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A) Preambula 

 

1. Predmetom Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania (schéma pomoci de minimis) 

(ďalej len „Schéma“) je poskytovanie pomoci priamou formou na realizáciu projektov 

zameraných predovšetkým na podporu podnikateľských zručností širokej verejnosti, najmä 

však u detí, žiakov a študentov, absolventov a pedagogických pracovníkov. Cieľom Schémy je 

prostredníctvom týchto projektov vytvoriť komplexnú a ucelenú podporu podnikateľského 

vzdelávania naprieč všetkými stupňami vzdelávania a už od útleho veku podporiť rozvoj 

individuálneho potenciálu,  predovšetkým podnikavosti u jednotlivcov, a to budovaním 

mäkkých zručností s cieľom zlepšovania podnikateľského prostredia.  

 

2. Podľa Akčného plánu pre podnikanie 2020 je „investovanie do vzdelávania v oblasti 

podnikania jednou z európskych investícií s najvyššou návratnosťou“. Z prieskumov, ktoré 

uvádza na svojich internetových stránkach aj Európska komisia, v časti Podnikateľské 

vzdelávanie,  vyplýva, že viac ako 20 % študentov, ktorí sa na strednej škole zúčastnili na 

programe minipodnikov, neskôr založia vlastnú spoločnosť“. Rovnako aj dokument European 

SME - Action Programme
1
, ktorý bol vypracovaný v spolupráci so Sieťou Vyslancov pre MSP 

považuje systematickú podporu a budovanie podnikateľských zručností na jednotlivých 

úrovniach vzdelávania za kľúčové. V dokumente sa však aj ďalej uvádza, že novej generácii by 

nemali chýbať podnikateľské zručnosti a podnikateľské myslenie, ak chce reflektovať na 

technologické inovácie a byť tak uplatniteľná v rýchlo meniacom sa podnikateľskom prostredí. 

 

3. Pomoc podľa tejto Schémy je odpoveďou na túto situáciu – jej zámerom je prostredníctvom 

jednotlivých projektov budovať podnikateľské vzdelávanie v jeho širšom chápaní. Zatiaľ, čo 

úzke chápanie podnikateľského vzdelávania znamená zlepšovanie len tých kompetencií, ktoré 

sú potrebné pre zakladanie nových firiem, širšie chápanie tohto pojmu znamená budovanie 

takých kompetencií, ako sú napríklad kritické myslenie, schopnosť vidieť príležitosť, kreativita 

či kooperácia, teda budovanie súboru mäkkých zručností, ktoré potrebuje každý jednotlivec bez 

ohľadu na to, či sa stane zamestnancom na pracovnom trhu alebo zaujme rolu podnikateľa. 

A práve takto komplexne chápané budovanie podpory podnikateľského vzdelávania je 

zámerom tejto Schémy.    

 

4. Rozvíjanie záujmu o podnikanie a podpora  podnikateľského úsilia je obsahom princípu 1 

iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act
2
), ktorý podporuje 

vytváranie nových podnikov a chápanie samostatne zárobkovej činnosti ako atraktívnej a 

výhodnej alternatívy k pracovno-právnemu vzťahu.  

 

5. Pomoc sa v zmysle tejto Schémy poskytuje priamou formou ako dotácia. 

  

                                                           
1 European SME – Action Programme,  https://www.eurocommerce.eu/media/143276/European%20SME-

Action%20Programme.pdf 
2 Kľúčová iniciatíva EÚ na podporu MSP,https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:sk:PDF 

https://www.eurocommerce.eu/media/143276/European%20SME-Action%20Programme.pdf
https://www.eurocommerce.eu/media/143276/European%20SME-Action%20Programme.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:sk:PDF
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B) Právny základ 

 

Právnym základom na poskytovanie podpory podľa tejto Schémy je: 

- 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
3
 v platnom znení (ďalej len 

„Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013“); 

- Príloha I k Nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých 

kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom 

znení (ďalej len „Príloha I k Nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014“); 

- Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení 

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

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o MSP“); 

- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“); 

- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;  

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy“); 

- Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dotáciách“);  

- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 

účtovníctve“); 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“); 

- Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej 

pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „Zákon 

o štátnej pomoci“); 

- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov; 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 

zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); 

- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

Ďalšie dokumenty nelegislatívnej povahy:  

- Zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act), iniciatíva Európskej únie na 

podporu malého a stredného podnikania (KOM(2008) 394); 

- Akčný plán pre podnikanie 2020, plán stimulácie podnikateľského potenciálu v snahe 

prinavrátiť Európe rast (KOM(2012) 795); 

- European SME – Action Programme. 

 

                                                           
3 Ú. v. EÚ L 352,  24. 12.  2013 
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C) Vymedzenie pojmov na účely Schémy 

 

Podnikateľské vzdelávanie – komplexné a systematické vzdelávanie zamerané na rozvoj 

podnikavosti a budovanie kompetencií a individuálneho potenciálu, a to najmä prostredníctvom 

praxe a zdokonaľovaním mäkkých zručností naprieč všetkými vzdelávacími stupňami, vrátane 

celoživotného vzdelávania. Cieľom podnikateľského vzdelávania je pomáhať zdokonaľovať 

vedomosti a zručnosti potrebné na dosiahnutie vytýčených cieľov, predovšetkým zameraných na 

podnikanie a na založenie vlastného biznisu, a to s cieľom zlepšovania podnikateľského prostredia. 

 

Absolvent – fyzická osoba nepodnikateľ do 2 rokov od ukončenia sústavnej prípravy na povolanie 

podľa osobitného predpisu
4
, nepresahujúci však vek 30 rokov. 

 

Škola podnikania – viacdňové podujatie organizované príjemcami pomoci, ktorého program je 

zameraný na budovanie podnikateľských zručností. 

 

Cieľová skupina – cieľovou skupinou jednotlivých projektov podľa článku H) Schémy 

predkladaných príjemcami pomoci sú fyzické osoby – nepodnikatelia (t. j. subjekty, ktoré 

nevykonávajú hospodársku činnosť), predovšetkým deti materských škôl, žiaci základných škôl a 

študenti stredných a vysokých škôl/univerzít so sídlom na území Slovenskej republiky, pedagogickí 

pracovníci a absolventi. 

Žiadosť – Žiadosť o poskytnutie podpory v zmysle prílohy č. 1 tejto Schémy. 

Projektový zámer – povinná príloha Žiadosti, ktorá sa zameriava aspoň na jednu z aktivít 

uvedených v článku H) Schémy. Štruktúru projektového zámeru tvoria predovšetkým nasledovné 

časti: 

a) informácie o žiadateľovi;  

b) opis projektu, na ktorý žiadateľ žiada poskytnutie podpory v zmysle tejto Schémy; 

c) finančná časť projektu.    

 

Detailnejšie informácie o obsahu jednotlivých projektových zámerov môžu byť špecifikované v 

jednotlivých Výzvach podľa článku L) Schémy. 

 

  

                                                           
4 Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/
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D) Cieľ pomoci 

 

Cieľom pomoci je predovšetkým vytvorenie ucelenej a komplexnej podpory podnikateľského 

vzdelávania, t. j. zručností nevyhnutných pre 21. storočie. Cieľová skupina Schémy tak získa nielen 

teoretické a praktické poznatky súvisiace s podnikaním, ale bude chápať podnikanie ako kariérnu 

voľbu, čo je spolu s rozvojom nevyhnutných zručností a podporou kreovania podnikateľských 

nápadov dobrým predpokladom na vytváranie nových podnikateľských subjektov. Takto podporená 

cieľová skupina má vyšší predpoklad udržať sa na trhu, byť globálne konkurencieschopná, ako aj 

prispieť k vytváraniu nových pracovných miest. Cieľom podpory je budovanie podnikavosti a 

takých zručností, aby podporená cieľová skupina bola schopná reagovať na zmeny na pracovnom 

trhu, medzi ktoré patrí napríklad zánik mnohých pracovných miest v dôsledku automatizácie alebo 

postupné starnutie obyvateľstva. 

