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ÚVOD 

 

Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre mikro, malé a stredné podniky 

pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu (ďalej len „výzva“) je poskytnutie dotácie 

na nepokryté fixné náklady za obdobie, v ktorom mali žiadatelia významne sťažené podmienky 

pre vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti z dôvodu vypuknutia pandémie COVID-19 a 

prijatých opatrení slovenských orgánov na zamedzenie šírenia pandémie.  

Pomoc podľa tejto výzvy predstavuje poskytnutie dotácie aj v zmysle schválenej Schémy 

minimálnej pomoci na podporu MSP v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – DM – 

11/2020 (ďalej „schéma de minimis“). Pomoc de minimis je poskytovaná podľa nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (ďalej len „nariadenie de minimis“).  

Nariadenie de minimis stanovuje maximálnu výšku pomoci, ktorú môže podnik na úrovni 

skupiny podnikov získať za určité časové obdobie.  

DEFINÍCIA JEDINÉHO PODNIKU 

 
Podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia de minimis jediný podnik zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce hospodársku 
činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov: 

a) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo 
spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť; 

b) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu 
členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu vykonávajúceho 
hospodársku činnosť; 

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) 
prvého pododseku prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich 
hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik. 

V súlade s výkladovými stanoviskami Európskej komisie sa za subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť 
považuje aj fyzická osoba, ktorá má majoritný podiel v spoločnosti/spoločnostiach a zároveň sa 
priamo/alebo nepriamo podieľa na riadení spoločnosti/spoločností.  

UPOZORNENIE: Za subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť sa považuje aj fyzická osoba oprávnená na 
podnikanie (napr. živnostníci, osoby vykonávajúce slobodné povolania a iné samostatne zárobkovo 
činné osoby). 

  



LEGENDA PRE VŠETKY PRÍKLADY 

 

 
 

  Žiadateľ 

 

 

Podnik, ktorý je súčasťou jediného podniku 

 

 

Podnik, ktorý nie súčasťou jediného podniku 

 

 

Fyzická osoba 

 

 

Fyzická osoba oprávnená na podnikanie (živnostníci a iné SZČO) 

 

 

vzťah medzi podnikmi/fyzickými osobami a majetkový podiel/hlasovacie práva v % 
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PRÍKLADY 

 

Príklad 1 

Spoločnosť A vlastní 51% majetkový podiel v spoločnosti B, ako aj v spoločnosti C. Spoločnosti A, B a C je 
potrebné považovať za jediný podnik, keďže je medzi nimi vzťah podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) nariadenia de 
minimis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strop pomoci de minimis je kumulatívny pre všetky tieto spoločnosti, t.j. pomoc poskytnutá týmto 
spoločnostiam sa sčítava do jednej sumy, ktorá nesmie prekročiť maximálny strop pomoci de minimis. 

Príklad: 

Spoločnosť A chce požiadať o dotáciu 180 000 eur. 

Spoločnosť A v sledovanom období1 dostala pomoc de minimis vo výške 5 000 eur. 

Spoločnosť B v sledovanom období dostala pomoc de minimis vo výške 5 000 eur. 

Spoločnosť C v sledovanom období dostala pomoc de minimis vo výške 5 000 eur. 

Výpočet:  

výška dotácie + pomoc de minimis pre A + pomoc de minimis pre B + pomoc de minimis pre C 

180 000 + 5 000 + 5 000 +5 000 = 195 000 

Strop pomoci de minimis je 200 000 eur. 

Záver:   

Spoločnosti B môže byť poskytnutá dotácia na nepokryté náklady v rámci schémy de minimis, keďže 
žiadaná pomoc neprekračuje maximálny strop pomoci de minimis. 

  

                                                           
1 t.j. za posledné dva fiškálne roky a počas prebiehajúceho fiškálneho roku. 
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Príklad 2 

Jozef Mladý podniká na základe živnostenského oprávnenia a zároveň vlastní 60 % majetkový podiel 
v obchodnej spoločnosti alfa s.r.o., ktorá je žiadajúcim podnikom. Spoločnosť alfa s.r.o. nevlastní žiadne 
ďalšie podniky. Jozef Mladý a spoločnosť alfa s.r.o. tvoria jediný podnik, keďže je medzi nimi vzťah podľa 
čl. 2 ods. 2 písm. a) nariadenia de minimis. 

 
 

 

 

  

 

 

 

Strop pomoci de minimis je kumulatívny pre živnosť Jozefa Mladého aj pre spoločnosť alfa s.r.o., t.j. 
pomoc poskytnutá týmto spoločnostiam sa sčítava do jednej sumy, ktorá nesmie prekročiť maximálny 
strop pomoci de minimis. 

Príklad: 

Spoločnosť alfa s.r.o chce požiadať o dotáciu vo výške 150 000 eur. 

Spoločnosť alfa s.r.o. v sledovanom období nedostala žiadnu pomoc de minimis. 

