
 

 

III. časť – Zákon o štátnej pomoci:  

schematické znázornenie  
 

ÚVOD 

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“) je základným procesným zákonom pre oblasť štátnej pomoci v SR. 

 

Podľa zákona o štátnej pomoci je koordinátorom pomoci Protimonopolný úrad SR. Medzi jeho 

základné kompetencie vymedzené zákonom o štátnej pomoci patrí vydávanie stanovísk 

k schémam pomoci a k návrhom na poskytnutie pomoci ad hoc, ako aj zabezpečenie oficiálnej 

komunikácie s Európskou komisiou, najmä vo vzťahu k opatreniam štátnej pomoci, ktoré 

podliehajú schváleniu zo strany Európskej komisie (t. j. opatreniam, na ktoré sa vzťahuje 

povinnosť notifikácie). 

 

Účelom tohto usmernenia je schematické znázornenie jednotlivých procesov (posudzovanie 

schém minimálnej pomoci a minimálnej pomoci ad hoc, posudzovanie schém štátnej pomoci 

a štátnej pomoci ad hoc, ktorých právnym základom sú nariadenia o skupinových výnimkách, 

ako aj proces notifikácie Európskej komisii), a to z dôvodu uľahčenia ich aplikácie v praxi. 

 

SCHÉMY MINIMÁLNEJ POMOCI A MINIMÁLNA POMOC AD HOC 

 

Podľa zákona o štátnej pomoci je možné minimálnu pomoc poskytnúť v rámci schémy 

minimálnej pomoci (§ 7) alebo ako minimálnu pomoc ad hoc (§ 8). 

 

Schéma minimálnej pomoci je záväzným dokumentom, ktorý komplexne upravuje 

poskytovanie minimálnej pomoci jednotlivým príjemcom. 

 

Schémy minimálnej pomoci na území SR majú zaužívanú štruktúru, ich základné náležitosti 

vymedzuje zákon o štátnej pomoci (v § 7, ods. 6). Návrh schémy vypracováva poskytovateľ a je 

povinný zaslať ho na posúdenie koordinátorovi pomoci ešte predtým, ako začne poskytovať 

pomoc podľa schémy. Schému pomoci možno zmeniť len dodatkom k schéme – návrh dodatku 

musí byť rovnako zaslaný na posúdenie koordinátorovi pomoci. 

 



Stanovisko koordinátora pomoci k schéme, resp. k schéme v znení dodatku, týkajúce sa 

dodržania príslušných pravidiel EÚ pre minimálnu pomoc je pre poskytovateľa záväzné. 

 

Minimálnou pomocou ad hoc sa rozumie minimálna pomoc, ktorá sa neposkytuje podľa 

schémy minimálnej pomoci a možno ju poskytnúť, ak je v súlade s osobitnými predpismi pre 

poskytovanie minimálnej pomoci. 

 

Pred poskytnutím pomoci ad hoc je poskytovateľ povinný požiadať o stanovisko koordinátora 

pomoci - stanovisko koordinátora pomoci k návrhu na poskytnutie ad hoc pomoci je pre 

poskytovateľa pomoci záväzné. 

 

 

PRED POSKYTNUTÍM POMOCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri vypracovaní novej schémy minimálnej pomoci je možné využiť platné a účinné schémy 

minimálnej pomoci zverejnené na webovom sídle https://www.antimon.gov.sk/statna-

pomoc/, v priečinku „Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci. 

 

Pri príprave žiadosti o stanovisko k minimálnej pomoci ad hoc odporúčame postupovať podľa 

metodických usmernení koordinátora pomoci, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle 

https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/, v priečinku „Metodické usmernenia/Metodické 

usmernenia koordinátora pomoci“. 