 

E) Poskytovateľ pomoci a vykonávateľ Schémy 

 

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len 

„Poskytovateľ“). 

Poskytovateľ: 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  

Mlynské nivy 44/a 

827 15 Bratislava 212 

tel. ústredňa: 02/4854 1111  

webová stránka: www.mhsr.sk 

e-mail: info@mhsr.sk 

 

Vykonávateľ: 

Združenie právnických osôb s účasťou Poskytovateľa založené na podporu a rozvoj malého a 

stredného podnikania, ktoré je prijímateľom dotácie podľa Zákona o dotáciách a s ktorým 

Poskytovateľ uzatvorí zmluvu v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 a ods. 4 Zákona o MSP (ďalej len 

„Vykonávateľ“), pričom táto zmluva bude obsahovať vymedzenie vzájomných vzťahov, práv a 

povinností Poskytovateľa a Vykonávateľa pri poskytovaní podpory v zmysle tejto Schémy. 

Vykonávateľ bude v konkrétnom rozpočtovom roku vybraný v súlade s postupom uvedeným v 

Zákone o dotáciách. 

 

F) Príjemcovia pomoci 

 

1. Príjemcom pomoci je podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právnu formu a spôsob 

financovania. 

 

2. Príjemcami pomoci sú fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sú podnikateľmi podľa 

ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, založené a existujúce podľa práva Slovenskej 

republiky, so sídlom a/alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, pričom 

spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podniku (ďalej len „MSP“) podľa Prílohy I k 

Nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 a zároveň sú podnikom v zmysle článku 107 ods. 1 

http://www.mhsr.sk/


 

7 

 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie a zároveň bol v ich prospech vykonaný právny úkon, ktorý 

ich oprávňuje na získanie pomoci. 

 

3. Do dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa článku N) Schémy sa oprávnený príjemca 

pomoci nazýva žiadateľom (ďalej len „žiadateľ“); nadobudnutím účinnosti zmluvy podľa 

článku N) Schémy sa oprávnený príjemca pomoci nazýva príjemcom(ďalej aj „Príjemca“ 

alebo „príjemca pomoci“). 

 

4. Za príjemcu pomoci sa považuje jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenia Komisie (EÚ) 

č. 1407/2013. Pod pojmom „jediný podnik“ sa na účely tejto Schémy rozumejú všetky subjekty 

vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov: 

a) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov 

alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť; 

b) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať 

väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu 

vykonávajúceho hospodársku činnosť; 

c) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom 

ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, ktorú s  

daným subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť uzavrel, alebo na základe 

ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti; 

d) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom 

iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na základe zmluvy s inými 

akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť pod 

kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte 

vykonávajúcom hospodársku činnosť.  

Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm. 

a) až d) bodu 4. tohto článku Schémy prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov 

vykonávajúcich hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik. 

 

5. Príjemcom pomoci nemôže byť podnik, voči ktorému sa nárokuje vrátenie štátnej pomoci na 

základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto štátna pomoc 

označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom
4a

. Túto podmienku žiadateľ 

preukazuje čestným vyhlásením uvedeným v prílohe č. 2 Schémy.  

 

6. Dotáciu podľa tejto Schémy možno poskytnúť žiadateľovi, ak: 

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom; 

b) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol 

proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; 

c) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia
5
; 

d) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 

osobitného predpisu
6
; 

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

neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov
7a

; 

                                                           
4a Rozsudok ESD vo veci C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH / Nemecko („Deggendorf“) [1994], § 7 ods. 6 písm. b) 

Zákona o štátnej pomoci 
5 Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 

poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 

poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
6 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/82/
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f) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie; 

g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov 

Európskej únie; 

h) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora
7
, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora
8
. 

 

Žiadateľovi možno poskytnúť dotáciu len podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

platných a účinných v rozhodnom čase, a to najmä podľa Zákona o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy. 

 

7. Bližšie podmienky oprávnenosti príjemcov pomoci môžu byť špecifikované v jednotlivých 

Výzvach podľa článku L) Schémy, nebudú však v rozpore s touto Schémou. 

 

 

G) Rozsah pôsobnosti 

 

1. Pomoc sa vzťahuje na všetky odvetvia hospodárstva okrem: 

a) pomoci v prospech podnikov pôsobiacich v sektore rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa 

vzťahuje nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej 

organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady 

(ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000; 

b) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v oblasti prvovýroby poľnohospodárskych 

výrobkov; 

c) pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim v sektore spracovania a marketingu 

poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch: 

-  ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov 

kúpených od prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na trhu príslušnými 

podnikmi,  

- ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom; 

d) pomoci na činnosti súvisiace 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; 

e) pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred 

dovážaným. 

 

2. Ak podnik pôsobí v sektoroch uvedených v bode 1. písm. a), b) alebo c) tohto článku Schémy a 

zároveň pôsobí v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti, ktoré 

patria do rozsahu pôsobnosti Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 a tejto Schémy, vzťahuje 

sa Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 a táto Schéma na pomoc poskytovanú v súvislosti s 

týmito ďalšími sektormi alebo na tieto ďalšie činnosti za podmienky, že dotknutý príjemca 

pomoci zabezpečí (a Poskytovateľ/Vykonávateľ overí) pomocou primeraných prostriedkov, 

ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov (napr. analytická evidencia), aby činnosti 

vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti Nariadenia Komisie (EÚ) č. 

                                                                                                                                                                                                 
7a

 § 170 ods. 21  zákona č.  461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,  

§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
7 § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
8 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/461/#paragraf-170.odsek-21
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/461/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/#paragraf-25.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/95/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/#paragraf-18
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/
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1407/2013 a tejto Schémy neboli podporované z pomoci de minimis poskytovanej v súlade s 

Nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 a touto Schémou. 

 

3. Táto Schéma sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky. 

 

H) Oprávnené projekty 

 

Schéma je realizovaná prostredníctvom komponentu 1: 

 

Komponent 1 – dotácie 

 

Priama pomoc je určená na projektové zámery, ktoré sú zamerané na aspoň jednu z uvedených 

aktivít: 

 

a) Podnikateľské vzdelávacie kurzy – zameriavajú sa predovšetkým na rozvoj podnikateľských 

zručností, kompetencií a potenciálu cieľovej skupiny najmä prostredníctvom: 

1. školy podnikania; 

2. vzdelávacích študentských kurzov (jednotlivé kurzy budú rozdelené naprieč všetkými 

vzdelávacími stupňami); 

3. podnikateľského tréningu študentských firiem zameraného predovšetkým na vznik nových 

podnikateľských nápadov a myšlienok; 

4. podnikateľského tréningu pedagogických pracovníkov v oblasti podpory podnikavosti. 

 

Podrobnejšie informácie o Podnikateľských vzdelávacích kurzoch budú uvedené v 

Implementačnom manuáli Schémy. 

 

b) Podnikanie v praxi – je zamerané predovšetkým na podporu podnikateľských ambícií a rozvoj 

podnikateľských zručností v praxi, a to prostredníctvom realizácie exkurzií v slovenských 

a/alebo zahraničných firmách alebo stretnutí so zástupcami firiem. 

 

Podrobnejšie informácie o Podnikaní v praxi budú uvedené v Implementačnom manuáli Schémy. 