Jozef Mladý ako živnostník v sledovanom období1 dostal pomoc de minimis vo výške 100 000 eur. 

Výpočet:  

výška dotácie + pomoc de minimis pre alfa s.r.o + pomoc de minimis pre Jozefa Mladého 

150 000 + 0 + 100 000 = 250 000 

Strop pomoci de minimis je 200 000 eur. 

Záver:   

Spoločnosti alfa s.r.o. nemôže byť poskytnutá dotácia vo výške 150 000 eur, keďže žiadaná pomoc 
prekračuje maximálny strop pomoci de minimis. 
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Príklad 3 

 Fyzická osoba Alena Skromná vlastní 2 podniky, v ktorých má 55% majetkový podiel a je ich jedinou 
konateľkou. Vzhľadom na to, že daná fyzická osoba vlastní majoritný podiel v obidvoch podnikoch 
a priamo sa podieľa na ich riadení, je potrebné podniky A a B považovať za jediný podnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strop pomoci de minimis je kumulatívny pre obidve tieto spoločnosti, t.j. pomoc poskytnutá týmto 
spoločnostiam sa sčítava do jednej sumy, ktorá nesmie prekročiť maximálny strop pomoci de minimis. 

Príklad: 

Spoločnosť A chce požiadať o dotáciu  vo výške 50 000 eur. 

Spoločnosť A v sledovanom období1 dostala pomoc de minimis vo výške 100 000 eur. 

Spoločnosť B v sledovanom období dostala pomoc de minimis vo výške 50 000 eur. 

Výpočet:  

výška dotácie + pomoc de minimis pre A + pomoc de minimis pre B 

50 000 + 100 000 + 50 000 = 200 000 

Strop pomoci de minimis je 200 000 eur. 

Záver:   

Spoločnosti A môže byť poskytnutá dotácia, keďže žiadaná pomoc neprekračuje maximálny strop pomoci 
de minimis. 

 

  

A B 

FO 

55 55 



Príklad 4 

Spoločnosť A vlastní 51% majetkový podiel v spoločnosti B a v spoločnosti C vlastní 50% majetkový 
podiel. Medzi spoločnosťou B a C nie je žiaden vzťah. Spoločnosti A a B  je potrebné považovať za jediný 
podnik, keďže je medzi nimi vzťah podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) nariadenia de minimis. Spoločnosť C nie je 
súčasťou jediného podniku, keďže podiel spoločnosti A je v spoločnosti C nízky a nie je medzi nimi ani 
ďalší vzťah podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia de minimis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strop pomoci de minimis je kumulatívny pre spoločnosti A a B, t.j. pomoc poskytnutá týmto 
spoločnostiam sa sčítava do jednej sumy, ktorá nesmie prekročiť maximálny strop pomoci de minimis. 

Príklad: 

Spoločnosť A chce požiadať o dotáciu vo výške 200 000 eur. 

Spoločnosť A v sledovanom období1 nedostala žiadnu pomoc de minimis. 

Spoločnosť B v sledovanom období dostala žiadnu pomoc de minimis. 

Výpočet:  

výška dotácie + pomoc de minimis pre A + pomoc de minimis pre B  

200 000 + 0 + 0 = 200 000 

Strop pomoci de minimis je 200 000 eur. 

Záver:   

Spoločnosti A môže byť poskytnutá dotácia, keďže žiadaná pomoc neprekračuje maximálny strop pomoci 
de minimis. 
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Príklad 5 

Spoločnosť A vlastní 51% majetkový podiel v spoločnosti B a v spoločnosti C vlastní 50% majetkový 
podiel. Spoločnosť B vlastní 70% majetkový podiel v spoločnosti C. Spoločnosti A,B,C  je potrebné 
považovať za jediný podnik, keďže je medzi nimi vzťah podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) nariadenia de minimis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strop pomoci de minimis je kumulatívny pre spoločnosti A ,B a C t.j. pomoc poskytnutá týmto 
spoločnostiam sa sčítava do jednej sumy, ktorá nesmie prekročiť maximálny strop pomoci de minimis. 

Príklad: 

Spoločnosť A chce požiadať o dotáciu vo výške 200 000 eur. 

Spoločnosť A v sledovanom období1 nedostala žiadnu pomoc de minimis. 

Spoločnosť B v sledovanom období dostala žiadnu pomoc de minimis. 

Spoločnosť C v sledovanom období dostala pomoc de minimis vo výške 200 000 eur. 

Výpočet:  

výška dotácie + pomoc de minimis pre A + pomoc de minimis pre B + pomoc de minimis pre C 

200 000 + 0 + 0 +200 000 = 400 000 

Strop pomoci de minimis je 200 000 eur. 

Záver:   

Spoločnosti A nemôže byť poskytnutá dotácia, keďže žiadaná pomoc prekračuje maximálny strop pomoci 
de minimis na úrovni jediného podniku. 
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