.gov.sk/vyrocne-spravy 

13. Prehľad poskytnutej minimálnej pomoci v osobitnej štruktúre – databázy excel, 

Protimonopolný úrad, roky 2016, 2017, 2018 (do 4.12.2018) 

14. Schéma minimálnej pomoci poskytovanej prostredníctvom Programu podnikateľských 

partnerstiev za účelom podpory rozvojových aktivít slovenských podnikateľských 

subjektov (schéma pomoci de minimis) – DM – 2/2019 vydaná v Obchodnom vestníku 

37/2019 dňa 21.2.2019  

15. Schéma na podporu malých a stredných podnikov v rámci projektov nadnárodnej 

spolupráce (schéma pomoci de minimis) – DM – 1/2019 vydaná v Obchodnom vestníku 

30/2019 dňa 12.02.2019 

16. Schéma pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity (schéma pomoci de 

minimis) – DM – 17/2018 vydaná v Obchodnom vestníku 237/2018 dňa 10.12.2018 

17. Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom 

Bratislavského samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1 – DM – 9/2017 vydaná 

v Obchodnom vestníku 106/2018 dňa 04.06.2018 

18. Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom 

Bratislavského samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1 – DM – 6/2017 vydaná 

v Obchodnom vestníku 106/2018 dňa 04.06.2018 

http://www.statnapomoc.sk/?p=1072
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19. Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu 

na podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č.1 –  DM – 10/2018 vydaná 

v Obchodnom vestníku 187/2018 dňa 27.09.2018 

20. Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do lesníckych technológií, do 

spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzanie na trh – DM – 17/2017, 

Dostupné na: http://www.mpsr.sk/sk//index.php?navID=160&id=12259  

21. Schéma minimálnej pomoci na podporu akcií odborného vzdelávania a získavania 

zručností (podopatrenie 1.1 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) – DM – 2/2018, 

Dostupné na: http://www.mpsr.sk/sk//index.php?navID=160&id=12562  

22. Schéma minimálnej pomoci na podporu implementácie operácií v rámci stratégií 

miestneho rozvoja vedeného komunitou – DM – 4/2018, Dostupné na: 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=160&id=12593  

23. Schéma minimálnej pomoci na podporu vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve a 

lesnom hospodárstve v znení dodatku č. 1 – DM – 5/2018, Dostupné na: 

http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2017/11/schema_minimalnej_pomoci-

2.3-v-zneni-dodatku-c.-1.pdf  

24. Schéma minimálnej pomoci na podporu demonštračných aktivít a informačných akcií – 

DM – 9/2018, Dostupné na: http://www.statnapomoc.sk/wp-

content/uploads/2017/11/SCH-1.2-PRV-DM-9-2018.pdf  

25. Schéma minimálnej pomoci na podporu využívania poradenských služieb v 

poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve – DM – 3/2019, Dostupné na: 

http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2017/11/schema_de_minimis_2.1.pdf  

26. Schéma podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach (schéma 

pomoci de minimis) – DM - 14/2018 vydaná v Obchodnom vestníku 138/2018 dňa 

19.07.2018 

27. Pilotná schéma podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie 

rozumných obcí a miest v Slovenskej republike (schéma pomoci de minimis) v znení 

dodatku č. 1 – DM-3/2017 vydaná v Obchodnom vestníku 56/2018 dňa 20.03.2018 

28. Schéma podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií v Slovenskej republike 

(schéma pomoci de minimis) – DM-19/2018 vydaná v Obchodnom vestníku 246/2018 dňa 

21.12.2018 

29. Schéma pomoci de minimis – Zánik daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej 

sankcii prislúchajúcej k nezaplatenej dani z pridanej hodnoty – DM-9/2016 vydaná 

v Obchodnom vestníku 209/2016 dňa 31.10.2016 

30. Schéma pomoci de minimis poskytovanej formou úľavy na dani alebo odpustením 

daňového nedoplatku na dani podľa § 70 alebo formou úľavy zo sankcie alebo odpustenia 

sankcie podľa § 157 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – DM – 12/2018 vydaná 

