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Štátná podpora v súvislosti 
s druhou vlnou pandémie 
koronavírusu 
V predchádzajúcich LA sme Vás informovali o inštitúte 

prvej pomoci +, o zavedení podpory pre domáci cestovný 

ruch a o dotáciách na nájomné v rámci druhej vlny COVID-

19. V súvislosti s podporami došlo k spresneniu podmienok 

čerpania, ktoré zhrnieme v tomto alerte.  

Podpora cestovného ruchu 

Potenciálnym prijímateľom štátnej pomoci na podporu 

cestovného ruchu boli na stránke Ministerstva dopravy 

a výstavby SR (https://www.mindop.sk/cestovnyruch) 

zverejnené dodatočné informácie ohľadom výšky 

príspevku, jeho výpočtu, mechanizmu poskytnutia pomoci 

a povinností príjemcu.   

Príjemca príspevku 

Príjemcami pomoci môžu byť podniky, ktorých sa priamo 

dotkli opatrenia prijaté príslušnými orgánmi v súvislosti 

s pandémiou COVID-19, a prostredníctvom ktorých im 

bola uložená povinnosť prerušiť alebo zatvoriť svoje 

prevádzky, alebo vylúčiť v daných prevádzkach 

prítomnosť verejnosti a ktoré vykázali pokles čistého 

obratu v dôsledku vládnych opatrení o 40% a viac. Tieto 

podniky však, samozrejme, musia vykonávať činnosť 

v odvetví cestovného ruchu. Jedná sa napríklad o podniky 

poskytujúce ubytovanie, reštaurácie, pohostinstvá, 

cestovné agentúry, lunaparky, zábavné parky a pod. 

Príjemcovia musia spĺňať najmä nasledovné podmienky:  

► nežiadajú ani nečerpajú finančné prostriedky EÚ 

alebo iné finančné prostriedky od iného orgánu 

verejnej správy na rovnaký cieľ, ako je cieľ podľa 

schémy pomoci;  

► majú vysporiadané finančné vzťahy so štátnym 

rozpočtom; 

► nie sú v likvidácii; 

► nie je voči nim vedený výkon rozhodnutia; 

► nie je voči nim vedené konkurzné konanie, nie sú v 

konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nim 

zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku; 

► neporušili v predchádzajúcich troch rokoch zákaz 

nelegálneho zamestnávania; 

► nemajú evidované nedoplatky na poistnom na 

sociálne a zdravotné poistenie, nie sú v omeškaní so 

splátkami alebo majú schválený splátkový kalendár; 

► nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať 

dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie a účasti vo 

verejnom obstarávaní. 

Výpočet výšky pomoci  

Pre výpočet výšky príspevku sú potrebné 3 veličiny, a to 

čistý obrat za konkrétny mesiac oprávneného obdobia, za 

ktorý podnik podáva žiadosť (M0), čistý obrat za jeho 

referenčný mesiac (M1) a oprávnený pomer fixných 

nákladov. Referenčným mesiacom je východiskovo 

rovnaký mesiac v roku 2019. V prípade, ak výšku čistého 

obratu v referenčnom mesiaci nie je možné určiť, bude sa 

postupovať podľa špeciálnych pravidiel stanovených vo 

výzve k schéme pomoci. Oprávnený pomer fixných 

nákladov činí v prípade cestovných kancelárií 6%, v 
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prípade cestovných agentúr 3,6% a v prípade ostatných 

činností 10%.  

Pre výpočet výšky pomoci je použitý nasledovný vzorec:  

(1 −
𝑀1

 𝑀0
) × 𝑜𝑝𝑟á𝑣𝑛𝑒𝑛ý 𝑝𝑜𝑚𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑥𝑛ý𝑐ℎ 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣 × 𝑀𝑂 

Pre lepšiu predstavu uvádzame nasledujúci príklad:  

- príjemca, ktorý je cestovnou kanceláriou, mal 

v mesiaci, za ktorý podporu žiada, čistý obrat 

5 000 EUR, zatiaľ čo v referenčnom mesiaci činil 

jeho čistý obrat 12 000 EUR. Výpočet výšky 

príspevku bude nasledovný:  

(1 −
5 000

12 000
) × 0,06 × 12 000 = 420 

Mechanizmus poskytovania pomoci 

Žiadosť o poskytnutie pomoci sa podáva pomocou 

elektronického formulára zverejneného na adrese 

www.mindop.sk a www.slovensko.sk.  Po prijatí žiadosti 

dochádza k jej kontrole. V prípade formálnych 

nedostatkov žiadosti bude príjemca vyzvaný na ich 

odstránenie, a to do piatich dní od doručenia výzvy na 

odstránenie formálnych nedostatkov (ak vo výzve nie je 

určené inak). O schválení štátnej pomoci rozhodne 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR  do 30 dní odo dňa 

doručenia žiadosti.  