Poskytovatelia 
minimálnej 

pomoci 

PMÚ SR 

1.  Návrh schémy minimálnej pomoci/minimálnej 
pomoci ad hoc (povinnosť vyplývajúca zo zákona 

o štátnej pomoci) 
(povinnosť vyplývajúca zo zákona o štátnej pomoci) 

2. Lehota 30 dní na posúdenie návrhu schémy minimálnej 
pomoci/minimálnej pomoci ad hoc (pripomienky) 

4. Stanovisko k schéme minimálnej pomoci/minimálnej 
pomoci ad hoc potvrdzujúce súlad s pravidlami pre 
poskytovanie minimálnej pomoci a so zákonom o 

štátnej pomoci 

3. Upravený návrh schémy minimálnej 
pomoci/minimálnej pomoci ad hoc           

(v prípade potreby stretnutie)        

https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/
https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/
https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/


SCHÉMY ŠTÁTNEJ POMOCI A ŠTÁTNA POMOC AD HOC                                              

(podľa nariadenia o skupinových výnimkách – GBER) 

Podľa zákona o štátnej pomoci je možné štátnu pomoc poskytnúť v rámci schémy štátnej 

pomoci (§ 7) alebo ako štátnu pomoc ad hoc (§ 8) – uvedené sa týka štátnej pomoci, ktorej 

právnym základom je jedno z nariadení o skupinových výnimkách (t. j. nejde o štátnu pomoc, 

ktorá musí byť schválená zo strany Európskej komisie). 

 

OPATRENIA POMOCI PODĽA NARIADENA č. 651/2014 (GBER) 

 

                    PRED POSKYTNUTÍM POMOCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytovatelia 
štátnej 
pomoci 

Európska 
komisia 

PMÚ 
SR 

6. Formulár 
súhrnných 

informácií (v 
lehote do 20 

pracovných dní od 
nadobudnutia 

účinnosti schémy 
štátnej 

pomoci/štátnej 
pomoci ad hoc) 

7. Potvrdenie 
prijatia formulára 

súhrnných 
informácií 
(vrátane 

identifikačného 
čísla pomoci) 

1. Návrh schémy štátnej 
pomoci/štátnej pomoci ad hoc 

(povinnosť vyplývajúca zo zákona 
o štátnej pomoci) 

2. Lehota 30 dní na posúdenie 
návrhu schémy štátnej 

pomoci/štátnej pomoci ad hoc 
(pripomienky)  

3. Upravený návrh schémy 
štátnej pomoci/štátnej pomoci 

ad hoc (v prípade potreby 
stretnutie)  

4. Stanovisko k schéme štátnej 
pomoci/štátnej pomoci ad hoc 
potvrdzujúce súlad s pravidlami 

pre poskytovanie štátnej 
pomoci a so zákonom o štátnej 

pomoci 

5. Formulár súhrnných 
informácií (po nadobudnutí 

účinnosti schémy štátnej 
pomoci/štátnej pomoci ad hoc) 



 

Schéma štátnej pomoci je záväzným dokumentom, ktorý komplexne upravuje poskytovanie 

štátnej pomoci jednotlivým príjemcom.  

 

Schémy štátnej pomoci na území SR majú zaužívanú štruktúru, ich základné náležitosti 

vymedzuje zákon o štátnej pomoci (v § 7, ods. 5). Návrh schémy vypracováva poskytovateľ a je 

povinný zaslať ho na posúdenie koordinátorovi pomoci ešte predtým, ako začne poskytovať 

pomoc podľa schémy. Schému pomoci možno zmeniť len dodatkom k schéme – návrh dodatku 

musí byť rovnako zaslaný na posúdenie koordinátorovi pomoci.  

 

Stanovisko koordinátora pomoci k schéme, resp. k schéme v znení dodatku, týkajúce sa 

dodržania príslušných pravidiel EÚ pre štátnu pomoc je pre poskytovateľa záväzné. 

 

Pri vypracovaní novej schémy štátnej pomoci je možné využiť platné a účinné schémy štátnej 

pomoci zverejnené na webovom sídle https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/, 

v priečinku „Schémy štátnej pomoci a minimálnej pomoci“. 

 

 

Štátnou pomocou ad hoc sa rozumie štátna pomoc, ktorá sa neposkytuje podľa schémy 

štátnej pomoci a možno ju poskytnúť, ak je v súlade s osobitnými predpismi pre poskytovanie 

štátnej pomoci.  

 

Pred poskytnutím pomoci ad hoc je poskytovateľ povinný požiadať o stanovisko koordinátora 

pomoci - stanovisko koordinátora pomoci k návrhu na poskytnutie štátnej pomoci ad hoc je 

pre poskytovateľa pomoci záväzné. 

 

Pri príprave žiadosti o stanovisko k štátnej pomoci ad hoc odporúčame využiť tzv. kontrolné 

zoznamy pre posúdenie podmienok zlučiteľnosti vypracované zo strany Európskej komisie, 

ktoré sú k dispozícii na webovom sídle https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/, 

v priečinku „Metodické usmernenia/Metodické usmernenia Európskej komisie“. 

 

 

Príprave schém pomoci (vrátane podrobnejších informácií k jednotlivým článkom schém) a 

príprave žiadostí o stanovisko k  pomoci ad hoc budú venované samostatné časti cyklu 

„Začíname so štátnou pomocou“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/
https://www.antimon.gov.sk/statna-pomoc/


NOTIFIKÁCIA (schémy štátnej pomoci, štátna pomoc ad hoc) 

Opatrenia pomoci (schémy pomoci, pomoc ad hoc), ktoré nie sú minimálnou pomocou ani 

štátnou pomocou, ktorá by spĺňala podmienky niektorého z nariadení o skupinových 

výnimkách, je potrebné predložiť na schválenie Európskej komisii. 

 

Poskytovateľ takejto štátnej pomoci je povinný podať Európskej komisii žiadosť o schválenie 

poskytnutia štátnej pomoci, tzv. notifikáciu (§ 9 zákona o štátnej pomoci), a to pred 

poskytnutím pomoci, prostredníctvom koordinátora pomoci. K žiadosti sa prikladajú vyplnené 

notifikačné formuláre (k dispozícii na webovom sídle https://www.antimon.gov.sk/formulare-

pre-notifikovanie-statnej-pomoci/?csrt=15764355968096801258). Pri príprave 

notifikovaných schém štátnej pomoci možno využiť platné a účinné schémy štátnej pomoci 

(https://www.antimon.gov.sk/platne-a-ucinne-notifikovane-schemy-statnej-

pomoci/?csrt=15764355968096801258).   
 

 

 

Poskytovatelia 
štátnej 
pomoci 

PMÚ 
SR 

Európska 
komisia 

1. Návrh schémy/opatrenia 
ad hoc (pred poskytnutím 

pomoci) 

2. Pripomienky k návrhu 
schémy/opatrenia ad hoc 

3. Upravené znenie 
schémy/opatrenia ad hoc 

(v prípade potreby 
stretnutie) 

6. Žiadosť o doplňujúce 
informácie (v prípade 

potreby stretnutie alebo 
konzultácia) 

7. Zaslanie doplňujúcich 
informácií 

10. Rozhodnutie 
(vrátane žiadosti o 

vyznačenie dôverných 
informácií) 

11. Vyznačenie 
dôverných informácií 

4. Pred-notifikácia 
alebo notifikácia 
prostredníctvom 
systému SANI2 

5. Žiadosť o 
doplňujúce informácie 

8. Predloženie 
doplňujúcich informácií 

9. Rozhodnutie 
(vrátane žiadosti o 

vyznačenie dôverných 
informácií) 

12. Dôverné 
informácie 

https://www.antimon.gov.sk/formulare-pre-notifikovanie-statnej-pomoci/?csrt=15764355968096801258
https://www.antimon.gov.sk/formulare-pre-notifikovanie-statnej-pomoci/?csrt=15764355968096801258
https://www.antimon.gov.sk/platne-a-ucinne-notifikovane-schemy-statnej-pomoci/?csrt=15764355968096801258
https://www.antimon.gov.sk/platne-a-ucinne-notifikovane-schemy-statnej-pomoci/?csrt=15764355968096801258

