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Environmentálny fond 

 

ako poskytovateľ pomoci a vykonávateľ schémy štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v prípade 

ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych 

nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových 

plynov do cien elektrickej energie (pomoc určená na náklady na nepriame emisie) 

 

vyhlasuje 

 

VÝZVU K-1/2022 

 

na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá 

vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, 

ktoré v skutočnosti vznikajú  z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových 

plynov do cien elektrickej energie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 09. 02. 2023 
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A. Právny základ 
 
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému 

obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa 

smernica Rady 96/61/ES v znení neskorších zmien a doplnení1 (ďalej len „smernica o ETS“). 

 

• Oznámenie Komisie – Usmernenia k niektorým opatreniam štátnej pomoci v súvislosti so systémom 

obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 20212, (ďalej len „Usmernenia“).  

 

• Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodovaní“).  

 

• Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“). 

 

• 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. 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“).  

 

• Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov.  

 

• Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). 

 

• Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“). 

 

• 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“). 

 

• Vyhláška č. 157/2005 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon 

č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 
• Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“). 

 
1 Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32  

Ú. v. EÚ L 338. 13.11.2004, s. 18  
Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 3  
Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 63  
Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109  
Ú. v. EÚ L 343, 19.12.2013, s. 1  
Ú. v. EÚ L 129, 30.4.2014, s. 1  

2 Ú. v. EÚ C 317, 25.9.2020, s. 5 - 19  
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B. Vymedzenie pojmov 
 
a) únik uhlíka znamená situáciu, keď podniky presunú svoju výrobu mimo Únie, pretože nemôžu 

preniesť zvýšené náklady vyvolané systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov 

v Únii (ďalej len „EU ETS“) na svojich zákazníkov bez značného zníženia trhového podielu.  

b) obnoviteľné zdroje energie sú tieto obnoviteľné nefosílne zdroje energie: veterná, solárna, 

aerotermálna, geotermálna, hydrotermálna energia a energia z oceánu, vodná energia, energia 

z biomasy, zo skládkových plynov, z plynov z čistiarní odpadových vôd a z bioplynov. 

c) bezuhlíkové zdroje sú obnoviteľné zdroje energie a jadrová energia. 

d) hrubá pridaná hodnota znamená hrubú pridanú hodnotu v nákladoch výrobných činiteľov, možno ju 

vypočítať ako tržby za vlastné výkony a tovar, plus aktivácia hmotného a nehmotného investičného 

majetku, plus ostatné prevádzkové výnosy, plus alebo mínus zmeny stavu zásob, mínus nákup tovaru 

a služieb, mínus iné dane výrobkov, ktoré súvisia s tržbami, ale nie sú odpočítateľné, mínus clá a 

dane. (Alternatívne ju možno vypočítať z hrubého prevádzkového prebytku tak, že sa k nemu 

pripočítajú personálne náklady. Príjmy a výdavky klasifikované v účtovníctve podniku ako finančné 

alebo mimoriadne nie sú zahrnuté do pridanej hodnoty. Pridaná hodnota v nákladoch výrobných 

činiteľov sa počíta v hrubej výške, keďže sa neodpočítavajú opravné položky (napríklad odpisy)). 

e) emisná kvóta Európskej únie (EUA) je prenosná kvóta oprávňujúca vypustiť jednu tonu ekvivalentu 

CO2 počas určitého obdobia. 

f) forwardová cena EUA v eurách je jednoduchý priemer denných jednoročných forwardových cien 

EUA (záverečné ponukové ceny) s plnením v decembri roka, za ktorý sa pomoc poskytuje, určovaných 

na základe cien zaznamenaných na burze European Energy Exchange (https://www.eex.com/en/) 

od 1. januára do 31. decembra roku pred rokom, za ktorý sa pomoc poskytuje3. Pre pomoc 

poskytovanú za rok 2021 je to 24,35 EUR/tCO2.  

g) obdobie poskytovania pomoci v zmysle schémy je niektorý alebo viaceré z rokov v období 2021 – 

2030.  

h) emisný faktor CO2 v tCO2 /MWh je vážený priemer podielu CO2 v elektrickej energii vyrobenej 

z fosílnych palív v rôznych geografických oblastiach. Maximálna hodnota emisného faktora CO2 

pre Slovenskú republiku je 0,854.  

i) MSP znamená malý a stredný podnik spĺňajúci kritéria v prílohe I. nariadenia č. 651/2014 

o skupinových výnimkách5. 

j) oprávnené náklady sú náklady na nepriame emisie vznikajúce podnikom v odvetviach, v prípade 

ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku zvýšenia cien elektrickej 

energie v súvislosti so zahrnutím nákladov na emisie skleníkových plynov do cien elektrickej energie 

v dôsledku zavedenia EU ETS. 

k) ročná  produkcia v tonách za rok je skutočná výroba zariadenia v roku 2021, určená ex post v roku 

2022. 

l) ročná spotreba elektrickej energie v MWh je skutočná spotreba elektrickej energie v zariadení 

(vrátane spotreby elektrickej energie na výrobu produktov, ktoré sú predmetom outsourcingu a ktoré 

 
3 Napríklad pri pomoci poskytovanej na rok 2023 je to jednoduchý priemer záverečných cien EUA s plnením v decembri 2023 
zaznamenaných na danej uhlíkovej burze EÚ od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022. 
4 Príloha II. Usmernení, https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-

11/amending_communication_guidelines_ETS_annexII_and_III_0.pdf  
5 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 zmluvy2 v platnom znení (ďalej len „nariadenie o skupinových výnimkách“).  

https://www.eex.com/en/
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-11/amending_communication_guidelines_ETS_annexII_and_III_0.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-11/amending_communication_guidelines_ETS_annexII_and_III_0.pdf
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sú oprávnené na pomoc) za rok 2021 (rok, za ktorý sa kompenzácia poskytuje) (určená ex post v roku 

2022). 

m) referenčná hodnota efektívnosti spotreby elektrickej energie v MWh/t výkonu a určená na úrovni 

Prodcom 86 je produktovo špecifická spotreba elektrickej energie na tonu výkonu dosiahnutého 

najefektívnejšími spôsobmi výroby daného výrobku z hľadiska spotreby elektrickej energie. 

Aktualizácia referenčných hodnôt efektívnosti spotreby elektrickej energie musí prebehnúť v súlade 

s článkom 10a ods. 2 smernice o ETS. Pri výrobkoch v rámci oprávnených odvetví, v prípade ktorých 

bola v časti 2 prílohy I. k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/331 stanovená zameniteľnosť 

paliva a elektrickej energie, sa referenčné hodnoty efektívnosti spotreby elektrickej energie určujú 

v rámci rovnakých systémových hraníc, pričom na určenie výšky pomoci sa zohľadňuje len podiel 

elektrickej energie. Príslušné referenčné hodnoty efektívnosti spotreby elektrickej energie pre výrobky 

patriace do oprávnených odvetví sú uvedené v prílohe II. Usmernení. 

n) znížená referenčná hodnota efektívnosti spotreby elektrickej energie je 80 % zo skutočnej 

spotreby elektrickej energie. Uplatňuje sa na všetky výrobky patriace do oprávnených odvetví, 

pre ktoré však nebola určená referenčná hodnota efektívnosti spotreby elektrickej energie. 

o) skutočný výkon v tonách za rok je skutočná výroba zariadenia v roku  2021, určená ex post v roku 

2022. 

p) prevádzka je stacionárny technologický celok, v ktorom sa (vykonáva) vyrába jeden výrobok alebo 

viac výrobkov oprávnených na pomoc a má povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových plynov. 

q) veľký podnik je podnik, ktorý nemožno klasifikovať ako MSP. 

r) schéma - schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá 

vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré 

v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien 

elektrickej energie (pomoc určená na náklady na nepriame emisie), ktorá bola schválená Európskou 

komisiou v decembri 2022 pod číslom SA.102712. 

s) rozhodnutie Komisie – rozhodnutie Európskej komisie č. C(2022) 9392 final vo veci SA.102712 

(2022/N) – Slovakia Compensation for indirect ETS costs in Slovakia for 2021 – 2030. 

t) kompenzácia - dotácia prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku 

uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú  z premietania 

nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie. 

u) výzva – Výzva K-1/2022 na predloženie žiadostí o kompenzáciu (o poskytnutie dotácie prevádzkam, 

pri ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných 

nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú  z premietania nákladov súvisiacich s emisiami 

skleníkových plynov do cien elektrickej energie). 

v) žiadateľ – je pre účely tejto výzvy právnická osoba/fyzická osoba - podnikateľ, ktorá žiada 

o poskytnutie kompenzácie až do momentu uzavretia zmluvy. 

w) žiadosť o kompenzáciu – dokument, ktorý pozostáva z formulára žiadosti o kompenzáciu 

a povinných príloh a ktorým žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa 

predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, 

ktoré v skutočnosti vznikajú  z premietania nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov 

do cien elektrickej energie v zmysle schémy a podľa podmienok tejto výzvy. 

 
6 Zoznam Prodcom je európsky zoznam výrobkov ťažobného a výrobného priemyslu: 
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM&StrGroupCode=CLASSIFIC&StrLanguageCode=EN
&IntFamilyCode=&TxtSearch=prodcom&IntCurrentPage=1 

https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM&StrGroupCode=CLASSIFIC&StrLanguageCode=EN&IntFamilyCode=&TxtSearch=prodcom&IntCurrentPage=1
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM&StrGroupCode=CLASSIFIC&StrLanguageCode=EN&IntFamilyCode=&TxtSearch=prodcom&IntCurrentPage=1
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x) zmluva – zmluva o poskytnutí kompenzácie z Environmentálneho fondu uzatvorená medzi  

Environmentálnym fondom a príjemcom. 

y) príjemca – je pre účely tejto výzvy právnická osoba/fyzická osoba - podnikateľ, s ktorou 

Environmentálny fond uzatvoril zmluvu za účelom poskytnutia kompenzácie z Environmentálneho 

fondu na účely a spôsobom stanoveným v zmluve. 

z) hospodárska činnosť - hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť spočívajúca v ponuke 

tovarov a/alebo služieb na trhu. 

aa) oprávnené obdobie - je obdobie, za ktoré oprávnenému žiadateľovi vznikne nárok na vyplatenie 

pomoci určenej na náklady na nepriame emisie (kompenzácia).  

 
 
 

C. Spoločné informácie pre podanie žiadosti o kompenzáciu 
 

Termín na podanie žiadosti o kompenzáciu za rok 2021: do 10. 04. 2023. 
 
Spôsob podania žiadosti o kompenzáciu: žiadateľ podáva žiadosť o kompenzáciu cez: 

https://grant.envirofond.sk/ a zároveň podáva tú istú žiadosť o kompenzáciu 
aj jedným z nasledovných spôsobov: 

 
a) doručenie žiadosti o kompenzáciu do elektronickej schránky Environmentálneho fondu podľa 

zákona o e-Governmente. Rozhodujúcim dátumom je dátum odoslania žiadosti o kompenzáciu 
do elektronickej schránky Environmentálneho fondu, najneskôr v posledný deň termínu na podanie 
žiadosti o kompenzáciu.  
Takto podaná žiadosť o kompenzáciu musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom 
alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom, alebo kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou žiadateľa podľa zákona o e-Governmente.  
 

 
b) doručenie 1 originálu žiadosti o kompenzáciu do poštového priečinku Environmentálneho fondu 

(rozhodujúcim dátumom je dátum odovzdania žiadosti o kompenzáciu na poštovú prepravu 
najneskôr v posledný deň termínu na podanie žiadosti o kompenzáciu). 
Takto podaná žiadosť o kompenzáciu musí byť vlastnoručne podpísaná oprávnenou osobou 
na mieste na tom určenom. 

 
 Adresa poštového priečinku Environmentálneho fondu:  

Environmentálny fond 
P. O. BOX 14 
827 14 Bratislava 212, 
 

 

c) doručenie 1 originálu žiadosti o kompenzáciu na adresu sídla Environmentálneho fondu osobne 
(rozhodujúcim dátumom je dátum doručenia žiadosti o kompenzáciu na adresu sídla 
Environmentálneho fondu najneskôr v posledný deň termínu na podanie žiadosti o kompenzáciu 
počas úradných hodín, t. j. v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8:30 h. do 15:00 h. a v piatok 
v čase od 8:30 h. do 14:00 h.).  
Takto podaná žiadosť o kompenzáciu musí byť vlastnoručne podpísaná oprávnenou osobou 
na mieste na tom určenom. 

https://grant.envirofond.sk/
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Adresa sídla Environmentálneho fondu:  
Environmentálny fond 
Nevädzová 5  
821 01 Bratislava. 
 

V prípade, ak takto podaná žiadosť o kompenzáciu nebude spĺňať vyššie uvedené podmienky, 

Environmentálny fond takúto žiadosť o kompenzáciu nebude akceptovať a žiadosť o kompenzáciu bude 

z procesu administrovania vyradená. 

Povinné prílohy, ktoré sú súčasťou žiadosti o kompenzáciu, prikladá žiadateľ vo forme kópií 

dokumentov, ktoré sú špecifikované v kapitole J. Podmienky poskytnutia pomoci tejto výzvy, okrem 

povinných príloh, ako sú napr. čestné vyhlásenia, ktoré sa predkladajú vo forme originálov. V prípade 

elektronického predkladania dokumentov ich žiadateľ predkladá v neprepisovateľnom formáte (napr. pdf., 

jpg., a pod.). 

Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 

a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi (zverejnenými 

na webovom sídle Environmentálneho fondu) povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál 

registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním 

tej istej veci a sú súčasťou spisu. Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v podmienkach 

Environmentálneho fondu sú zverejnené na webovom sídle https://envirofond.sk/. 

Environmentálny fond je oprávnený vykonať zmeny formálnych náležitostí výzvy, vrátane jej príloh, 

pričom tieto zmeny vrátane zdôvodnenia ich vykonania je povinný vo forme usmernenia k výzve, vrátane 

jej príloh, zverejniť na webovom sídle https://envirofond.sk/.   

Environmentálny fond v prípade vykonania zmien formálnych náležitostí výzvy, vrátane jej príloh, 

posudzuje ich dopad z hľadiska zachovania princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania 

a primeranosti.  

V prípade identifikácie chýb v písaní, v počtoch alebo iných zrejmých nesprávností takéto zmeny 

nepredstavujú zmenu výzvy, vrátane jej príloh, a o vykonaných opravách/úpravách Environmentálny fond 

informuje zverejnením na webovom sídle https://envirofond.sk/ (vrátane prípadného zverejnenia 

dokumentu s odstránenou zrejmou nesprávnosťou). 

Environmentálny fond je oprávnený zrušiť výzvu iba v prípade, ak je objektívne nemožné poskytnúť 

kompenzáciu z dôvodu nedostatku zdrojov, legislatívnych alebo neodstrániteľných prekážok, ktoré nebolo 

možné predvídať v čase vyhlásenia výzvy, alebo je nevyhnutná taká zmena podmienok poskytnutia 

kompenzácie, ktorá znamená podstatnú zmenu podmienok poskytnutia kompenzácie.  

Povinnou súčasťou informácie o zrušení výzvy sú aj dôvody jej zrušenia. O zrušení výzvy 

Environmentálny fond informuje žiadateľov zverejnením na webovom sídle https://envirofond.sk/. 

 
 

1.1. Počet podaných žiadostí o kompenzáciu 
 

Žiadateľ je oprávnený podať  iba jednu žiadosť o kompenzáciu spôsobom doručenia, ktorý je uvedený 
v  tejto výzve v kapitole C. Spoločné informácie pre podanie žiadosti o kompenzáciu.  
 

https://envirofond.sk/
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V prípade, ak oprávnený žiadateľ v rámci tejto výzvy podá na Environmentálny fond v termíne na podanie 
žiadosti o kompenzáciu viac ako jednu žiadosť o kompenzáciu, bude Environmentálnym fondom vyzvaný 
na späťvzatie žiadosti/žiadostí o kompenzáciu tak, aby zostala podaná maximálne jedna žiadosť 
o kompenzáciu na jedného žiadateľa. 
 
 

1.2. Výška alokácie  
 

Výška finančných prostriedkov alokovaných pre túto výzvu je 1 584 794 EUR. 
 

 

1.3. Oprávnené obdobie 
 

Pre účely tejto výzvy sa za oprávnené obdobie považuje termín od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021. 
 

 

1.4. Podmienky poskytovania a použitia štátnej pomoci 
 
Podpora sa neposkytne žiadateľovi7: 

- ktorý porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami Environmentálneho fondu, za čo 
bol žiadateľovi právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa osobitného 
predpisu8 v období dvoch kalendárnych rokov pred podaním žiadosti, 

- ktorý je v likvidácii, alebo na ktorého majetok bol právoplatne vyhlásený konkurz, alebo bola 
povolená reštrukturalizácia, alebo je v ozdravnom režime alebo v nútenej správe podľa 
osobitného predpisu9, 

- voči ktorému Environmentálny fond eviduje splatnú pohľadávku v čase doručenia žiadosti, 
- ktorý je fyzickou osobou, ktorá bola právoplatne odsúdená pre úmyselný trestný čin, trestný čin 

subvenčného podvodu, trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, 
trestný čin korupcie, trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti, trestný čin machinácie 
pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe10, alebo 

- ktorý je právnickou osobou a bol jej právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 § 9 ods. 10 zákona o Environmentálnom fonde. 
8 § 31 zákona o rozpočtových pravidlách. 
9 § 11 a § 108 až 165 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
10 Napr. § 225, § 259, § 328 a nasl. Zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
11 § 10 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
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D. Predmet podpory a forma pomoci 
 
Predmetom podpory je poskytovanie štátnej pomoci (ďalej len „pomoc“) z prostriedkov získaných 

z predaja emisných kvót v dražbách.   

Pomoc sa poskytuje v nadväznosti na schému zverejnenú v Obchodnom vestníku č. 245/2022 dňa 

22.12.2022 pod evidenčným číslom G000071 a v súlade s § 4a, na účel podľa § 4 ods. 1 písm. aa) zákona 

o Environmentálnom fonde ako dotácia prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému 

riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú  z premietania 

nákladov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie, na kompenzáciu 

nákladov vynaložených v roku 2021.  

Pomoc podľa schémy bude poskytovaná na ročnej báze formou kompenzácie v nasledujúcom roku 

po roku, v ktorom boli vynaložené náklady. 

Na základe výnimky od Európskej komisie možno pomoc na náklady vzniknuté v roku 2021 vyplácať 

do 30. apríla 2023 v zmysle rozhodnutia Komisie. 

Kompenzácia bude poskytnutá z prostriedkov získaných z predaja emisných kvót v dražbách. 

Riešenie rizika úniku uhlíka slúži environmentálnemu cieľu, pretože cieľom pomoci je zabrániť zvýšeniu 

celkových emisií skleníkových plynov spôsobených presunom výroby mimo Európskej únie pri absencii 

záväznej medzinárodnej dohody o znížení emisií skleníkových plynov.  

 
 

E. Účel pomoci 
 

Účelom tejto pomoci je zabrániť značnému riziku úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov 

emisných kvót EUA do cien elektrickej energie, ktoré znáša príjemca, ak jeho konkurenti z tretích krajín 

nemusia zahrnúť podobné náklady do svojich cien elektrickej energie a príjemca nemá možnosť preniesť 

tieto náklady do cien výrobkov bez toho, aby stratil značný trhový podiel.  

Pomoc je určená na kompenzáciu zvýšenia cien elektrickej energie v súvislosti so zahrnutím nákladov 

na emisie skleníkových plynov do cien elektrickej energie v dôsledku zavedenia EU ETS.  
 

 

 

F. Poskytovateľ pomoci a vykonávateľ schémy 
 

Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom schémy je Environmentálny fond (ďalej len aj ako 
„poskytovateľ“): 
 
Environmentálny fond 
Nevädzová 5  
821 01 Bratislava 
Slovenská republika 
+421 2 212 909 00 (klapka) 
Webové sídlo: www.envirofond.sk 
Mail: podatelna@envirofond.sk  

http://www.envirofond.sk/
mailto:podatelna@envirofond.sk
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G. Príjemca pomoci 
 
V rámci tejto výzvy a v súlade so schémou môže byť príjemcom len podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie t. j. každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho 

právny status a spôsob financovania a ktorý spĺňa nasledovné podmienky: 

1. Veľkostné kategórie príjemcov: 

a) MSP, 

b) veľké podniky. 

2. Príjemcom môže byť podnik podľa bodu 1. pís. a) alebo b), ktorý pôsobí v odvetví uvedenom 

v nasledujúcej tabuľke, resp. v Prílohe č. 1 Odvetvia – kód NACE, tejto výzvy: 

 

 Kód NACE Opis  

1. 14.11 Výroba kožených odevov 

2. 24.42 Výroba hliníka 

3. 20.13 Výroba ostatných základných anorganických chemikálií 

4. 24.43 Výroba olova, zinku a cínu 

5. 17.11 Výroba celulózy 

6. 17.12 Výroba papiera a lepenky 

7. 24.10 Výroba surového železa, ocele a ferozliatin 

8. 19.20 Výroba rafinovaných ropných produktov 

9. 24.44 Výroba medi 

10. 24.45 Výroba ostatných neželezných kovov 

11.  Tieto pododvetvia v rámci odvetvia plastov (20.16): 

 20.16.40.15 polyetylén v primárnych formách 

12.  Všetky kategórie výrobkov v odvetví odlievania železa (24.51) 

13.  Tieto pododvetvia v rámci odvetvia sklených vlákien (23.14): 

 23.14.12.10 

23.14.12.30 

rohože zo sklených vlákien 

voály zo sklených vlákien 

14.  Tieto pododvetvia v rámci odvetvia priemyselných plynov (20.11): 

 20.11.11.50 vodík 

 20.11.12.90 anorganické kyslíkaté zlúčeniny nekovov 

                                            

3. Príjemca predložením zmluvy na dodávku elektrickej energie alebo potvrdením od dodávateľa 

elektriny preukáže, že má do cien elektrickej energie premietnuté náklady na nákup emisných kvót 

skleníkových plynov.  
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4. Príjemcom nemôže byť podnik, ktorý napĺňa definíciu podniku v ťažkostiach podľa Usmernení 

o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach12. 

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

predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za nezákonnú 

a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, alebo v inom obdobnom konaní. 

 

Do uzavretia zmluvy sa príjemca považuje za žiadateľa.  

 
 
 

 H. Rozsah pôsobnosti 
 
1. Táto výzva, ktorú poskytovateľ vyhlásil na základe schémy, sa vzťahuje na odvetvia, ktoré sú 

definované v tabuľke uvedenej v kapitole G. Príjemca pomoci alebo v Prílohe č. 1 tejto výzvy.  

2. Táto výzva  a príslušná schéma platia pre celé územie Slovenskej republiky. 

3. Pomoc poskytnutá v rámci tejto výzvy, ktorú poskytovateľ vyhlásil na základe schémy, musí byť 

v súlade s účelom, uvedeným v kapitole E. Účel pomoci. 

 
 
 

I. Intenzita a výška pomoci 
 
1. Intenzita pomoci predstavuje maximálne 75 % oprávnených nákladov žiadateľa. Každý žiadateľ 

bez ohľadu na svoju veľkosť musí splniť povinnosť vykonať energetický audit podľa článku 8 
smernice 2012/27/EÚ13 buď formou samostatných energetických auditov, alebo v rámci 
certifikovaného systému energetického manažérstva alebo systému environmentálneho 
manažérstva, ako je napríklad Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)14.  
Žiadatelia musia k žiadosti o kompenzáciu predložiť správu o energetickom audite (nie staršiu ako 
štyri roky ku dňu podania žiadosti o kompenzáciu) alebo platný certifikát preukazujúci existenciu 
certifikovaného systému energetického manažérstva alebo systému environmentálneho 
manažérstva. 

2. Žiadateľ je povinný splniť minimálne jednu z nasledovných podmienok: 

a) vykonal v čase pred podaním žiadosti o kompenzáciu odporúčania obsiahnuté v správe z vyššie 

uvedeného auditu, ktorá v čase predloženia žiadosti o kompenzáciu nesmie byť staršia ako štyri 

roky, alebo v akčnom pláne vyplývajúcom zo zavedenia certifikovaného systému energetického 

manažérstva alebo systému environmentálneho manažérstva, a to v takom rozsahu, aby doba 

návratnosti príslušných investícií nepresiahla tri roky a náklady na ich investície sa rovnajú aspoň 

sume pomoci poskytnutej podniku za rok predchádzajúci roku, za ktorý sa pomoc poskytuje, t. j. 

v tomto prípade za rok 202015; alebo alternatívne 

 
12 Ú. V. EÚ C 249/1 31. 7 2014 
13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 
2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1). 
14 Nariadenie (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) 
(Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1). 
15 V prípade pomoci poskytnutej za náklady vzniknuté v roku 2021 sa zohľadňuje pomoc poskytnutá príjemcom v rámci predchádzajúcej 
schémy SA.43506. 
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b) znížil uhlíkovú stopu svojej spotreby elektriny tak, že pokryl aspoň 30 % svojej spotreby elektriny 

za rok, na ktorý sa poskytuje pomoc, t. j. rok 2021, z bezuhlíkových zdrojov. Príjemcovia môžu 

preukázať splnenie tejto povinnosti prostredníctvom zariadení na výrobu bezuhlíkovej energie 

na mieste prevádzky alebo v blízkosti miesta prevádzky, predložením dohôd o nákupe 

bezuhlíkovej energie alebo záruk pôvodu. 

3. Maximálna výška pomoci, ktorú možno vyplatiť na jednu prevádzku, ktorá vyrába výrobky uvedené 

v tabuľke v kapitole G. Príjemca pomoci v bode  2. tejto výzvy alebo v Prílohe č. 1, sa musí vypočítať 

podľa nasledujúceho vzorca:  

a) ak sa na výrobky vyrábané príjemcom vzťahujú referenčné hodnoty efektívnosti spotreby 

elektrickej energie uvedené v Prílohe č. 2 Referenčné hodnoty, tejto výzvy, maximálna suma 

pomoci, ktorú je možné vyplatiť jednej prevádzke za náklady vynaložené v roku 2021, sa stanoví 

podľa vzorca:  

 

Amax2021 = Ai2021 × C2021 × P2020 × E × AO2021  

kde:    

      Amax2021 = maximálna výška pomoci v roku 2021, 

      Ai2021 = intenzita pomoci v roku 2021 vyjadrená ako zlomok (napr. 0,75),  

C2021 = platný emisný faktor CO2, alebo trhový emisný faktor CO2 (tCO2/MWh) v roku 2021,  

P2020 = forwardová cena EUA (EUR/tCO2) v roku 2020,  

E = uplatniteľná produktovo-špecifická referenčná hodnota efektívnosti spotreby elektrickej energie 

uvedená v Prílohe č. 2 tejto výzvy,  

AO2021 = skutočný výkon v roku 2021. 

 

b) ak sa na výrobky vyrábané príjemcom nevzťahujú referenčné hodnoty efektívnosti spotreby 

elektrickej energie uvedené v Prílohe č. 2 tejto výzvy, maximálna suma pomoci, ktorú je možné 

vyplatiť jednej prevádzke za náklady vynaložené v roku  2021, sa stanoví podľa vzorca:  

 

Amax2021 = Ai2021 × C2021 × P2020 × EF × AEC2021   

kde:  

Amax2021 = maximálna výška pomoci v roku 2021,   

Ai2021  = intenzita pomoci v roku 2021 vyjadrená ako zlomok (napr. 0,75),  

C2021  = platný emisný faktor CO2, alebo trhový emisný faktor CO2  (tCO2/MWh) v roku 2021,  

P2020  = forwardová cena EUA (EUR/tCO2) v roku 2020,  

EF = znížená produktovo-špecifická referenčná hodnota efektívnosti spotreby elektrickej 

energie uvedená v Prílohe č. 2 tejto výzvy,  

AEC2021  = skutočná spotreba elektrickej energie (MWh) v roku 2021. 

3. Ak prevádzka vyrába výrobky, na ktoré sa vzťahuje referenčná hodnota efektívnosti spotreby 

elektrickej energie uvedená v Prílohe č. 2 tejto výzvy, aj výrobky, na ktoré sa vzťahuje znížená 
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referenčná hodnota efektívnosti spotreby elektrickej energie, potom sa spotreba elektrickej energie 

vzhľadom na každý z týchto výrobkov musí rozdeliť podľa príslušnej celkovej hmotnosti vyrobených 

výrobkov.  

4. Ak prevádzka vyrába oprávnené výrobky na pomoc (to znamená, že patria do oprávnených odvetví 

uvedených v tabuľke v kapitole G. Príjemca pomoci alebo v Prílohe č. 1 tejto výzvy), ako aj výrobky, 

ktoré nie sú oprávnené na pomoc, maximálna suma pomoci, ktorú je možné vyplatiť, sa vypočíta len 

pre tie výrobky, ktoré sú oprávnené na pomoc.  

 

 
 

J. Podmienky poskytnutia pomoci 
 
Podmienky poskytnutia pomoci predstavujú súbor podmienok overovaných poskytovateľom v procese 
schvaľovania žiadosti o kompenzáciu, ktoré musia byť splnené na to, aby žiadosť o kompenzáciu mohla 
byť schválená.  
Rozhodnutie o poskytnutí kompenzácie môže byť vydané až po tom, ako žiadateľ v konaní o poskytnutie 
kompenzácie preukázal, resp. poskytovateľ preukázateľne overil, že spĺňa všetky kritériá a podmienky 
poskytnutia pomoci definované touto výzvou a príslušnou schémou. 
 
Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť sú nasledovné:  

1. Predloženie žiadosti o kompenzáciu vrátane povinných príloh vo forme, termíne a spôsobom 

uvedeným v tejto výzve. Náležitosti žiadosti vrátane povinných príloh budú bližšie špecifikované 

v Príručke pre žiadateľa. 

2. V žiadosti o kompenzáciu uvedie nasledujúce informácie:  

a) identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú:  

1. obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo, miesto podnikania a prevádzkarne, 

ak sú zriadené, meno a priezvisko, trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym 

orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať, meno a priezvisko, trvalý pobyt 

zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom právnická osoba, 

2. meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, obchodné meno, predmet podnikania a odvetvie, 

v ktorom podniká, meno a priezvisko, trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, identifikačné 

číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a prevádzkarne, ak sú zriadené, ak je žiadateľom 

fyzická osoba – podnikateľ;  

b) názov každej prevádzky, ktorá vyrába výrobky oprávnené na pomoc v jeho vlastníctve 

(ďalej len „prevádzka“); 

c) odvetvie (odvetvia), v ktorom (ktorých) žiadateľ pôsobí;  

d) rok, za ktorý žiada pomoc;  

e) výšku požadovanej pomoci;  

f) ročnú produkciu pre každú prevádzku v príslušnom odvetví;  

g) ročnú spotrebu elektrickej energie každej prevádzky (ak sa poskytuje akákoľvek pomoc 

s použitím zníženej referenčnej hodnoty efektívnosti spotreby elektrickej energie);  

h) forwardovú cenu EUA použitú na výpočet výšky pomoci. 

3. Žiadateľ dokladá k žiadosti o kompenzáciu správu o vykonanom energetickom audite (nie staršiu ako 

4 roky ku dňu podania žiadosti o kompenzáciu), alebo platný certifikát, že má certifikovaný systém 

energetického manažérstva alebo environmentálneho manažérstva. 
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4. Pre potvrdenie podmienky, definovanej v kapitole I. Intenzita a výška pomoci bod 1. písm. a), žiadateľ 

dokladá k žiadosti o kompenzáciu informáciu o implementácii odporúčaní na zníženie energetickej 

náročnosti uvedených v správe z energetického auditu, ktorá v čase predloženia žiadosti 

o kompenzáciu nesmie byť staršia ako štyri roky.  

5. Splnenie podmienky, definovanej v kapitole I. Intenzita a výška pomoci bod 1. písm. b), žiadateľ 

v čase predloženia žiadosti o kompenzáciu preukáže prostredníctvom zariadení na výrobu 

obnoviteľnej energie na mieste prevádzky alebo v blízkosti miesta prevádzky, alebo prostredníctvom 

dohôd o nákupe bezuhlíkovej energie alebo záruk pôvodu16. Táto povinnosť sa vzťahuje na pomoc 

poskytnutú na náklady vzniknuté od roku 2021. 

6. Žiadateľ nenapĺňa definíciu podniku v ťažkostiach. 

7. Žiadateľ spĺňa podmienku, že nie je v likvidácii, na jeho majetok nie je začaté konkurzné konanie, 

reštrukturalizačné konanie, nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, nebol 

vyhlásený konkurz, nebola povolená reštrukturalizácia a nebol zrušený konkurz pre nedostatok 

majetku žiadateľa.  

8. Žiadateľ spĺňa nasledovné podmienky:  

a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 

b) má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla podľa osobitného predpisu17,  

c) má splnené úhrady poistného na zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu18, 

d) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu19,   

e) neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného 

predpisu20,  

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

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu21. 

9. Žiadateľ neporušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami poskytovateľa, za čo bol 

žiadateľovi právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa osobitného predpisu22 

v období dvoch kalendárnych rokov pred podaním žiadosti o kompenzáciu.  

10. Voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia. 

11. Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom predloženia žiadosti o kompenzáciu podľa bodu 1. tejto 

kapitoly, žiadateľ uloží účtovnú závierku za rok 2021, ak bol účtovnú závierku povinný zostaviť23, 

 
16 Žiadateľ sa nemôže spoliehať na podiel bezuhlíkových zdrojov, ktoré už sú v sieti ako takej. Uvedený podiel aspoň 30 % spotreby elektriny 
musí pochádzať z bezuhlíkových zdrojov, čo žiadateľ preukáže na základe zariadení na výrobu obnoviteľnej energie na mieste prevádzky 
alebo v blízkosti miesta prevádzky, dohôd o nákupe bezuhlíkovej energie alebo záruk pôvodu. Príjemcovia, ktorí spotrebúvajú elektrickú 
energiu zo siete, si môžu splniť túto povinnosť, ak si zakúpia záruky pôvodu na aspoň 30 % svojej spotrebovanej elektriny alebo predložia 
dohody o nákupe bezuhlíkovej energie vo výške aspoň 30 % svoje spotrebovanej elektriny. Ďalším spôsobom ako žiadateľ túto podmienku 
naplní je ak žiadateľ preukáže, že aspoň 30 % svojej spotrebovanej elektriny pochádza zo zariadení na výrobu obnoviteľnej energie 
na mieste prevádzky alebo v blízkosti miesta prevádzky. Podľa tejto výzvy a príslušnej schémy je referenčným rokom rok, za ktorý sa pomoc 
poskytuje, t. j. v tomto prípade je to rok 2021. 
17 Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované 
znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013) v platnom znení 
18 § 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. 
19 § 170 ods. 21 zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 
20 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
21 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
22 § 31 zákona o rozpočtových pravidlách. 
23 § 6 ods. zákona o účtovníctve.    
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v registri účtovných závierok24; ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená 

a ak žiadateľ má povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom, uloží overenú účtovnú závierku, 

pričom poskytovateľ je oprávnený do neho nahliadať.   

12. Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom predloženia žiadosti o kompenzáciu podľa bodu 1. tejto 

kapitoly, žiadateľ uloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok, ak taká výročná 

správa nie je v registri účtovných závierok uložená, a to za tri posledné po sebe nasledujúce 

kalendárne roky alebo hospodárske roky25 predchádzajúce roku 2021, alebo za kalendárny rok alebo 

hospodársky rok, za ktorý mu má byť kompenzácia poskytnutá, ak podniká kratšie ako tri kalendárne 

roky alebo hospodárske roky.   

13. Žiadateľ predloží formou vyhlásenia, prehľad a úplné informácie o inej požadovanej alebo poskytnutej 

štátnej pomoci z verejných prostriedkov za posledné tri roky.   

14. Žiadateľ predloží vyhlásenie, že voči nemu nie je nárokované vrátenie pomoci na základe 

predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a 

nezlučiteľnú s vnútorným trhom.   

15. Žiadateľ predloží zmluvu s dodávateľom/dodávateľmi elektrickej energie na rok 2021.  

 

Žiadateľ preukazuje splnenie vyššie uvedených podmienok formou a spôsobom uvedeným v tejto výzve. 

 

P. č. Prílohy k žiadosti o kompenzáciu  

                                               Názov prílohy k žiadosti o kompenzáciu a jej popis 

A1. Údaje o prevádzke - originál.  
 
Príloha č. 3 Údaje o prevádzke 

A2. Správa o vykonanom energetickom audite (nie staršia ako 4 roky ku dňu podania žiadosti 
o kompenzáciu), alebo platný certifikát, že žiadateľ o kompenzáciu má certifikovaný systém 
energetického manažérstva alebo environmentálneho manažérstva. 

A3. Doklad s informáciou o implementácii odporúčaní na zníženie energetickej náročnosti – 
potvrdenie podmienky, že žiadateľ vykonal v čase pred podaním žiadosti o kompenzáciu 
odporúčania obsiahnuté v správe z energetického auditu, ktorá v čase predloženia žiadosti 
o kompenzáciu nesmie byť staršia ako štyri roky, alebo v akčnom pláne vyplývajúcom 
zo zavedenia certifikovaného systému energetického manažérstva alebo systému 
environmentálneho manažérstva. (ak relevantné) 

A4. Doklad o zariadení na výrobu obnoviteľnej energie na mieste prevádzky alebo v blízkosti miesta 
prevádzky, dohôd o nákupe bezuhlíkovej energie alebo záruk pôvodu – potvrdenie podmienky, 
že žiadateľ znížil uhlíkovú stopu svojej spotreby elektriny tak, že pokryl aspoň 30 % svojej 
spotreby elektriny za rok, na ktorý sa poskytuje pomoc, t. j. rok 2021, z bezuhlíkových zdrojov. 
Príjemcovia môžu preukázať splnenie tejto povinnosti prostredníctvom zariadení na výrobu 
bezuhlíkovej energie na mieste prevádzky alebo v blízkosti miesta prevádzky, predložením 
dohôd o nákupe bezuhlíkovej energie alebo záruk pôvodu. (ak relevantné) 

A5. Doklad preukazujúci, že žiadateľ nie je v likvidácii, na jeho majetok nie je začaté konkurzné 
konanie, reštrukturalizačné konanie, nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok 
majetku, nebol vyhlásený konkurz, nebola povolená reštrukturalizácia a nebol zrušený konkurz 
pre nedostatok majetku žiadateľa. (potvrdenie príslušného konkurzného súdu nie staršie 
ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti o kompenzáciu) 

 
24 § 23 zákona o účtovníctve.   
25 § 3 ods. 3 a 4 zákona o účtovníctve.   
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A6. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, prehľad a úplné informácie o inej 
požadovanej alebo poskytnutej pomoci z verejných prostriedkov za posledné tri roky – originál. 
 
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie - Iná požadovaná/poskytnutá pomoc z verejných prostriedkov 

A7. Zmluva s dodávateľom/dodávateľmi elektrickej energie na rok 2021. 

                                             Sumárne čestné vyhlásenie 

B1. Sumárne čestné vyhlásenie je súčasťou formulára žiadosti o kompenzáciu. 
 
Žiadateľ čestne vyhlasuje, že: 

- má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom, 
- má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla, 
- nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie, 
- nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie (Všeobecná zdravotná 

poisťovňa, a. s., Union zdravotná poisťovňa, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.), 
- neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, 
- neporušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami poskytovateľa, za čo bol 

žiadateľovi právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa osobitného 
predpisu26 v období dvoch kalendárnych rokov pred podaním žiadosti o kompenzáciu, 

- voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia, 
- nie je podnikom v ťažkostiach, 
- voči nemu nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho 

rozhodnutia Komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú 
s vnútorným trhom, 

- nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie a nemá 
právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ. 

 

 
 
 

K. Kumulácia pomoci 
 
1. Maximálna výška pomoci a intenzita pomoci vypočítaná a uvedená v kapitole I. Intenzita a výška 

pomoci sa nemôže prekročiť. 

2. Pomoc podľa tejto výzvy a príslušnej schémy možno kumulovať s:  

a) akoukoľvek inou štátnou pomocou týkajúcou sa odlišných zistiteľných oprávnených 

nákladov; 

b) akoukoľvek inou štátnou pomocou týkajúcou sa tých istých, čiastočne alebo úplne 

prekrývajúcich sa oprávnených nákladov; 

c) akoukoľvek inou štátnou pomocou bez zistiteľných oprávnených nákladov.  

3. Kumulácia pomoci podľa bodu 2 písm. b) a c) tejto kapitoly je možná iba v prípade, ak takéto 

kumulovanie nemá za následok prekročenie maximálnej výšky pomoci a intenzity pomoci vypočítanej 

a uvedenej podľa kapitoly I. Intenzita a výška pomoci. 

4. Pomoc sa nesmie kumulovať s pomocou de minimis, pokiaľ ide o tie isté oprávnené náklady, ak by 

takáto kumulácia mala za následok prekročenie maximálnej výšky pomoci a intenzita pomoci 

vypočítanej a uvedenej podľa kapitoly I. Intenzita a výška pomoci. 

 
26 § 31 zákona o rozpočtových pravidlách. 
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L. Transparentnosť a monitorovanie 
 
1. Poskytovateľ po nadobudnutí platnosti a účinnosti schémy, resp. schémy v znení dodatku, zabezpečí 

jej zverejnenie a dostupnosť schémy v úplnom znení na svojom webovom sídle v trvaní minimálne 

počas obdobia jej účinnosti. 

2. Poskytovateľ na svojom webovom sídle priebežne zverejňuje zoznam:  

a) žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie, a ktorým bola 

poskytnutá kompenzácia a sumu poskytnutej kompenzácie; 

b) žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie kompenzácie. 

3. Poskytovateľ vedie centrálnu evidenciu pomoci, ktorá obsahuje úplné informácie o každej pomoci 

poskytnutej v rámci schémy a je premietnutá do monitorovacieho systému. 

4. Poskytovateľ zabezpečuje zber, sledovanie a vyhodnocovanie údajov na úrovni ročných správ 

príjemcov. 

5. V prípade poskytnutia individuálnej pomoci vo výške presahujúcej 500 000 EUR je poskytovateľ 

povinný do Centrálneho registra (IS SEMP) zaznamenávať údaje o poskytnutej pomoci podľa 

schémy, resp. tejto výzvy a údaje o príjemcovi prostredníctvom elektronického formulára. Tieto údaje 

je poskytovateľ povinný do Centrálneho registra (IS SEMP) zaznamenať do šiestich mesiacov 

odo dňa poskytnutia pomoci27. 

6. Poskytovateľ je povinný do konca februára kalendárneho roka poskytnúť Protimonopolnému úradu 

Slovenskej republiky ako koordinátorovi pomoci správu o ním poskytnutej štátnej pomoci 

za predchádzajúci kalendárny rok28 (na základe výnimky od Európskej komisie, kedy pomoc 

za náklady vzniknuté v roku 2021 sa bude poskytovať v roku 2023, bude v tomto prípade 

poskytovateľ poskytovať informáciu o pomoci po februári roku 2023). 

7. Poskytovateľ kontroluje dodržiavanie všetkých podmienok stanovených v schéme a tejto výzve 

a kontroluje dodržiavanie maximálnej intenzity pomoci a  výšky pomoci podľa kapitoly I. Intenzita 

a výška pomoci. 

8. