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A. Preambula 

A.1. Schéma štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v 

dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (ďalej len „schéma“), je vypracovaná v súlade s Oznámením 

Komisie – Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku 

agresie Ruska proti Ukrajine (Ú. v. EÚ C 131 I/01, 24. 3. 2022) v platnom znení.  

A.2. Priame a nepriame dôsledky negatívnych vplyvov agresie Ruska proti Ukrajine, ktorá vypukla 

24. februára 2022, sú stále markantnejšie. Súčasná situácia je bezprecedentná a vyžaduje si prijatie 

výnimočných opatrení, zmierňujúcich dosahy agresie na poľnohospodársky sektor. 

A.3. V poľnohospodárskej prvovýrobe a v sektore rybolovu a akvakultúry boli hlásené mnohé 

ťažkosti spôsobené sankciami voči Rusku a Bielorusku a nárastom cien energií a iných vstupov do 

výroby. Narušenie hospodárenia vyvolalo v podnikoch, ktoré vyrábajú poľnohospodárske produkty, 

ako aj v podnikoch, ktoré pôsobia v sektore rybolovu a akvakultúry, problémy s likviditou a 

peňažnými tokmi. V dôsledku toho je potrebné, aby tieto podniky dostali pomoc v núdzi, aby tak 

mohli naďalej pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti. 

A.4. Nárast cien ropy a plynu má za následok vyššie ceny za energie, krmivá, hnojivá a je 

neoddeliteľne spojený s nárastom vstupných nákladov poľnohospodárov a podnikov pôsobiacich 

v sektore rybolovu a akvakultúry. Koncentrácia na trhu dodávateľov vstupov je vysoká, 

poľnohospodári majú len obmedzenú možnosť zasahovať do vývoja cenových trendov; existuje 

veľká koncentrácia na trhu nielen pred primárnou produkciou, ale aj v (malo)obchode s potravinami, 

čím sa poľnohospodári dostávajú pod ďalší nákladový tlak. 

A.5. Na zvládnutie hospodárskej praxe, v súčasnej situácii zvýšených vstupných nákladov, sú 

kontinuálne potrebné prevádzkové prostriedky do manažmentu vstupov a zdrojov vrátane energie, 

zlepšovadiel pôdy a živín, zavlažovacej technológie, osív, agrochemikálií, atď. 

A.6. Ceny energií a mazív sa medziročne zvýšili o 23%, ceny hnojív a zlepšovadiel pôdy o 24%, 

ceny krmív pre zvieratá stúpli o 15%, o takmer 5% sa zvýšili ceny osív a sadby, čo poukazuje na 

potrebu poľnohospodárom uľahčiť prístup k finančným prostriedkom na krytie prevádzkových 

nákladov.  

A.7. Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci (ďalej len „pomoc“) formou  grantu s 

cieľom zmiernenia negatívnych dosahov ekonomickej krízy v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine 

na podniky pôsobiace v sektore poľnohospodárskej prvovýroby a v sektore rybolovu a akvakultúry 

(ďalej aj ako „poľnohospodárske podniky“) tak, aby udržali svoje podnikanie, resp. aby sa 

minimalizovali straty. 

A.8. Z dôvodu zavedených sankcií voči Rusku a Bielorusku a zhoršeniu situácie na trhu sa môžu 

poľnohospodárske podniky rýchlo dostať do platobnej neschopnosti, čo sa prenáša aj na ich 

dodávateľov a zamestnancov. Táto situácia môže spôsobiť vážne narušenie slovenského 

hospodárstva. 

A.9. Cieľom tejto schémy je poskytnúť finančné prostriedky na úhradu časti prevádzkových 

nákladov poľnohospodárskeho podniku, ktoré musia podniky znášať a predstavujú relatívne veľkú 

záťaž. Poskytnutá pomoc pomôže zachovať kontinuitu hospodárskej činnosti poľnohospodárskych 

podnikov a zabezpečí, že na trhu zostane dostupná dostatočná likvidita. 
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A.10. Táto schéma sa vzťahuje na podniky pôsobiace v sektore poľnohospodárskej prvovýroby1 

a/alebo sektore rybolovu a akvakultúry. 

B. Právny základ 
1) Zmluva o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“); 

2) Oznámenie Komisie – Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu 

hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine  

(Ú. v. EÚ C 131 I/01, 24. 3. 2022) v platnom znení (ďalej len „Dočasný rámec“); 

3) 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 (Ú. 

v. EÚ L 187, 26. 6. 2014)  (ďalej len „príloha I nariadenia Komisie); 

4) 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“); 

5) 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“); 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“); 

7) Zákon 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) (ďalej len „zákon proti byrokracii“) ; 

8) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

540/2001 Z. z.“) 

9) Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd 

pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení 

zákona č. 467/2008 Z. z. (ďalej len „zákon č. 597/2006 Z. z.“).  

C. Účel pomoci 

C.1. Účelom poskytnutia pomoci je  

i) reagovať na následky krízy, ktorá vznikla v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine, 

s cieľom zlepšiť nedostatočnú likviditu, ktorá ohrozuje kontinuitu hospodárskej činnosti 

podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe a/alebo v sektore rybolovu 

a akvakultúry. 

ii) udržať konkurencieschopnosť poľnohospodárskych mikro, malých, stredných a veľkých 

podnikov.  

iii) prispieť k náprave nedostatku likvidity v podnikoch, ktoré sú priamo alebo nepriamo 

postihnuté vážnou poruchou fungovania hospodárstva, ktorá je dôsledkom Ruskej 

vojenskej agresie proti Ukrajine, a sankcií, ktoré zaviedla EÚ alebo jej medzinárodní 

partneri, ako aj hospodárskych protiopatrení, ktoré prijalo napríklad Rusko. 

C.2. Pomoc sa poskytne podľa oddielu 2.1. Dočasného rámca a preto je zlučiteľná s 107 ods. 3 písm. 

b) ZFEÚ. 

                                                        
1 Ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa 

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

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

Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1.7.2014, s. 1). 
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D. Poskytovateľ pomoci a Vykonávateľ schémy 

1. Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len 

„ministerstvo“ alebo „poskytovateľ“) 

Dobrovičova ul. č. 12 

Bratislava 812 66 

Slovenská republika 

Tel.: + 421 2 592 66 111 

Webové sídlo: www.land.gov.sk,  

E-mail: info@land.gov.sk   

 

2. Pôsobnosť ministerstva v oblasti pomoci je ustanovená v § 5 ods. 2 písm. b) zákona č.  280/2017 

Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona 

č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

3. Vykonávateľom schémy je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (ďalej len 

„NPPC““ alebo „vykonávateľ“)  

Hlohovecká 2 

Lužianky 951 41  

Slovenská republika 

Tel.: + 421 37 654 6122 

Webové sídlo: www.nppc.sk,  

E-mail: nppc@nppc.sk   

4. NPPC je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo podľa zákona  

č. 523/2004 Z. z. 

5. Ministerstvo rozhodnutím č. 4818/2013-250 z 26. 11. 2013 zriadilo od 1. 1. 2014  na plnenie 

svojich úloh príspevkovú organizáciu NPPC.  

Príspevková organizácia NPPC je zriadená na dobu neurčitú. 

6. Ministerstvo každoročne uzatvára s  NPPC dohodu - kontrakt na zabezpečenie prioritných úloh 

štátu v oblastiach vymedzených v zriaďovacej listine v rozsahu finančných prostriedkov 

vyčlenených v rozpočte ministerstva pre príslušný kalendárny rok. Ministerstvo poverilo NPPC 

zriaďovacou listinou vykonávať v mene zriaďovateľa ako poskytovateľa štátnej pomoci niektoré 

úlohy spojené s poskytovaním pomoci ako vykonávateľ schémy štátnej pomoci na základe 

poverenia zriaďovateľa uvedeného v tejto schéme štátnej pomoci.  

E. Príjemca pomoci 

E.1. Oprávneným príjemcom pomoci (konečným príjemcom, oprávneným žiadateľom) (ďalej len 

„príjemca pomoci“) je podnik v zmysle čl. 107 ZFEÚ, ods. 1, t. j. každý subjekt, ktorý vykonáva 

hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania. Hospodárskou 

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

E.2. Príjemcami pomoci sú fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej 

prvovýrobe a/alebo v sektore rybolovu a akvakultúry.  

E.3. Príjemcami pomoci sú mikro, malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v  

Prílohe I nariadenia Komisie a veľké podniky, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené v Prílohe I 

nariadenia Komisie. 

http://www.land.gov.sk/
mailto:info@land.gov.sk
http://www.nppc.sk/
mailto:nppc@nppc.sk
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E.4. Pomoc možno poskytnúť aj podnikom v ťažkostiach2. 

E.5. Príjemcami pomoci v sektore rybolovu a akvakultúry sú chovatelia, ktorí vykonávajú chov rýb 

v rámci svojej poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku, zaradeného do štátneho 

štatistického zisťovania podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky z 23. októbra 2020, 

ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023, ktorého účelom je 

získať prostredníctvom Ročného výkazu o výlove rýb pod označením Ryb 1 - 01 informácie o výlove 

rýb určených na trhové účely a samozásobenie, o produkcii násad a zarybnení.  

F. Rozsah pôsobnosti schémy 

F.1. Schéma pomoci sa vzťahuje výlučne na pomoc podnikom pôsobiacim v poľnohospodárskej 

prvovýrobe a/alebo v sektore rybolovu a akvakultúry. 

F.2. Poskytnutie pomoci podľa tejto schémy nie je podmienené premiestnením výrobnej činnosti 

alebo inej činnosti príjemcu z inej krajiny v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“) 

na územie členského štátu poskytujúceho pomoc. Toto pravidlo platí bez ohľadu na počet pracovných 

miest, ktoré skutočne zanikli v pôvodnej prevádzkarni príjemcu v EHP. 

F.3. Ak podnik pôsobí vo viacerých sektoroch, pričom niektorý zo sektorov nie je oprávnený pre 

poskytnutie pomoci podľa tejto schémy, príjemca pomoci zabezpečí vhodnými prostriedkami, ako  

napríklad oddelením činností alebo rozlíšením nákladov, aby neoprávnené sektory neboli podporené 

z pomoci podľa tejto schémy.  Vykonávateľ túto skutočnosť pred poskytnutím pomoci overí. 

F.4 Táto schéma platí pre celé územie Slovenskej republiky.  

G. Forma pomoci 

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

„dotácia“). 

G.2. Pomoc formou dotácie je poskytovaná podnikom definovaným v článku E. schémy a 

zasiahnutým krízou ako obmedzená suma pomoci podľa oddielu 2.1. Dočasného rámca. 

H. Oprávnené náklady 

H.1. Pomoc podľa tejto schémy sa môže poskytnúť na udržanie a podporu poľnohospodárskej 

prvovýroby a/alebo sektora rybolovu a akvakultúry. Sadzba na pomoc v sektore rybolovu a 

akvakultúry uvedená v bode I.1 tejto schémy, sadzba na poskytnutie pomoci v poľnohospodárskej 

prvovýrobe na podporu špeciálnej rastlinnej výroby uvedená v bode I.2. tejto schémy, sadzba 

na poskytnutie pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe na podporu zakrytých plôch uvedená 

v bode I.3. tejto schémy pokrývajú časť zvýšených nákladov a zohľadňujú sťažené trhové podmienky 

chovateľov rýb a pestovateľov poľnohospodárskych plodín v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine.  

H.2. Pomoc v sektore rybolovu a akvakultúry sa môže poskytnúť na  

a) chov nížinných rýb (sektor rybnikárstva), kde sa pomoc môže poskytnúť na hektár rybníka alebo 

malej vodnej nádrže  a/alebo na m3 liahne a odchovne, 

b) chov lososovitých druhov rýb (sektor pstruhárstva), kde sa pomoc môže poskytnúť na hektár 

rybníka, na m3 liahne a odchovne a/alebo na m3 plastovej nádrže, betónovej nádrže, žľabu a klietky. 

c) uzavreté recirkulačné zariadenia akvakultúry (ďalej len „RAS“), kde sa pomoc môže poskytnúť 

                                                        
2  Podnik v ťažkostiach je definovaný v článku 2 ods. 18 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo  

17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 

107 a 108 zmluvy v platnom znení. 
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na m3 RAS. 

Za uzavreté RAS sa považuje zariadenie, v ktorom sa vykonáva akvakultúra v rámci uzavretého 

prostredia, využívajúce recirkuláciu vody po jej mechanickej, chemickej a biologickej úprave, 

závislé od neustáleho externého vstupu energie na stabilizáciu životného prostredia s cieľom čo 

najlepšieho využitia produkčných kapacít zariadenia s maximálnym dodaním vody na úrovni 15 % 

za 24 hodín. 

H.3. Výmera rybníka alebo malej vodnej nádrže a/alebo objem liahne, odchovne, plastovej nádrže, 

betónovej nádrže, žľabu, klietky alebo RAS sa stanoví na základe informácií poskytnutých v rámci 

Ročného výkazu o výlove rýb pod označením Ryb 1 – 01 k 10.3.2022, ktorého kópia tvorí prílohu k 

žiadosti o poskytnutie pomoci (ďalej len „žiadosť“). 

H.4. Pomoc v poľnohospodárskej prvovýrobe sa môže poskytnúť na podporu špeciálnej rastlinnej 

výroby alebo na podporu zakrytých plôch. Zakrytou plochou sa na účel tejto schémy rozumie 

vykurovaná stavba pevne spojená so zemou. 

H.5. Pomoc na podporu špeciálnej rastlinnej výroby sa môže poskytnúť na nasledovné plodiny: 

a) ovocie, 

b) zelenina, 

c) zemiaky, 

d) strukoviny, 

e) chmeľ, 

f) vinič (vinič pestovaný v režime ekologickej a integrovanej produkcie a vinič pestovaný 

konvenčným spôsobom), 

g) cukrová repa, 

h) ostatné plodiny, ktorými na účely tejto schémy sú  

i) byliny a koreninové rastliny,  

ii) liečivé rastliny,  

iii) olejniny a priadne rastliny,  

iv) množiteľský materiál, alebo  

v) kvety a okrasné rastliny. 