 

c) Domáce tréningové programy –na podporu realizácie konkrétnych podnikateľských nápadov 

a projektov. Domáci tréningový program si kladie za cieľ predovšetkým zlepšiť a rozvinúť 

potenciál cieľovej skupiny ako jednotlivca, jeho podnikateľské zručnosti a kompetencie, ktoré 

mu napomôžu rýchlejšie reagovať na meniace sa prostredie. Ide najmä o súbor aktivít, 

prostredníctvom ktorých cieľová skupina získa reálnu spätnú väzbu, predovšetkým od domácich 

a zahraničných mentorov/podnikateľov, vďaka ktorej môžu byť ich podnikateľské nápady 

a projekty viac konkurencieschopné nielen na domácom, ale aj na zahraničnom trhu. Jedná sa 

najmä o poskytovanie individuálnych alebo skupinových služieb na podporu podnikavosti 

a rozvoj kompetencií, predovšetkým, nie však výlučne formou: 

 networkingu; 

 mentoringu; 

 návštev firiem; 

 seminárov, workshopov; 

 hodnotení a pod. 

 

Podrobnejšie informácie o Domácich tréningových programoch budú uvedené v 

Implementačnom manuáli Schémy. 
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d) Zahraničné tréningové programy –  sú zamerané na podporu zvyšovania podnikateľských 

zručností a kompetencií cieľovej skupiny, najmä však záujemcov o podnikanie 

a pedagogických pracovníkov, a to prostredníctvom zahraničných tréningových programov vo 

svetových centrách, ako napríklad akcelerátoroch, inkubátoroch, resp. špecializovaných 

organizáciách na podporu budúcich podnikateľov (napr. v Izraeli, Singapure, Fínsku a i.).  

 

Podrobnejšie informácie o Zahraničných tréningových programoch budú uvedené v 

Implementačnom manuáli Schémy. 

 

 

I) Oprávnené výdavky 

 

1. Za oprávnené výdavky sa považujú výdavky bezprostredne súvisiace s realizáciou oprávnených 

projektových zámerov podľa článku H) Schémy a sú podložené: 

a) rozpisom jednotlivých položiek; 

b) účtovnými a daňovými dokladmi; 

c) príslušnými výpismi z bankových účtov preukazujúce úhradu oprávnených výdavkov;  

d) prípadne inými dokladmi, výlučne však vo forme a podľa podmienok akceptovateľných 

Poskytovateľom alebo Vykonávateľom, na základe ktorých má byť dotácia poskytnutá. 

 

2. Oprávnené výdavky musia byť primerané a musia byť vynaložené v súlade s princípmi:  

a) hospodárnosti; 

b) transparentnosti; 

c) efektívnosti;  

d) účinnosti;  

e) účelnosti. 

 

3. Na účely výpočtu oprávnených výdavkov sa použijú číselné údaje pred odpočítaním daní a 

iných poplatkov. 

 

4. Konkrétne oprávnené výdavky vzťahujúce sa na aktivity komponentu budú uvedené 

v Implementačnom manuáli Schémy a/alebo vo Výzve podľa článku L) Schémy. Bližšie 

podmienky časovej oprávnenosti výdavkov budú špecifikované v jednotlivých Výzvach podľa 

článku L) Schémy. 

 

5. Za oprávnené výdavky sa na účely tejto Schémy nepovažujú najmä: 

a) výdavky na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek; 

b) poplatky za bankové služby;  

c) colné poplatky a dane. Výnimku predstavujú (i) daň z pridanej hodnoty v prípade, ak 

Príjemca nie je platcom dane z pridanej hodnoty  a (ii) daň vyberaná zrážkou v súlade 

s ustanovením § 43 ods. 3 písmeno h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) v prípade, ak je Príjemca 

zrážku dane povinný vykonať a odviesť v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o dani 

z príjmov, ktoré sa na účely tejto Schémy považujú za oprávnené výdavky;   

d) poistné;  

e) úroky; 

f) pokuty; 

g) penále. 
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J) Forma pomoci 

 

1. V rámci komponentu 1 článok H) Schémy je poskytovaná priama podpora formou dotácie na 

oprávnené projektové zámery podľa tejto Schémy. Dotáciu je možné uhrádzať jednorazovo 

celou sumou po ukončení realizácie projektového zámeru na základe žiadosti o platbu a 

predložených uhradených účtovných dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených 

výdavkov alebo je možné dotáciu uhrádzať na základe žiadosti o platbu obsahujúcu výšku 

požadovanej dotácie, ako aj  návrh jej vecného použitia. Takto poskytnutá platba bude 

predmetom zúčtovania a zdokladovania použitia oprávnených výdavkov na vymedzený účel na 

základe účtovných dokladov. 

 

2. Pomoc bude poskytovaná v režime de minimis. 

 

 

K) Výška pomoci 

 

1. V rámci komponentu 1 výška pomoci predstavuje hodnotu vyplatenej dotácie príjemcovi 

pomoci. Najvyššia a najnižšia výška pomoci budú uvedené v konkrétnej Výzve podľa článku 

L) Schémy, pričom bude dodržaný strop uvedený v bode 2. tohto článku Schémy. 

 

2. Maximálna výška pomoci  poskytnutá príjemcovi pomoci (vrátane všetkých členov skupiny 

podnikov, ktoré so žiadateľom tvoria jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenia Komisie 

(EÚ) č. 1407/2013) vrátane pomoci poskytnutej podľa tejto Schémy nepresiahne 200 000 eur v 

priebehu obdobia troch fiškálnych rokov (prebiehajúceho fiškálneho roka a dvoch 

predchádzajúcich fiškálnych rokov), a to aj od iných poskytovateľov, alebo v rámci iných 

schém pomoci de minimis. Maximálna výška pomoci de minimis poskytnutá jedinému podniku 

vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, nepresiahne 100 000 

eur v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, pričom táto pomoc sa nepoužije na nákup 

vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Uvedená hodnota predstavuje objem pomoci de minimis 

prijatej od všetkých poskytovateľov na území Slovenskej republiky v uvedenom období. Ak 

podnik vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu a zároveň iné činnosti, 

na ktoré sa uplatňuje strop vo výške 200 000 eur, strop vo výške 200 000 eur sa na tento podnik 

uplatní za predpokladu, že Príjemca zabezpečí (a Poskytovateľ/Vykonávateľ overí) pomocou 

primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov (napr. analytická 

evidencia), aby pomoc pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 100 000 eur a aby sa 

žiadna pomoc de minimis nepoužila na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Trojročné 

obdobie sa určuje na základe účtovného obdobia Príjemcu. Podľa Zákona o účtovníctve je to 

kalendárny alebo hospodársky rok, podľa rozhodnutia podnikateľa. Stropy minimálnej pomoci 

sa uplatňujú bez ohľadu na to, v akej forme sa pomoc poskytla a či je poskytnutá čiastočne 

alebo úplne zo zdrojov EÚ. 

 

3. Poskytnúť pomoc jednému príjemcovi pomoci podľa tejto Schémy je možné aj opakovane za 

predpokladu dodržania stropov podľa bodu 2. tohto článku Schémy.  

 

4. Príjemca pomoci sa môže v rámci tejto Schémy zapojiť do viacerých aktivít komponentu za 

predpokladu dodržania stropov podľa bodu 2. tohto článku Schémy. 

 



 

12 

 

5. Ak by sa poskytnutím novej pomoci de minimis presiahol príslušný strop stanovený v bode 2. 

tohto článku Schémy, na nijakú časť takejto novej pomoci sa nevzťahujú výhody spojené s 

Nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013. 