v Obchodnom vestníku 102/2018 dňa 29.05.2018 

31. Schéma minimálnej pomoci na umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam 

MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest v znení dodatku 

č.1 – DM-6/2016 vydaná v Obchodnom vestníku 37/2017 dňa 22.02.2017 

32. Schéma minimálnej pomoci pre aktivity v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho 

dedičstva – DM – 2/2017 vydaná v Obchodnom vestníku 144/2017 dňa 28.07.2017 

33. Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom 

Audiovizuálneho fondu – DM – 5/2016 vydaná v Obchodnom vestníku 117/2016 dňa 

17.06.2016 

34. Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu 

na podporu umenia v znení dodatku č.2  – DM-2/2016 vydaná v Obchodnom vestníku 

234/2017 dňa 21.12.2017 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=160&id=12259
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=160&id=12562
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=160&id=12593
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35. Schéma minimálnej pomoci – Odkúpenie pohľadávok veriteľov podnikov v 

reštrukturalizácií – DM-9/2015, Dostupné na:  

36. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10576  

37. Schéma minimálnej pomoci – na podporu zamestnanosti – DM-1/2016, Dostupné na: 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10576  

38. Schéma na podporu inteligentného priemyslu (schéma pomoci de minimis) – DM – 8/2018 

vydaná v Obchodnom vestníku 84/2018 dňa 02.05.2018 

39. Schéma minimálnej pomoci pre iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike, nástroje 

rizikového kapitálu v znení Dodatku č.4 – DM 2/2011 vydaná v Obchodnom vestníku 

2/2012 dňa 03.01.2012 

40. Schéma pomoci de minimis Portfóliový úver zdieľaného rizika (PRSL) v znení dodatku č. 

1 – DM-14/2016 vydaná v Obchodnom vestníku 94/2018 dňa 17.05.2018 

41. Schéma pomoci de minimis Portfóliová záruka prvej straty (FLPG) v znení dodatku č. 1 – 

DM-15/2016 vydaná v Obchodnom vestníku 94/2018 dňa 17.05.2018 

42. Schéma na podporu konkurencieschopnosti mikro-, malých a stredných podnikov v 

kreatívnom priemysle v Bratislavskom kraji grantovou formou (schéma de minimis) v 

znení dodatku č. 1 – DM – 1/2017, Dostupné na: 

https://www.opvai.sk/media/95262/schema-na-podporu-msp-v-kreativnom-priemysle-v-

bsk-dod-1.pdf  

43. Schéma na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a 

stredných podnikov grantovou formou (schéma pomoci de minimis) – DM – 11/2017 

vydaná v Obchodnom vestníku 205/2017 dňa 26.10.2017 

44. Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov 

grantovou formou v znení dodatku č. 1 – DM – 10/2016 vydaná v Obchodnom vestníku 

233/2017 dňa 07.12.2017 

45. Schéma  na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov 

Európskej únie (Schéma pomoci de minimis) –  DM – 13/2018 vydaná v Obchodnom 

vestníku 114/2018 dňa 14.6.2018 

46. Schéma pomoci de minimis – Portfóliová záruka prvej straty v oblasti výskumu, vývoja a 

inovácií – First Loss Portfolio Guarantee – FLPG v znení dodatku č. 1– DM 16/2018 

vydaná v Obchodnom vestníku 235/2018 dňa 06.12.2018 

47. Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu 

medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych 

dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom 

kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov 

(podopatrenie 16.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 1 – DM-

6/2015, Dostupné na: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161&id=9689  

48. Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií na spracovanie/ uvádzanie na trh a/alebo 

vývoj poľnohospodárskych výrobkov v Bratislavskom kraji (podopatrenie 4.2 Programu 

rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 1 – DM-4/2015, Dostupné na: 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=349&id=9104  

49. Schéma minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení dodatku č.3  – DM-

3/2014, Dostupné na: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=347&id=9030  

50. Schéma pomoci de minimis JESSICA – nástroj finančného inžinierstva (JESSICA III) – 

DM-4/2016, Dostupné na: http://www.sfrb.sk/schemy-statnej-pomoci/schemy-statnej-

pomoci  

51. Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.2 „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych 

produktov a produktov lesného hospodárstva“ (opatrenie 5.3.1.2 Programu rozvoja 

vidieka SR 2007 – 2013) – DM-6/2014,  

52. Dostupné na: http://www.mpsr.sk/sk/?navID=305&id=5619  
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53. Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.4. „Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov“ 