H.6. Pomoc na podporu špeciálnej rastlinnej výroby sa môže poskytnúť na plochu pôdy na území 

Slovenskej republiky vysadenú plodinami jednej skupiny uvedenej v bode H.5 (jednej skupiny plodín 

vo význame podľa čl. 67 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/20133), evidovanú ako vysadenú 

plodinami tejto jednej skupiny v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme v roku 2022, 

maximálne vo výmere evidovanej v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme 

v roku 2022, po zohľadnení administratívnej kontroly príslušných jednotných žiadostí vykonaných 

v roku 2022, alebo príslušnej kontroly na mieste (ďalej len „plocha podporenej plodiny“). 

H.7. Pomoc na podporu zakrytých plôch sa môže poskytnúť na plodiny určené názvami používanými 

v rámci programu štátnych štatistických zisťovaní podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 540/2001 Z. z. 

(ďalej len „štátne štatistické zisťovanie“), a to konkrétne na  

a) energeticky intenzívne plodiny, ktorými sa na účely tejto schémy rozumejú rajčiak 

konzumný zrelý, zeleninová paprika, uhorka šalátová alebo uhorka nakladačka, alebo  

b) energeticky menej intenzívne plodiny, ktorými sa na účely tejto schémy rozumejú cibuľa 

skorá a letná, dyňa červená, melón cukrový, tekvica, šalát hlávkový, hrach strukový (hrášok), 

kaleráb skorý a letný, kapusta biela skorá a letná, karfiol skorý a letný, šalát hlávkový, 

                                                        
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, 

riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) 

č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. 

v. ES L 347 20.12.2013, s. 549) v platnom znení. 
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reďkovka a reďkev, mrkva a karotka skorá a letná, mrkva a karotka neskorá, petržlen a 

paštrnák alebo zeler buľvový. 

H.8. Pomoc na podporu zakrytých plôch sa môže poskytnúť na zakrytú plochu na území Slovenskej 

republiky vysadenú plodinami jednej skupiny energetickej intenzity uvedenej v bode H.7, 

maximálne vo výmere zistenej štátnym štatistickým zisťovaním za rok 2021, s tým, že ak sa časť 

hospodárskeho roka v tej istej zakrytej ploche pestuje skupina energeticky menej intenzívnych plodín 

a časť tohto hospodárskeho roka sa v nej pestuje skupina energeticky intenzívnych plodín, táto 

zakrytá plocha sa na účely tejto schémy považuje za zakrytú plochu vysadnú plodinami tej skupiny 

energetickej intenzity uvedenej v bode H.7, ktorá v nej bola počas tohto hospodárskeho roka 

pestovaná dlhšiu dobu. 

H.9. Pomoc na zakrytú plochu vysadenú energeticky intenzívnymi plodinami sa môže poskytnúť len 

na takú zakrytú plochu, z ktorej prevádzkovateľ tejto plochy dosiahol najmenej 400 000 EUR 

príjmov na hektár tejto zakrytej plochy za jeho posledné uplynulé 12 mesačné účtovné obdobie. 

Pomoc na zakrytú plochu vysadenú energeticky menej intenzívnymi plodinami sa môže poskytnúť 

len na takú zakrytú plochu, z ktorej prevádzkovateľ tejto plochy dosiahol najmenej 90 000 EUR 

príjmov na hektár tejto zakrytej plochy za jeho posledné uplynulé 12 mesačné účtovné obdobie. 

I. Výška pomoci 

 

I.1. Výška požiadavky na poskytnutie pomoci v sektore rybolovu a akvakultúry sa stanoví  

nasledovne:  

a) Sektor chovu nížinných druhov rýb (sektor rybnikárstva) 

Maximálna sadzba 100 eur na hektár rybníka alebo malej vodnej nádrže  a 25 eur na m3 liahne a 

odchovne. 

b) Sektor chovu lososovitých druhov rýb (sektor pstruhárstva) 

Maximálna sadzba 100 eur na hektár rybníka, 25 eur na m3 liahne a odchovne a sadzba 3 eur na m3 

plastovej nádrže, betónovej nádrže, žľabu a klietky. 

c) RAS 

Maximálna sadzba 50 eur na m3 RAS. 

 

I.2. Výška požiadavky na poskytnutie pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe na podporu 

špeciálnej rastlinnej výroby sa stanoví ako súčin plochy podporenej plodiny podľa bodu H.6 tejto 

schémy v hektároch a paušálnej sadzby v eurách na jeden hektár pôdy 

skupina plodín 

maximálna paušálna 

sadzba na hektár pôdy  

(v eur)  

ovocie 122,01  

zelenina 148,50 

zemiaky 144,18 

strukoviny 82,26 

chmeľ 234,11 

vinohrady  v integrovanej a ekologickej produkcii 581,11 

vinohrady v konvenčnej produkcii 238,64 
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cukrová repa 174,21 

ostatné plodiny 

byliny a koreninové rastliny 

89,85 
liečivé rastliny 

olejniny a priadne rastliny 

množiteľský materiál 

kvety a okrasné rastliny 

I.3. Výška požiadavky na poskytnutie pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe na podporu 

zakrytých plôch sa stanoví ako súčin plochy vysadenej plodinami jednej skupiny energetickej 

intenzity uvedenej v bode H.7 tejto schémy podľa bodov H.8 a H.9 tejto schémy v hektároch a 

paušálnej sadzby v eurách na jeden hektár zakrytej plochy 

energetická intenzita plodín 

maximálna paušálna 

sadzba na hektár zakrytej 

plochy (v eur)  

energeticky intenzívne 

plodiny 

 

 

rajčiak konzumný zrelý  

 

15 000 
zeleninová paprika 

uhorka šalátová 

uhorka nakladačka 

energeticky menej intenzívne 

plodiny 

 

 

 

cibuľa skorá a letná  

 

 

 

 

7 500 

dyňa červená 

melón cukrový 

kaleráb skorý a letný 

kapusta biela skorá a letná 

karfiol skorý a letný 

šalát hlávkový 

reďkovka a reďkev 

mrkva a karotka skorá a letná 

mrkva a karotka neskorá 

petržlen a paštrnák 

zeler buľvový 

 tekvica  

 hrach strukový (hrášok)  

 

 

I.4. Celková výška pomoci v ktoromkoľvek momente nepresiahne 250 000 EUR na podnik 

pôsobiaci v poľnohospodárskej prvovýrobe a 300 000 EUR na podnik pôsobiaci v sektore rybolovu 

a akvakultúry4 . Táto suma je vyjadrená ako hrubá suma, čiže pred odrátaním dane alebo iných 

poplatkov. 

I.5. Výška pomoci poskytnutej podľa tejto schémy pre podniky pôsobiace v poľnohospodárskej 

prvovýrobe nie je stanovená na základe ceny alebo množstva produktov na trhu. 

I.6. Výška pomoci poskytnutej podľa tejto schémy podnikom pôsobiacim v sektore  rybolovu a 

akvakultúry sa netýka žiadnej z kategórií pomoci uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) až k) 

nariadenia (EÚ) č. 717/2014.5 

                                                        
4 Pomoc poskytnutá na základe schválených schém podľa oddielu 2.1. Dočasného rámca, ktorá sa vráti 

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

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

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

28.6.2014, s. 45) 
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I.7. Ak podnik pôsobí vo viacerých sektoroch, na ktoré sa v súlade s bodom 55 písm. a) a bodom 56 

písm. a) Dočasného rámca vzťahujú rôzne maximálne sumy, príjemca pomoci vhodnými 

prostriedkami, ako je napríklad oddelením činností alebo rozlíšením nákladov zabezpečí (a 

vykonávateľ overí), aby sa pri každej z týchto činností dodržal príslušný strop a aby sa neprekročila 

celková maximálna suma 2 milióny EUR na podnik6. Ak podnik pôsobí výlučne v sektoroch, na ktoré 

sa vzťahuje bod 56 písm. a) Dočasného rámca, nemala by sa prekročiť celková maximálna suma 

300 000 EUR na podnik. 

 

J. Podmienky poskytnutia pomoci 

J.1. Príjemcom pomoci nemôžu byť podniky, na ktoré sa vzťahujú sankcie, ktoré prijala EÚ, a okrem 

iného ani: 

a) osoby, subjekty alebo orgány konkrétne uvedené v právnych aktoch, ktorými sa tieto 

sankcie ukladajú; 

b) podniky vo vlastníctve alebo pod kontrolou osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sú 

zamerané sankcie, ktoré prijala EÚ; alebo 

c) podniky pôsobiace v priemyselných odvetviach, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala 

EÚ, keďže pomoc by marila ciele príslušných sankcií. 

J.2. Pomoc sa nesmie v žiadnom prípade použiť na oslabenie zamýšľaných účinkov sankcií, ktoré 

zaviedla EÚ alebo jej medzinárodní partneri, a použitie poskytnutej pomoci musí byť v plnom súlade 

s pravidlami proti obchádzaniu zákazov a nariadení.7 Predovšetkým sa musí zabrániť tomu, aby 

fyzické osoby alebo subjekty, ktoré podliehajú sankciám, mali z takýchto opatrení priamy alebo 

nepriamy prospech8. 

J.3. Príjemca pomoci predloží prehľad a úplné informácie o akejkoľvek inej štátnej pomoci prijatej 

podľa oddielu 2.1. Dočasného rámca, ktorá mu bola poskytnutá od iných poskytovateľov pomoci 

alebo v rámci iných schém pomoci. Vykonávateľ overí predložené informácie v centrálnom registri 

IS SEMP zriadenom podľa § 11 zákona o štátnej pomoci: https://semp.kti2dc.sk/. 

J.4. Príjemca pomoci musí spĺňať nasledovné podmienky: 

a) nemá povinnosť vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým 

bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom9, príjemca 

pomoci túto podmienku preukáže vyhlásením, dodržanie tejto podmienky vykonávateľ overí 

prostredníctvom webového sídla https://www.antimon.gov.sk/rozhodnutia-europskej-

komisie-prikazujuce-slovenskej-republike-vymahat-neopravnene-poskytnutu-a-

nezlucitelnu-statnu-pomoc/;    

b) spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu10 

i. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 

ii. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a 

                                                        
6  Podľa tejto schémy je možné poskytnúť pomoc len podnikom pôsobiacim v poľnohospodárskej 

prvovýrobe a/alebo v sektore rybolovu a akvakultúry. 
7 Napríklad článok 12 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach 

s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú.v.EÚ L 229,31.7.2014, s. 1) 
8 Vzhľadom na osobitnú situáciu dvoch po sebe idúcich kríz, ktoré postihli podniky viacerými spôsobmi, 

sa členské štáty môžu rozhodnúť, že podľa toho oznámenia poskytnú pomoc aj podnikom v ťažkostiach.  
9  Rozsudok ESD C-188/92 vo veci „Deggendorf“ http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61992CJ0188 
10 § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov. 

https://semp.kti2dc.sk/
https://www.antimon.gov.sk/rozhodnutia-europskej-komisie-prikazujuce-slovenskej-republike-vymahat-neopravnene-poskytnutu-a-nezlucitelnu-statnu-pomoc/
https://www.antimon.gov.sk/rozhodnutia-europskej-komisie-prikazujuce-slovenskej-republike-vymahat-neopravnene-poskytnutu-a-nezlucitelnu-statnu-pomoc/
https://www.antimon.gov.sk/rozhodnutia-europskej-komisie-prikazujuce-slovenskej-republike-vymahat-neopravnene-poskytnutu-a-nezlucitelnu-statnu-pomoc/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61992CJ0188
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61992CJ0188
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nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

iii. nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, 

iv. neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 

osobitného predpisu11, 

v. nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa 

neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov12, 

vi. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, 

vii. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z 

fondov Európskej únie,  

viii. je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 13 , ak ide o žiadateľa, ktorý má 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.14  

Splnenie podmienok uvedených v tomto písmene overí vykonávateľ v rozsahu podľa § 8a 

ods. 5 a 6 zákona č. 523/2004 Z. z.  

Doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v bode J.4. písm. b) a v bode J.5. 

písm. b) a c)  tejto schémy doloží žiadateľ len v prípade, ak z technických dôvodov nie je 

platobnej agentúre umožnené získať príslušný doklad podľa zákona proti byrokracii a iných 

predpisov upravujúcich získavanie údajov alebo výpisov z informačných systémov verejnej 

správy15. 

J.5. Príjemca pomoci okrem dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených v bode J.4. 

tejto schémy k žiadosti  predloží 

a) overenú kópiu zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie o vedení  účtu v banke alebo 

pobočke zahraničnej banky, nie staršie ako tri mesiace, na ktorý bude žiadateľovi 

poskytnutá pomoc, 

b) originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z príslušného registra, nie staršieho ako 60 

dní, preukazujúcu registráciu žiadateľa (napr. obchodný register, živnostenský register, 

výpis z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov, register občianskych združení, 

účelových zariadení cirkvi a náboženskej spoločnosti, atď.), 

c) originál alebo úradne osvedčenú kópiu potvrdenia, nie staršieho ako 60 dní, o možnosti 

vykonávať hospodársku činnosť v poľnohospodárskej prvovýrobe, ak nie je súčasťou 

výpisu uvedeného v písmene b), 

d) vyhlásenie, že nepoberá na to isté podporné opatrenie verejné prostriedky z iných zdrojov, 

e)  vyhlásenie, že jeho činnosť v sektore poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo v sektore 

rybolovu a akvakultúry je zasiahnutá krízou spôsobenou agresiou Ruska proti Ukrajine, 

f) iné doklady uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí (ďalej len „výzva“). 

                                                        
11 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
12 § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z. 

§ 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 zákona č. 221/2019 Z. z. 
13 § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
14 Zákon č. 315/2016 Z. z. 
15 Napr. zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;          

zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o 

zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných  

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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J.6. Na účely uplatňovania pravidiel štátnej pomoci možno viacero samostatných právnych subjektov 

považovať za subjekty tvoriace jednu hospodársku jednotku. Takáto hospodárska jednotka sa potom 

považuje za relevantný podnik. V tomto ohľade Súdny dvor považuje za relevantnú existenciu 

kontrolného podielu a iných funkčných, hospodárskych a organických prepojení16. 

J.7. Na poskytnutie pomoci podľa tejto schémy nie je právny nárok.  

J.8. Príjemca pomoci musí splniť všetky podmienky uvedené v tejto schéme. 

J.9. Pomoc podľa tejto schémy môže byť poskytnutá  až po schválení schémy Európskou 

komisiou.  

K. Kumulácia pomoci 

K.1. Kumulácia štátnej pomoci je viazaná na príjemcu pomoci. 

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

poskytnutou tomu istému príjemcovi pomoci podľa oddielu 2.1 Obmedzené sumy pomoci 

Dočasného rámca do limitu stanoveného v uvedenom oddiele. 

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

poskytnutou tomu istému príjemcovi pomoci podľa iných oddielov Dočasného rámca ako je oddiel 

2.1 Obmedzené sumy pomoci, ak sa dodržia osobitné ustanovenia príslušných oddielov Dočasného 

rámca. 

K.4. Pomoc poskytnutá v rozsahu pôsobnosti tejto schémy sa môže kumulovať s pomocou de 

minimis alebo s pomocou podľa nariadení o skupinových výnimkách 17  za predpokladu, že sa 

dodržiavajú ustanovenia a pravidlá kumulácie zakotvené v uvedených nariadeniach. Pomoc 

poskytnutú podľa tejto schémy možno kumulovať s pomocou podľa dočasného rámca pre COVID-

1918, ak sa dodržia príslušné pravidlá kumulácie.   

K.5. Pomoc podľa tejto schémy sa môže kumulovať s pomocou podľa článku 107 ods. 2 písm. b) 

ZFEÚ za podmienky,  že nepríde k nadmernej kompenzácii škôd, ktoré utrpel príjemca pomoci.  

L. Mechanizmus poskytovania pomoci 

L.1. Žiadosť predkladá žiadateľ NPPC  v termíne a za podmienok uvedených vo výzve.  

L.2. NPPC posúdi súlad každej žiadosti s príslušnými podmienkami tejto schémy. 

                                                        
16 Ako je uvedené v rozsudku Súdneho dvora zo 16. septembra 2010, AceaElectrabel Produzione 

SpA/Commission, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, ods. 47 až 55; rozsudku Súdneho dvora z 10. 

januára 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA a i., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, ods. 112. 
17 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za 

zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení ; nariadenie Komisie 

(EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a 

lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri 

uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1.7.2014, s. 1) 

v platnom znení; a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014 o vyhlásení určitých 

kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov 

rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (Ú. v. EÚ L 369, 24.12.2014, s. 37) v platnom znení. 
18 Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v 

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

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

13.5.2020, s. 3), C(2020) 4509 (Ú. v. EÚ C 218, 2.7.2020, s. 3), C(2020) 7127 (Ú. v. EÚ C 340I, 

13.10.2020, s. 1), C(2021) 564 (Ú. v. EÚ C 34, 1.2.2021, s.6) a C(2021) 8442 (Ú. v. EÚ C 473, 

24.11.2021, s. 1). 
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L.3. NPPC spočíta oprávnené požiadavky všetkých žiadateľov.  

L.4. Ak súčet oprávnených požiadaviek všetkých žiadateľov prevýši disponibilný objem finančných 

prostriedkov v rozpočte /limit schválený ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka/ (ďalej len 

„limit“), NPPC stanoví prepočítací koeficient.  

L.5. NPPC prepočíta stanoveným koeficientom všetky oprávnené požiadavky. Výška oprávnenej 

požiadavky prepočítaná koeficientom po zohľadnení stropov podľa bodov I.4. a I.7. tejto schémy, je 

konečnou sumou pomoci pre každého žiadateľa. 

L.6. NPPC uzavrie s príjemcom pomoci zmluvu o poskytnutí pomoci (ďalej len „zmluva“). V tejto 

zmluve sa špecifikujú podmienky poskytnutia pomoci a výška poskytnutej pomoci. Zmluva 

nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dňom 

nadobudnutia účinnosti zmluvy sa pomoc považuje za poskytnutú. 

L.7. Po podpise a nadobudnutí účinnosti zmluvy, NPPC prevedie sumu poskytnutej pomoci na účet 

príjemcu pomoci.  

M. Rozpočet 

M.1.  Predpokladaný priemerný ročný rozpočet na poskytnutie pomoci podľa tejto schémy od roku 

2022: 25 000 000 EUR. 

 

M.2. Predpokladaný celkový rozpočet na poskytnutie pomoci podľa tejto schémy je na obdobie 

rokov 2022 – 2023: 50 000 000 EUR. 

M.3. Opatrenie bude financované zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

N. Kontrola a audit 

N.1. Vykonávanie kontroly a auditu pomoci vychádza zo zákona o štátnej pomoci, zo zákona 

o finančnej kontrole a audite a z legislatívy EÚ. 

N.2. Subjektmi zapojenými do kontroly a auditu sú: 

 Útvary kontroly a auditu ministerstva; 

 Ministerstvo financií Slovenskej republiky; 

 Úrad vládneho auditu; 

 Najvyšší kontrolný úrad SR; 

 Kontrolné orgány EÚ.  

N.3. Poskytovateľ kontroluje dodržiavanie podmienok, za ktorých sa pomoc poskytla, ako aj ostatné 

skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na správnosť a účelovosť poskytnutej pomoci. Poskytovateľ 

kontroluje predovšetkým hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia poskytnutej pomoci 

a dodržiavanie podmienok tejto schémy. Za týmto účelom je poskytovateľ oprávnený vykonávať 

kontrolu na mieste19 u príjemcu pomoci. 

N.4. Príjemca pomoci umožní poskytovateľovi vykonávanie kontroly použitia prostriedkov štátnej 

pomoci a preukáže oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutej 

pomoci.  

N.5. Príjemca pomoci vytvorí zamestnancom (resp. povereným osobám) subjektov podľa bodu N.2. 

                                                        
19 § 9 zákona o finančnej kontrole a audite 
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tejto schémy vykonávajúcich kontrolu a audit primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 

kontroly a auditu a poskytne im potrebnú súčinnosť, ako aj všetky vyžiadané informácie a listiny 

týkajúce sa najmä oprávnenosti vynaložených nákladov. 

O. Transparentnosť a monitorovanie 

O.1. Vykonávateľ písomne informuje príjemcu pomoci prostredníctvom zmluvy, že mu poskytuje 

štátnu pomoc podľa oddielu 2.1 Dočasného rámca a podľa tejto schémy. 

O.2. Vykonávateľ je povinný podľa § 12 ods. 3 zákona o štátnej pomoci zaznamenávať do 

centrálneho registra údaje o poskytnutej štátnej pomoci a údaje o príjemcovi štátnej pomoci 

prostredníctvom elektronického formulára, a to v rozsahu a v štruktúre podľa bodu 76 Dočasného 

rámca do 12 mesiacov odo dňa poskytnutia pomoci. 

O.3. Vykonávateľ zabezpečuje zber, sledovanie a vyhodnocovanie údajov na úrovni projektov, 

potrebných na monitorovanie pomoci za kalendárny rok a zasiela ich Poskytovateľovi najneskôr do 

14. februára nasledujúceho kalendárneho roka. 

O.4. Ministerstvo podľa § 16 ods. 4 zákona o štátnej pomoci poskytne do konca februára  

Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „koordinátor pomoci“)  súhrnnú správu o 

poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok. 

O.5. Záznamy obsahujúce informácie potrebné na preukázanie toho, že boli dodržané ustanovené 

podmienky poskytnutia pomoci musia Poskytovateľ a Vykonávateľ archivovať 10 rokov od 

poskytnutia pomoci a na požiadanie predložiť Komisii.  

O.6. Komisia môže požiadať o dodatočné informácie o poskytnutej pomoci, najmä s cieľom overiť, 

či sa dodržali podmienky rozhodnutia Komisie o schválení opatrenia pomoci. 

O.7. Ministerstvo na základe rozhodnutia Európskej komisie o schválení opatrenia pomoci v zmysle 

tejto schémy požiada koordinátora pomoci o uverejnenie úplného znenia schémy, resp. schémy 

v znení dodatku, na webovom sídle https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/.   

Na tomto webovom sídle zostane dostupná do konca platnosti schémy. Zároveň ministerstvo uverejní 

úplné znenie schémy aj na svojom webovom sídle.  

O.8. S cieľom monitorovania vykonávania Dočasného rámca môže Komisia požiadať o poskytnutie 

súhrnných informácií o využívaní opatrení štátnej pomoci na nápravu vážnej poruchy fungovania 

hospodárstva v dôsledku súčasnej krízy a súvisiacich reštriktívnych opatrení. 

O.9. Transparentnosť schémy zabezpečuje ministerstvo v zmysle ustanovení zákona  č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

P. Platnosť a účinnosť schémy 

P.1. Táto schéma nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia Európskou komisiou. 

P.2. Zmeny v schéme je možné vykonať formou písomných dodatkov ku schéme. Ak sa 

vyžaduje schválenie dodatku k schéme Európskou komisiou, každý takýto dodatok k schéme 

nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia schémy v znení dodatku Európskou komisiou. 

Ak sa nevyžaduje schválenie dodatku k schéme Európskou komisiou, každý takýto dodatok k 

schéme nadobúda platnosť a účinnosť dňom uverejnenia schémy v znení dodatku na webovom 

sídle www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/.  

 

https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/
http://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/
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P.3. Zmeny v európskej legislatíve podľa článku B. tejto schémy alebo v akejkoľvek s ňou 

súvisiacej legislatíve, týkajúcej sa ustanovení schémy, musia byť premietnuté do schémy 

v priebehu šiestich mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti. 

 

P.4. Táto schéma je v súlade s čl. 108 (3) ZFEÚ, t. j. žiadna pomoc nebude poskytnutá do schválenia 

schémy Európskou komisiou. 

P.5. Platnosť a účinnosť schémy skončí 31. decembra 2023, pričom do tohto termínu musí zmluva 

nadobudnúť účinnosť. 