 

V súvislosti s poskytnutím pomoci je dôležité upozorniť na 

nasledovné:  

► prijímateľ je povinný archivovať dokumentáciu 

súvisiacu s použitím dotácie a strpieť výkon kontroly 

zo strany oprávnených osôb; 

► pomoc nemôže byť poskytnutá príjemcovi, voči 

ktorému sa nárokuje vrátenie štátnej pomoci na 

základe rozhodnutia EK; 

► žiadosti, ktoré budú predložené po termíne, ktoré 

budú neúplné alebo nebudú obsahovať prílohy, v 

ktorých nebudú odstránené formálne nedostatky po 

výzve na ich odstránenie, a pri ktorých 

vyhodnocovaní bude zistené, že predložené 

informácie sú nepravdivé, nebudú vyhodnotené 

alebo budú vylúčené z procesu vyhodnocovania; 

► v prípade preukázania nepravdivosti údajov 

uvedených v žiadosti bude kontrolný orgán 

požadovať vrátenie poskytnutej dotácie a následnú 

sankciu; 

► nepravdivé vyhlásenie o skutočnostiach uvedených v 

čestnom vyhlásení má právne dôsledky podľa 

zákona o priestupkoch, rovnako ako aj trestnoprávne 

dôsledky. 

 

Pre bližšie informácie je možné kontaktovať Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR, a to buď na e-mailovej adrese 

pomoc@mindop.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 

5949 4895.  

Dotácie na nájomné  

Podnikatelia, ktorých zasiahla druhá vlna COVID-19 môžu 

opäť získať dotácie na nájomné. Žiadosti o dotácie na 

úhradu nájomného je možné podávať vždy len za obdobie 

sťaženého užívania.  

Maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce 

služby, ktoré boli obmedzené v zmysle prijatých opatrení 

zákazu vychádzania si budú môcť podať žiadosti 

nasledovne: za obdobie od 24. októbra 2020 do 8. 

novembra 2020, resp. 14. novembra 2020, podľa okresu, 

http://www.slovensko.sk/
mailto:pomoc@mindop.sk
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v ktorom sa prevádzka nachádza, a za obdobie od 19. 

decembra 2020 do 31.  januára 2021. 

Špecifické prevádzky, ako napríklad fitnes centrá, kiná, 

divadlá, školské zariadenia a prevádzky v 

školských zariadeniach majú možnosť podania žiadosti za 

celé obdobie od 1., resp. 15. (podľa druhu prevádzky) 

októbra 2020  až do 31. januára 2021.  

Žiadosti je možné podávať buď jednotlivo, teda po 

uplynutí každého mesiaca, alebo je možnosť podať jednu 

súhrnnú žiadosť za všetky dotknuté mesiace. Žiadosť za 

mesiac február však bude možné podať až po ukončení 

mesiaca.  

Žiadosť/ti je potrebné podať najneskôr do 31. marca 

2021. Po tomto dátume nebude možné podať oprávnené 

žiadosti. Ďalšou podmienkou správne zaslanej žiadosti je 

jej podpísanie prenajímateľom i nájomcom.  

Prvá pomoc + 

Vláda  schválila zvýšenie a rozšírenie programu Prvá 

pomoc +, v rámci ktorého sa plánuje predĺženie obdobia 

vyplácania pomoci do 30. júna 2021. Vyplácanie by malo 

pokračovať dovtedy, kým bude potrebné a poberanie 

prvej pomoci bude možné pre tých, ktorí začali podnikať 

do 1. februára 2021. Spodný limit pomoci sa zvýši z 270 

na 330 eur, zatiaľ čo najvyššou možnou pomocou bude, 

oproti predchádzajúcim 820 eurám, 870 eur mesačne na 

jedného zamestnanca alebo živnostníka.  

Prehľad aktuálnych opatrení na podporu podnikateľov 

zasiahnutých vládnymi opatreniami na boj s Covid 19 aj 

naďalej pozorne sledujeme. Po zverejnení bližších 

informácií v súvislosti s touto témou Vás budeme 

bezodkladne informovať. 

 Informácie uvedené v tomto bulletine sú prezentované na základe 

nášho najlepšieho presvedčenia a poznatkov získaných v čase, keď 

bol tento text daný do tlače. Avšak konkrétne informácie vzťahujúce 

sa k témam uvedeným v tomto bulletine by mali byť konzultované 

skôr, než na ich základe bude urobené akékoľvek rozhodnutie.  

Informácie uvedené v tomto bulletine súčasne nemožno chápať ako 

vyčerpávajúci popis relevantnej problematiky a všetkých možných 

dôsledkov. Ďalej si dovoľujeme poznamenať, že na niektoré záleži-

tosti uvádzané v tomto bulletine môžu existovať rôzne právne názory. 

Je teda možné, že v budúcnosti prevládne iný právny názor, ako ten, 

čo je uvedený v texte. 

Za účelom získania ďalších informácií kontaktujte, prosím, partnera / 

manažéra, s ktorým ste zvyčajne v spojení, alebo nižšie uvedených 

advokátov tímu Weinhold. 
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