(opatrenie 5.3.1.4. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) – DM-7/2014, Dostupné 

na: http://www.mpsr.sk/sk/?navID=305&id=5619  

54. Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb (opatrenie 

5.3.1.7 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) – DM-8/2014, Dostupné na: 

http://www.mpsr.sk/sk/?navID=305&id=5619  

55. Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3.2 „Podpora činností v oblasti vidieckeho 

cestovného ruchu“ – časť A (opatrenie 5.3.3.2 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) 

– DM-9/2014, Dostupné na: http://www.mpsr.sk/sk/?navID=305&id=5619  

56. Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2 Podpora činností v oblasti vidieckeho 

cestovného ruchu – časť A (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 

2013) implementované prostredníctvom osi 4 LEADER – DM-10/2014, Dostupné na: 

http://www.mpsr.sk/sk/?navID=305&id=5619  

57. Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3.4.1. „Základné služby pre vidiecke 

obyvateľstvo“ (opatrenie 5.3.3.4.1. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 – DM-

11/2014, Dostupné na: http://www.mpsr.sk/sk/?navID=305&id=5619  

58. Schéma podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu 

Bratislavský kraj (schéma pomoci de minimis) – DM-12/2014, Dostupné na: 

http://www.opbk.sk/sk/dokumenty/  

59. Schéma minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel – DM-15/2014, Dostupné na: 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=347&id=10762  

60. Schéma minimálne pomoci na podporu investícií do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností v bratislavskom kraji (podopatrenie 6.4 Programu rozvoja 

vidieka) v znení dodatku č. 1 – DM-2/2015, Dostupné na: 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=160&id=9514  

61. Schéma minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení dodatku 

č. 1 – DM-3/2015, Dostupné na: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=160&id=9477  

62. Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom 

Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko – DM-11/2016 

vydaná v Obchodnom vestníku 222/2016 dňa 21.11.2016 

63. Schéma  minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom 

Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko-DM-12/2016 vydaná 

v Obchodnom vestníku 222/2016 dňa 21.11.2016 

64. Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom 

Programu spolupráce Interreg V-A PL-SK Poľsko – Slovensko 2014-2020 – DM – 

13/2016 vydaná v Obchodnom vestníku 243/2016 dňa 20.12.2016 

65. Schéma minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie 

mimoprodukčných funkcií lesov – DM – 12/2017, Dostupné na: 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=347&id=8826  

66. Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike a v Českej republike 

prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká 

republika – DM – 16/2017 vydaná v Obchodnom vestníku 224/2017 dňa 24.11.2017 

67. Schéma pomoci de minimis na zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov 

prostredníctvom poskytovania úverov na renováciu – DM – 11/2018 vydaná 

v Obchodnom vestníku 101/2018 dňa 18.05.2018 

68. Schéma minimálnej pomoci na podporu mikropodnikkov a malých podnikov (schéma 

pomoci de minimis), v rámci IROP 2014-2020, špecifický cieľ 5.1.1– DM – 18/2018 

vydaná v Obchodnom vestníku 231/2018 dňa 30.11.2018 
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69. Schéma minimálnej pomoci na podporu zvyšovania energetickej účinnosti distribúcie 

tepla v Bratislavskom kraji (schéma pomoci de minimis) – DM – 15/2018 vydaná 

v Obchodnom vestníku 210/2018 dňa 31.10.2018 

70. Schéma na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych 

riešení v mestách (schéma pomoci de minimis) – DM – 3/2018 vydaná v Obchodnom 

vestníku 36/2018 dňa 20.02.2018 

71. Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č.1 – 

DM – 1/2018 vydaná v Obchodnom vestníku 142/2018 dňa 28.6.2018 

72. Schéma na podporu priemyselných klastrových organizácií (2017-2020) (schéma pomoci 

de minimis) DM – 13/2017 vydaná v Obchodnom vestníku 224/2017 dňa 24.11.2017 

73. Schéma na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných 

pracovísk formou Inovačných voucherov (2017 – 2020) (schéma pomoci de minimis) – 

DM -15 /2017 vydaná v Obchodnom vestníku 224/2017 dňa 24.11.2017 

74. Schéma na podporu  zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a 

klastrov – DM-10/2017 vydaná v Obchodnom vestníku 178/2017 dňa 19.09.2017 

75. Schéma na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku č. 1 – DM – 

8/2017 vydaná v Obchodnom vestníku 124/2018 dňa 28.06.2018 

76. Schéma na podporu startupov (2017 – 2020) (schéma pomoci de minimis) – DM-5/2017 

vydaná v Obchodnom vestníku 166/2017 dňa 30.08.2017 

77. Schéma na podporu rodinného podnikania (2017 – 2020) (schéma pomoci de minimis) – 

DM-7/2017 vydaná v Obchodnom vestníku 217/2016 dňa 11.11.2016 

78. Schéma na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov 

a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji (schéma pomoci de minimis) – DM-

8/2016 vydaná v Obchodnom vestníku 217/2016 dňa 11.11.2016 

79. Schéma pomoci de minimis pre iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike, Portfóliový 

úver zdieľaného rizika II (Portfolio Risk Sharing Loan II – PRSL II) – DM-8/2015 v znení 

DODATKU č. 1 vydaná v Obchodnom vestníku 190/2016 dňa 04.10.2016 

80. Schéma pomoci de minimis pre iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike, Portfóliový 

úver zdieľaného rizika (Portfolio Risk Sharing Loan– PRSL) – DM-1/2014, Dostupné na: 

http://www.economy.gov.sk/schema-pomoci-de-minimis/129959s  

81. Schéma na podporu účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch a výstavách v zahraničí a 

propagácie slovenského priemyselného potenciálu (schéma pomoci de minimis) – DM-

19/2014, Dostupné na:  

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=127259 

82. Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de 

minimis) – DM-20/2014, Dostupné na: http://www.economy.gov.sk/schema-pomoci-de-

minimis/129959s  

83. Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to 

nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis) – DM-21/2014, Dostupné na: 

http://www.economy.gov.sk/schema-pomoci-de-minimis/129959s  

84. Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov (schéma pomoci 

de minimis) – DM-22/2014, Dostupné na: http://www.sbagency.sk/statne-programy 

85. Schéma na podporu start upov (schéma pomoci de minimis) v znení Dodatku č. 1 – DM-

23/2014, Dostupné na: http://www.mhsr.sk/12186-menu/147271s  

86. Schéma pomoci de minimis pre iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike, Portfóliová 

záruka prvej straty (First Loss Portfolio Guarantee – FLPG) – DM-1/2011 v znení 

DODATKU č. 5 vydaná v Obchodnom vestníku 190/2016 dňa 04.10.2016 

87. Schéma na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných 

pracovísk formou Inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 
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2 Schéma DM-17/2014, Dostupné na: http://www.mhsr.sk/schema-na-podporu-

spoluprace-podnikatelskych-subjektov-a-vedecko-/148067s  

88. Schéma na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis) 

v znení dodatku č. 2 – DM-18/2014 vydaná v Obchodnom vestníku 150/2016 dňa 

04.08.2016 

89. Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania pri procese deinštitucionalizácie 

zariadení sociálnych služieb – DM – 6/2018 vydaná v Obchodnom vestníku 66/2016 dňa 

05.04.2018 

90. SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu zamestnanosti v znení dodatku č.6 – DM-

16/2014 vydaná v Obchodnom vestníku 250/2016 dňa 30.12.2016 

91. SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a 

vzdelávania zamestnancov v znení dodatku č.5 – DM-1/2015 vydaná v Obchodnom 

vestníku 198/2018 dňa 12.10.2018 

92. SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu vzdelávania v znení dodatku č.2 – DM-

3/2016 vydaná v Obchodnom vestníku 88/2017 dňa 10.05.2017 

93. SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS  na podporu zamestnanosti v odvetví 

poľnohospodárskej prvovýroby  – DM-7/2015 vydaná v Obchodnom vestníku 193/2015 

dňa 08.10.2015 

94. Schéma pomoci na podporu plnenia legislatívnych požiadaviek v oblasti chemickej 

legislatívy (schéma pomoci de minimis) – DM-2/2014, Dostupné na: 

http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2304  

95. Schéma poskytovania podpory za účelom obnovy bytovej budovy v zmysle § 7. ods. 1, 
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