 

6. Schéma sa vzťahuje iba na pomoc, pri ktorej je možné vopred presne vypočítať ekvivalent 

hrubého grantu pomoci bez potreby vykonať posúdenie rizika („transparentná pomoc“) v 

súlade s čl. 4 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013. 

 

7. V prípade fúzií alebo akvizícií sa pri zisťovaní toho, či prípadná nová pomoc de minimis pre 

tento nový alebo nadobúdajúci podnik presahuje príslušný strop, zohľadní každá pomoc de 

minimis poskytnutá predtým ktorémukoľvek zo spájajúcich sa podnikov. Pomoc de minimis 

zákonne poskytnutá pred fúziou alebo akvizíciou zostáva zákonnou. 

 

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

minimis poskytnutá pred rozdelením priradí tomu podniku, ktorý z nej profitoval, čo je v 

zásade ten podnik, ktorý preberá činnosti, na ktoré sa pomoc de minimis využila. Ak takéto 

priradenie nie je možné, pomoc de minimis sa priradí úmerne na základe účtovnej hodnoty 

vlastného kapitálu nových podnikov v deň nadobudnutia účinnosti rozdelenia podniku. 

 

 

L) Podmienky poskytnutia pomoci 

 

1. Žiadatelia predkladajú svoje Žiadosti na základe Výzvy, zverejnenej najmenej 30 dní pred 

termínom predkladania Žiadostí na webovom sídle Poskytovateľa alebo Vykonávateľa (ďalej 

len „Výzva“).  

 

2. Žiadateľ musí spĺňať najmä podmienky podľa článku F) tejto Schémy a zároveň spĺňať 

podmienky a kritériá, ktoré sú stanovené vo Výzve, ktorá nebude v rozpore s touto Schémou. 

 

3. Žiadateľ k Žiadosti doloží projektový zámer a doklady preukazujúce splnenie podmienok 

podľa osobitného predpisu
9
.  

 

4. Žiadateľ preukazuje splnenie podmienok podľa článku F) bod 6. Schémy: 

a) čestným vyhlásením žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom 

okrem finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu, ak ide o splnenie 

podmienky podľa článku F) bod 6. písm. a) Schémy; 

b) potvrdením príslušného konkurzného súdu, nie starším ako tri mesiace, ak ide o splnenie 

podmienky podľa článku F) bod 6. písm. b) Schémy; 

c) čestným vyhlásením žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia, ak ide o 

splnenie podmienky podľa článku F) bod 6. písm. c) Schémy; 

d) potvrdením príslušného inšpektorátu práce
10

 nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz 

nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu
11

, ak ide o splnenie podmienky podľa 

článku F) bod 6. písm. d) Schémy. 

Preukázanie splnenia podmienok podľa článku F) bod 6. Schémy dané týmto bodom bude 

realizované vždy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných 

                                                           
9 § 8a Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy  
10 § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 

nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
11 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/#paragraf-8a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/125/#paragraf-7.odsek-3.pismeno-n
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/82/
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v rozhodnom čase, a to najmä podľa Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Na 

základe rozhodnutia Poskytovateľa možno doklady preukazujúce splnenie podmienok na 

poskytnutie dotácie predložiť najneskôr do schválenia poskytnutia dotácie. 

 

5. Na žiadateľa spĺňajúceho podmienky článku F) Schémy, ktorý je subjektom verejnej správy, sa 

vzťahujú ustanovenia § 8a ods. 6Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  Splnenie 

podmienok podľa článku F) bod 6. písm. f) a g) preukazuje len žiadateľ, ktorým je právnická 

osoba, okrem právnickej osoby podľa osobitného predpisu
12

; na preukázanie splnenia týchto 

podmienok žiadateľ poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
13

. Údaje 

podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľ bezodkladne zašle v elektronickej podobe 

prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na 

vydanie výpisu z registra trestov. Preukázanie splnenia podmienok podľa článku F) bod 6. 

Schémy dané týmto bodom bude realizované vždy podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných a účinných v rozhodnom čase, a to najmä podľa Zákona o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy.  

 

6. Na poskytnutie pomoci podľa tejto Schémy nie je právny nárok. 

 

7. Poskytnutie pomoci v zmysle tejto Schémy musí byť v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 

1407/2013. 

 

 

M) Kumulácia pomoci 

 

1. Kumulácia pomoci je vždy viazaná na konkrétneho príjemcu (vrátane všetkých členov skupiny 

podnikov, ktoré so žiadateľom tvoria jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenia Komisie 

(EÚ) č. 1407/2013). 

 

2. Pomoc de minimis podľa tejto Schémy sa nekumuluje so štátnou pomocou vo vzťahu k 

rovnakým oprávneným nákladom alebo štátnou pomocou na to isté opatrenie rizikového 

financovania, ak by takáto kumulácia presahovala najvyššiu príslušnú intenzitu pomoci alebo 

výšku pomoci stanovenú v závislosti od osobitných okolností jednotlivých prípadov v nariadení 

alebo rozhodnutí o skupinovej výnimke prijatých Komisiou. Pomoc de minimis, ktorá sa 

neposkytuje na konkrétne oprávnené náklady, ani sa k nim nedá priradiť, možno kumulovať s 

inou štátnou pomocou poskytnutou na základe nariadenia o skupinovej výnimke alebo 

rozhodnutí prijatých Komisiou. 

 

3. Pomoc de minimis podľa tejto Schémy sa môže kumulovať s pomocou de minimis poskytnutou 

v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 

108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov 

poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2012, s. 8) 

až do výšky stropu stanoveného v uvedenom nariadení. Môže byť kumulovaná s pomocou de 

minimis poskytnutou v súlade s inými predpismi o pomoci de minimis až do výšky príslušného 

stropu stanoveného v bode 2. článku K) tejto Schémy. 

 

 

                                                           
12 § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
13 § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/91/#paragraf-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/330/#paragraf-10.odsek-4.pismeno-b
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N) Mechanizmus poskytovania pomoci 

 

1. Poskytovateľ alebo Vykonávateľ je povinný postupovať pri poskytovaní pomoci v rámci tejto 

Schémy v súlade so Zákonom o MSP, pričom vedie evidenciu všetkých predložených Žiadostí, 

dokumentáciu týkajúcu sa realizovanej pomoci, vrátane celej zmluvnej dokumentácie. 

 

2. Žiadatelia predkladajú svoje Žiadosti v listinnej alebo v elektronickej podobe na základe 

Výzvy. Detaily podania Žiadosti budú uvedené vždy vo Výzve. 

 

3. Ak Žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Poskytovateľ alebo Vykonávateľ do 30 dní odo 

dňa doručenia Žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju doplnil. Ak žiadateľ výzve na doplnenie 

Žiadosti v určenej lehote nevyhovie, Poskytovateľ alebo Vykonávateľ Žiadosť zamietne.  

 

4. Žiadosti spĺňajúce podmienky Schémy predloží Poskytovateľ alebo Vykonávateľ na zasadnutie 

komisie (ďalej len „Komisia“). Žiadosti zamietnuté podľa bodu 3. tohto článku Schémy 

nebudú predložené na schvaľovacie konanie Komisie, avšak Komisia bude o nich informovaná.  

 

5. Komisia schvaľuje  Žiadosti podľa kritérií uvedených vo Výzve. O schválení/neschválení 

Žiadosti informuje Poskytovateľ alebo Vykonávateľ žiadateľov a v prípade schválenia Žiadosti 

následne pristúpi k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí podpory v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 

a 5 Zákona o MSP (ďalej len „Zmluva“).  

 

6. Zverejnenie zoznamu všetkých schválených, ako aj neschválených Žiadostí zabezpečuje 

Poskytovateľ alebo Vykonávateľ v súlade s ustanovením § 6 ods. 5 písm. e) a f) Zákona o 

MSP. 

 

7. Žiadateľ v prílohe č. 2 Schémy predloží vyhlásenie o tom, že nepatrí do skupiny podnikov, 

ktoré sú považované za jediný podnik. V prípade, ak Žiadateľ patrí do skupiny podnikov, ktoré 

sú považované za jediný podnik, predloží zoznam podnikov, ktoré so Žiadateľom tvoria jediný 

podnik.  

 

8. V prípade porušenia podmienok Schémy, vrátane zmluvných vzťahov a na základe rozhodnutia 

príslušného orgánu, môžu byť uložené sankcie v zmysle príslušných právnych predpisov, 

najmä Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  

 

 

O) Rozpočet 

 

1. Indikatívna  výška  výdavkov  plánovaných  na podporu podnikateľského vzdelávania je: 
 

» 2021: 100 000 eur - navrhovaný rozpočet, 

» 2022: 4 000 000 eur - navrhovaný rozpočet, 

» 2023: 5 000 000 eur - navrhovaný rozpočet. 
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2. Pri vyhlásení Výzvy zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle disponibilný objem 

finančných prostriedkov alokovaných na príslušnú Výzvu. 

 

3. Finančné prostriedky na realizáciu Schémy budú hradené z programu Podpora úspešnej 

podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu MH SR.  

 

 

P) Transparentnosť a monitorovanie 

 

1. Poskytovateľ a Vykonávateľ po nadobudnutí platnosti a účinnosti Schémy, resp. Schémy v 

znení dodatku, zabezpečia jej zverejnenie v platnom znení na svojich webových sídlach v 

trvaní minimálne počas obdobia jej platnosti a účinnosti. 

 

2. Podľa ustanovenia § 13 ods. 1, 2 a 5 Zákona o štátnej pomoci je Vykonávateľ povinný do 

centrálneho registra zaznamenávať údaje o poskytnutej minimálnej pomoci a údaje o 

príjemcovi pomoci do 5 pracovných dní odo dňa poskytnutia pomoci. 

 

3. Dňom poskytnutia pomoci sa rozumie deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Pre vylúčenie 

akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že do momentu nadobudnutia účinnosti Zmluvy, nevzniká 

žiadateľovi právny nárok na poskytnutie pomoci v zmysle tejto Schémy. 

 

4. Poskytovateľ písomne informuje príjemcu pomoci o predpokladanej výške pomoci vyjadrenej 

ako ekvivalent hrubého grantu a o tom, že ide o pomoc de minimis, pričom výslovne uvedie 

odkaz na Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013, jeho názov a údaje o jeho uverejnení v 

Úradnom vestníku Európskej únie. 

 

5. Vykonávateľ je v zmysle ustanovenia § 13 ods. 3 a 5 Zákona o štátnej pomoci povinný pred 

poskytnutím pomoci overiť v centrálnom registri, ktorý vedie Protimonopolný úrad Slovenskej 

republiky, či jej poskytnutím nedôjde k prekročeniu stropu minimálnej pomoci jedinému 

podniku. 

 

6. Poskytovateľ alebo Vykonávateľ vedie evidenciu poskytnutej pomoci, ktorá obsahuje 

identifikáciu subjektu v súlade s údajmi podľa obchodného registra, živnostenského registra, 

respektíve iného samostatného registra, výšku poskytnutej pomoci, dátum schválenia a dátum 

poskytnutia pomoci, vrátane predložených Žiadostí a príloh. Poskytovateľ alebo Vykonávateľ 

taktiež vedie aj evidenciu žiadateľov, ktorým nebola pomoc v rámci Schémy schválená. 

 

7. Transparentnosť Schémy a zabezpečenie zverejnenia zoznamu všetkých schválených ako aj 

neschválených Žiadostí zabezpečuje Poskytovateľ alebo Vykonávateľ v súlade s ustanovením § 

6 ods. 5 písm. e) a f) Zákona o MSP. 

 

8. Poskytovateľ alebo Vykonávateľ kontroluje dodržiavanie všetkých podmienok stanovených v 

tejto Schéme a dodržiavanie stropov maximálnej výšky pomoci podľa článku K), bod 2. 

Schémy. 

 

9. Poskytovateľ alebo Vykonávateľ je povinný uchovávať záznamy týkajúce sa individuálnej 

pomoci de minimis po dobu 10  fiškálnych rokov od dátumu jej poskytnutia. Záznamy týkajúce 

sa Schémy Poskytovateľ alebo Vykonávateľ uchováva po dobu 10 fiškálnych rokov od dátumu, 

kedy sa poskytla posledná individuálna pomoc v rámci tejto Schémy. 
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10. Poskytovateľ alebo Vykonávateľ zverejní na svojom webovom sídle dokumenty uvedené v 

ustanovení § 6 ods. 5 Zákona o MSP. 

 

11. V prípade zistenia rozporu medzi uverejnenou Výzvou a touto Schémou bude Poskytovateľ 

alebo Vykonávateľ postupovať podľa ustanovení tejto Schémy. 

 

Q) Kontrola a audit 

 

1. Poskytovateľ, Vykonávateľ a ostatné orgány štátnej správy sú oprávnené vykonať 

kontrolu/audit vynaložených verejných financií najmä v súlade so Zákonom o finančnej 

kontrole a audite a Zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Výkon 

kontroly/auditu na základe iných všeobecne záväzných právnych predpisov týmto nie je 

dotknutý. 

2. Oprávnené osoby na výkon kontroly a auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Vykonávateľ a ním poverené osoby, 

c) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Vykonávateľa a ním poverené osoby, 

d) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, 

e) Úrad vládneho auditu, 

f) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, 

g) Osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi štátnej správy v súlade s príslušnými  

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi Európskej únie. 

3. Oprávnené osoby na výkon kontroly a auditu kontrolujú/auditujú dodržiavanie podmienok, 

za ktorých sa pomoc poskytla, ako aj ostatné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na 

hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia poskytnutej pomoci. 

Kontrolujú/auditujú predovšetkým hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia 

poskytnutej pomoci, dodržiavanie zmluvných podmienok a podmienok Schémy. Za týmto 
účelom sú oprávnení vykonať kontrolu/audit priamo u príjemcu pomoci. 

4. Príjemca pomoci vytvorí oprávneným osobám podľa bodu 2. tohto článku Schémy, 
vykonávajúcim kontrolu/audit, primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 
kontroly/auditu a poskytne im potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny 
týkajúce sa najmä realizácie použitia poskytnutej pomoci. 

5. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, ako koordinátor pomoci, je podľa Zákona 

o štátnej pomoci oprávnený u Poskytovateľa vykonať kontrolu poskytnutia tejto pomoci. 

Na tento účel je koordinátor pomoci oprávnený overiť si potrebné skutočnosti aj u príjemcu 

minimálnej pomoci alebo u Vykonávateľa. Príjemca minimálnej pomoci alebo 

Vykonávateľ je povinný umožniť koordinátorovi pomoci vykonať kontrolu. 
 

 

R) Platnosť a účinnosť 

 

1. Schéma nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia v Obchodnom vestníku. 

Poskytovateľ zabezpečí zverejnenie úplného znenia Schémy  v Obchodnom vestníku. Následne 

Poskytovateľ a Vykonávateľ zabezpečia zverejnenie Schémy na svojich webových sídlach. 

 

2. Zmeny v Schéme je možné vykonať formou písomných dodatkov k Schéme, pričom platnosť 

a účinnosť každého dodatku nastáva dňom  zverejnenia Schémy v znení dodatku v 
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Obchodnom vestníku. Poskytovateľ a Vykonávateľ následne zabezpečia zverejnenie Schémy 

v znení dodatku na svojich webových sídlach. 

 

3. Platnosť a účinnosť Schémy končí 31. decembra 2023. Zmluva v zmysle tejto Schémy musí 

nadobudnúť účinnosť do 31. decembra 2023. 

 

4. Zmeny v legislatíve podľa článku B) Schémy alebo v akejkoľvek s ňou súvisiacej legislatíve, 

týkajúce sa ustanovení Schémy, musia byť premietnuté do Schémy najneskôr do šiestich 

mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti. 

 

5. Zmena v subjekte Poskytovateľa vyplývajúca zo všeobecne záväzného právneho predpisu sa 

nepovažuje za zmenu v Schéme, ktorú je potrebné vykonať formou písomného dodatku 

k Schéme. 

 

 

S) Prílohy 

 

1. Neoddeliteľnou súčasťou Schémy sú nasledovné prílohy: 

 

Príloha č. 1:  Žiadosť o poskytnutie podpory 

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenia  

Príloha č. 3:  Vyhlásenie k spracúvaniu osobných údajov 

Príloha č. 4:  Príloha I Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva - zoznam výrobkov, na 

ktorých výrobu, spracovanie a marketing sa pomoc de minimis v rámci tejto 

Schémy nesmie poskytnúť 

Príloha č. 5:  Definícia MSP podľa Prílohy I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 z 17. 6. 

2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom 

podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení 
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Príloha č. 1 Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania (schéma pomoci de minimis) 

 

Žiadosť o poskytnutie podpory v rámci  

Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania (schéma pomoci de minimis) 

 

 

  Dátum doručenia Žiadosti: 
(miesto pre úradný záznam) 

Komponent 1: 

Názov aktivity/ projektu: 

  

 

 

Obchodné meno žiadateľa 

 

   

   

Sídlo/miesto podnikania žiadateľa  
(ulica, číslo, PSČ, obec) 

 

   

  

 

Adresa prevádzkarne, ak je zriadená  

 

 

Právna forma žiadateľa 

  

  

Druh podniku  
(mikropodnikateľ, malý podnikateľ, stredný 

podnikateľ) 

 

 

IČO 
(právnické osoby, 

 fyzické osoby - podnikatelia) 

  

  

Číslo registrácie IČ DPH   

Meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý 

pobyt štatutárneho orgánu alebo členov 

štatutárneho orgánu a spôsob, akým budú 

za Prijímateľa (Príjemcu) konať, alebo 

meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, 

ak je ustanovený 

  

 

 

 

 

Kontaktná osoba  
(meno a priezvisko, funkcia telefón, fax, e-mail) 

  

 

 

 

Druh priamej formy podpory a vymedzenie 

účelu, na ktorý sa požaduje 

 

 

 

Bankové spojenie 
(IBAN a SWIFT kód) 

  

Plánovaná výška vlastných prostriedkov   
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určených na realizáciu projektu a účel ich 

použitia (eur) 

 

Výška požadovanej podpory (eur)   

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v Žiadosti sú pravdivé, presné a úplné. 

  

V ......................................... dňa ............................................. 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa ** 

 

** konanie sa uskutoční v zmysle pravidla definovaného v registri, v ktorom je žiadateľ zapísaný 

 

Prílohy: 

1. Projektový zámer v štruktúre uvedenej v Schéme a/alebo podľa požiadaviek konkrétnej Výzvy 

2. Čestné vyhlásenia 

3. Vyhlásenie k spracúvaniu osobných údajov (predloží sa za každú dotknutú fyzickú osobu 

uvedenú v Žiadosti) 

4. Označenie registra, v ktorom je právnická osoba okrem právnickej osoby podľa osobitného 

predpisu
14

 zapísaná na účely vyžiadania výpisu z registra trestov
15

 

5. Doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu
16

podľa článku L) bod 4. 

a/alebo 5. Schémy 

6. Iné prílohy uvedené v konkrétnej Výzve a/alebo Implementačnom manuáli Schémy. 

 

 

  

                                                           
14 § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
15 § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
16 § 8a Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/91/#paragraf-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/330/#paragraf-10.odsek-4.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/#paragraf-8a


 

20 

 

Príloha č. 2 Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania (schéma pomoci de minimis) 

 

Čestné vyhlásenia 

 

 

1. Ako žiadateľ v rámci Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania (schéma pomoci de 

minimis) (ďalej len „Žiadateľ“) týmto čestne vyhlasujem, že  Žiadateľ má vysporiadané 

finančné vzťahy so štátnym rozpočtom v zmysle ustanovenia § 8a ods. 5 písmeno a) zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

Za Žiadateľa: 

 

Dňa: Meno a priezvisko:  Podpis:  

 

 

2. Ako Žiadateľ týmto čestne vyhlasujem, že voči Žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia 

(napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 

poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, a/alebo zákona 

č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

Za Žiadateľa: 

 

Dňa: Meno a priezvisko:  Podpis:  

  

3. Ako Žiadateľ týmto čestne vyhlasujem, že Žiadateľ nie je podnik, voči ktorému sa nárokuje 

vrátenie štátnej pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom 

bola táto štátna pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. 

Za Žiadateľa: 

 

Dňa:  Meno a priezvisko:      Podpis:  

 

4. Ako Žiadateľ týmto čestne vyhlasujem, že Žiadateľ nepatrí do skupiny podnikov, ktoré sú 

považované za jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 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
17

).  

Za Žiadateľa: 

 

Dňa:  Meno a priezvisko:      Podpis:  

 

5. Ako Žiadateľ týmto čestne vyhlasujem, že Žiadateľ patrí do skupiny podnikov, ktoré sú 

považované za jediný podnik podľa článku 2 ods. 2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 

z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na 

                                                           
17 Ú. v. EÚ L 352,  24. 12.  2013 
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pomoc de minimis
18

) a na tento účel predkladám nasledovný zoznam podnikov, ktoré so 

Žiadateľom tvoria jediný podnik.  

 

Obchodné meno podniku: Sídlo/miesto podnikania:  IČO: 

 

 

 

 

Za Žiadateľa: 

 

Dňa:  Meno a priezvisko:      Podpis:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
18 Ú. v. EÚ L 352,  24. 12.  2013 
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Príloha č. 3 Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania (schéma pomoci de minimis) 

 

Vyhlásenie k spracúvaniu osobných údajov 

 

 

Dolu podpísaný/á [meno a priezvisko] (ďalej len „Dotknutá osoba“) uvedená v Žiadosti 

o poskytnutie podpory (ďalej len „Žiadosť“) v rámci Schémy na podporu podnikateľského 

vzdelávania (schéma pomoci de minimis) (ďalej len „Schéma“) beriem týmto na vedomie, že 

[názov, sídlo, IČO a registrácia vykonávateľa Schémy] (ďalej len „Vykonávateľ“), je v zmysle 

zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 

71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v 

znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o MSP“) oprávnená 

spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby, a to na účely: 

1. posudzovania Žiadosti a/alebo 

2. uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí podpory v zmysle Zákona o MSP. 

 

Ako Dotknutá osoba beriem na vedomie možnosť poskytnutia osobných údajov Ministerstvu 

hospodárstva Slovenskej republiky. 

Ako Dotknutá osoba svojím podpisom zároveň potvrdzujem poskytnutie informácií zo strany 

Vykonávateľa v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov) uvedených vo Výzve, na základe ktorej bola Žiadosť podaná.  

 

 

 

V ............................................. 
 
 
 
 
 

 
 
 

.................................................... 
podpis Dotknutej osoby 
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Príloha č. 4 Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania (schéma pomoci de minimis) 

 

PRÍLOHA I 

Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Konsolidované znenie) 

 

ZOZNAM 

uvedený v článku 32 tejto zmluvy 

 

(1) Číslo v Bruselskej nomenklatúre | (2) Opis tovarov | 

Kapitola 1 | Živé zvieratá | 

Kapitola 2 | Mäso a jedlé mäsové zvyšky | 

Kapitola 3 | Ryby, kôrovce a mäkkýše | 

Kapitola 4 | Mliečne produkty; vtáčie vajcia; prírodný med | 

Kapitola 5 | | 

05.04 | Vnútornosti, močové mechúre a žalúdky zvierat (iných než rýb) celé alebo ich časti | 

05.15 | Živočíšne produkty nešpecifikované alebo nezahrnuté inde; neživé zvieratá z 

kapitoly 1 alebo z kapitoly 3, nevhodné pre ľudskú spotrebu | 

Kapitola 6 | Živé stromy a iné rastliny; cibule, korene a podobné časti rastlín; rezané kvety a 

ozdobné listy | 

Kapitola 7 | Jedlá zelenina, rastliny, korene a hľuzy | 

Kapitola 8 | Jedlé ovocie; strúžiky melónov a citrusového ovocia | 

Kapitola 9 | Káva, čaj a korenie, s výnimkou maté (položka č. 09.03) | 

Kapitola 10 | Obilie | 

Kapitola 11 | Produkty mlynov: slad a škrob, glutín, inulín | 

Kapitola 12 | Olejnaté semená a olejnaté ovocie; zmesové zrná, semená a ovocie, 

priemyslové a liečivé rastliny; slama a krmoviny | 

Kapitola 13 | | 

ex 13.03 | Pektín | 
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Kapitola 15 | | 

15.01 | Prasačí tuk a iný vyškvarený bravčový tuk; vyškvarený alebo lisovaný hydinový tuk 

| 

15.02 | Nevyškvarené tuky hovädzieho dobytka, baranie alebo kozie tuky; loj (vrátane 

jemného loja) vyrobený z týchto tukov | 

15.03 | Stearín bravčového sadla, oleo-stearín a lojový stearín; olej bravčového sadla, lojový 

olej a oleový olej, nie emulzifikovaný alebo zmiešaný alebo vyrobený iným spôsobom | 

15.04 | Tuky a oleje z rýb a z morských cicavcov, rafinované i nerafinované | 

15.07 | Stužené rastlinné oleje, tekuté alebo tuhé, surové, rafinované alebo prečistené | 

15.12 | Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje, hydrogenované, rafinované i nerafinované, ale 

nie ďalej spracovávané | 

15.13 | Margarín, imitácie bravčového sadla a iné vyrobené jedlé tuky | 

15.17 | Odpady z procesov spracovania tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných 

voskov | 

Kapitola 16 | Prípravky z mäsa, z rýb, z kôrovcov a/alebo z mäkkýšov | 

Kapitola 17 | | 

17.01 | Cukrová repa a trstinový cukor, v tuhom stave | 

17.02 | Iné cukry; cukrové sirupy; umelý med (zmiešaný i nezmiešaný s prírodným 

medom); karamel | 

17.03 | Melasa, odfarbená i neodfarbená | 

17.05 | Cukry, sirupy alebo melasy, ochutené alebo farbené (vrátane vanilkového alebo 

vanilínového cukru) okrem ovocných štiav s pridaným cukrom v akomkoľvek pomere | 

Kapitola 18 | | 

18.01 | Kakaové boby, celé alebo drtené, surové alebo pražené | 

18.02 | Šupky a odpady kakaových bôbov | 

Kapitola 20 | Prípravky zo zeleniny, z ovocia alebo z iných častí rastlín | 

Kapitola 22 | | 

22.04 | Vínny mušt (hroznový mušt), fermentujúci či s fermentáciou zastavenou inak než 

prídavkom alkoholu | 
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22.05 | Víno z čerstvého hrozna; vínne mušty s fermentáciou zastavenou prídavkom 

alkoholu | 

22.07 | Iné fermentované nápoje (napríklad jablkové víno, hruškový mušt a medovina) |ex 

22.08 ex 22.09 | Etylalkohol, denaturovaný alebo nedenaturovaný, s akýmkoľvek 

alkoholometrickým titrom, získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I 

k zmluve, s výnimkou destilátov, likérov a ostatných liehových nápojov, zložených 

alkoholických prípravkov (tzv. koncentrovaných výťažkov) na výrobu nápojov | 

ex 22.10 | Ocot a náhradky octu | 

Kapitola 23 | Zvyšky a odpady potravinárskeho priemyslu; prípravky krmív pre zvieratá | 

Kapitola 24 | | 

24.01 | Nespracovaný tabak, tabakové odpady | 

Kapitola 45 | | 

45.01 | Prírodný korok, nespracovaný, drtený, granulovaný alebo mletý; odpadový korok | 

Kapitola 54 | | 

54.01 | Ľan, surový alebo spracovaný ale nespradený, kúdeľová priadza a odpady (vrátane 

cupovaných alebo garnetovaných handier) | 

Kapitola 57 | | 

57.01 | Pravé konope (Cannabis sativa) surové alebo spracované ale nespradené, výčesky (kúdeľ) 

a odpady pravého konope (vrátane cupovaných alebo garnetovaných handier alebo špagátov 
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Príloha č. 5 Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania (schéma pomoci de minimis) 

 

Príloha I Nariadenia Komisie EÚ č. 651/2014 zo 17 júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení 

 

Vymedzenie pojmov týkajúcich sa MSP 

 

Článok 1 

Podnik 

 

Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho 

právnu formu. Sem patria najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré 

vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti, a partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne 

vykonávajú hospodársku činnosť. 

 

Článok 2 

Počet pracovníkov a finančné limity určujúce kategórie podnikov 

 

1. Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov („MSP“) tvoria podniky, ktoré 

zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková 

ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR. 

 

2.  V rámci kategórie MSP sa malý podnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 

50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR. 

 

3.  V rámci kategórie MSP sa mikropodnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 

10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR. 

 

Článok 3 

Typy podnikov, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm 

 

1.  „Samostatný podnik“ je každý podnik, ktorý nie je zatriedený ako partnerský podnik v zmysle 

odseku 2 alebo ako prepojený podnik v zmysle odseku 3. 

 

2.  „Partnerské podniky“ sú všetky podniky, ktoré nie sú zatriedené ako prepojené podniky v 

zmysle odseku 3 a medzi ktorými je takýto vzťah: podnik (vyššie postavený podnik) vlastní, buď 

samostatne alebo spoločne s jedným alebo viacerými prepojenými podnikmi v zmysle odseku 3, 

25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv iného podniku (nižšie postavený podnik). 

 

Podnik sa však môže klasifikovať ako samostatný, teda ako podnik, ktorý nemá žiadne 

partnerské podniky, aj keď nižšie uvedení investori tento limit 25 % dosiahnu alebo prekročia, za 

predpokladu, že títo investori nie sú prepojení v zmysle odseku 3 individuálne alebo spoločne s 

príslušným podnikom: 

a) verejné investičné spoločnosti, spoločnosti investujúce do rizikového kapitálu, fyzické osoby 

alebo skupiny fyzických osôb pravidelne vykonávajúce rizikové investičné aktivity, ktoré 

investujú vlastný kapitál do nekótovaných podnikov (podnikateľskí anjeli), za predpokladu, 

že celkové investície týchto podnikateľských anjelov v rovnakom podniku sú nižšie ako 1 250 

000 EUR; 

b)  univerzity alebo neziskové výskumné strediská; 
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c)  inštitucionálni investori vrátane regionálnych rozvojových fondov; 

d)  orgány miestnej samosprávy s ročným rozpočtom nižším ako 10 mil. EUR a s menej ako 5 

000 obyvateľmi. 

 

3.  „Prepojené podniky“ sú podniky, medzi ktorými je niektorý z týchto vzájomných vzťahov: 

a)  podnik má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v inom podniku; 

b)  podnik má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo 

dozorného orgánu iného podniku; 

c)  podnik má právo dominantne pôsobiť na iný podnik na základe zmluvy uzatvorenej s týmto 

podnikom alebo na základe ustanovenia v jeho spoločenskej zmluve alebo stanovách; 

d)  podnik, ktorý je akcionárom alebo členom iného podniku, sám kontroluje na základe zmluvy 

s inými akcionármi tohto podniku alebo členmi tohto podniku väčšinu hlasovacích práv 

akcionárov alebo členov v tomto podniku. 

 

Vychádza sa z predpokladu, že dominantný vplyv neexistuje, ak sa investori uvedení v odseku 2 

druhom pododseku nezapoja priamo alebo nepriamo do riadenia príslušného podniku - bez toho, 

aby boli dotknuté ich práva ako akcionárov. 

 

Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom zo vzťahov uvedených v prvom pododseku 

prostredníctvom jedného alebo viacerých iných podnikov alebo prostredníctvom niektorého z 

investorov uvedených v odseku 2, sa tiež považujú za prepojené. 

 

Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom z týchto vzťahov prostredníctvom fyzickej osoby 

alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne, sa tiež považujú za prepojené podniky, ak 

svoju činnosť alebo časť svojej činnosti vykonávajú na rovnakom relevantnom trhu alebo na 

priľahlých trhoch. 

 

Za „priľahlý trh" sa považuje trh pre výrobok alebo službu, ktorý sa nachádza bezprostredne vo 

vyššej alebo nižšej pozícii vo vzťahu k relevantnému trhu. 

 

4. Okrem prípadov uvedených v odseku 2 druhom pododseku sa podnik nemôže považovať za 

MSP, ak 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo 

kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi. 

 

5.  Podniky môžu poskytnúť vyhlásenie o postavení ako samostatný podnik, partnerský podnik 

alebo prepojený podnik vrátane údajov týkajúcich sa limitov stanovených v článku 2. Vyhlásenie 

sa môže poskytnúť aj vtedy, keď je imanie rozptýlené tak, že nie je možné presne určiť, kto je 

jeho držiteľom; v takomto prípade podnik môže poskytnúť vyhlásenie v dobrej viere, že môže 

odôvodnene predpokladať, že jeden podnik v ňom nevlastní alebo spoločne navzájom prepojené 

podniky v ňom nevlastnia 25 % alebo viac. Takéto vyhlásenia sa poskytnú bez toho, aby boli 

dotknuté kontroly alebo vyšetrovania stanovené podľa vnútroštátnych pravidiel alebo pravidiel 

Únie. 

 

Článok 4 

Údaje používané pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm a referenčné obdobie 

 

1.  Údajmi používanými pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm sú údaje týkajúce sa 

posledného schváleného účtovného obdobia a vypočítané na ročnom základe. Zohľadňujú sa odo 

dňa účtovnej závierky. Výška zvoleného obratu sa vypočíta bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a 

iných nepriamych daní. 
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2.  Ak podnik v deň účtovnej závierky zistí, že na ročnom základe prekročil počet pracovníkov 

alebo finančné limity stanovené v článku 2, alebo klesol pod tento počet pracovníkov a finančné 

limity, nebude to mať za následok stratu alebo nadobudnutie statusu stredného alebo malého 

podniku alebo mikropodniku, pokiaľ sa tieto limity neprekročili v dvoch po sebe nasledujúcich 

účtovných obdobiach. 

 

3.  V prípade novozaložených podnikov, ktorých účtovné uzávierky ešte neboli schválené, sa 

uplatnia údaje získané čestným odhadom vykonaným v priebehu finančného roku. 

 

Článok 5 

Počet pracovníkov 

 

Počet pracovníkov zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (RPJ), t. j. počtu osôb, ktoré v 

príslušnom podniku alebo v jeho mene pracovali na plný úväzok počas celého posudzovaného 

referenčného roku. Práca osôb, ktoré nepracovali celý rok, práca osôb, ktoré pracovali na kratší 

pracovný čas bez ohľadu na jeho trvanie, a práca sezónnych pracovníkov sa započítava ako podiely 

RPJ. Pracovníkmi sú: 

a) zamestnanci; 

b) osoby pracujúce pre podnik v podriadenom postavení, ktoré sa podľa vnútroštátnych právnych 

predpisov považujú za zamestnancov; 

c) vlastníci-manažéri; 

d) partneri vykonávajúci pravidelnú činnosť v podniku, ktorí majú finančný prospech z podniku. 

 

Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní na základe učňovskej zmluvy 

alebo zmluvy o odbornom výcviku, sa nepovažujú za pracovníkov. Doba trvania materskej alebo 

rodičovskej dovolenky sa nezapočítava. 

 

Článok 6 

Vyhotovenie údajov o podniku 

 

1. V prípade samostatného podniku sa údaje vrátane počtu pracovníkov určujú výlučne na základe 

účtovnej závierky tohto podniku. 

 

2.  Údaje o podniku, ktorý má partnerské podniky alebo prepojené podniky, vrátane údajov o počte 

pracovníkov sa určia na základe účtovnej závierky a iných údajov o podniku alebo, ak je k 

dispozícii, podľa konsolidovanej účtovnej závierky podniku alebo konsolidovanej účtovnej 

závierky, do ktorej bol podnik zahrnutý prostredníctvom konsolidácie. 

 

K údajom uvedeným v prvom pododseku sa pripočítajú údaje každého partnerského podniku 

príslušného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení vo 

vzťahu k nemu. Výsledok je úmerný percentuálnemu podielu imania alebo hlasovacích práv 

(podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia). V prípade krížových podielov sa použije vyšší z týchto 

percentuálnych podielov. 

 

K údajom uvedeným v prvom a druhom pododseku sa pripočíta 100 % údajov každého podniku, 

ktorý je priamo alebo nepriamo prepojený s príslušným podnikom, ak už tieto údaje neboli 

zahrnuté prostredníctvom konsolidácie do účtovnej závierky. 

 

3.  Na účely uplatnenia odseku 2 sa údaje partnerských podnikov príslušného podniku odvodzujú z 
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ich účtovných závierok a ostatných údajov - konsolidovaných, ak existujú. K týmto údajom sa 

pripočíta 100 % údajov podnikov, ktoré sú prepojené s týmito partnerskými podnikmi, pokiaľ 

ich účtovné údaje už nie sú zahrnuté prostredníctvom konsolidácie. 

 

Na účely uplatnenia toho istého odseku 2 sa údaje podnikov, ktoré sú prepojené s príslušným 

podnikom, odvodzujú z ich účtovných závierok a ostatných údajov - konsolidovaných, ak 

existujú. K týmto údajom sa pomerne pripočítajú údaje každého prípadného partnerského 

podniku tohto prepojeného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom 

postavení vo vzťahu k nemu, pokiaľ už tieto údaje neboli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej 

závierky v podiele zodpovedajúcom prinajmenšom percentuálnemu podielu určenému v odseku 

2 druhom pododseku. 

 

4.  Ak sa v konsolidovanej účtovnej závierke neuvádzajú za daný podnik údaje o pracovníkoch, 

čísla týkajúce sa pracovníkov sa vypočítajú úmerne na základe súhrnu údajov z jeho 

partnerských podnikov a pripočítaním údajov z podnikov, s ktorými je príslušný podnik 

prepojený. 

 

 

 

 

 

 
 


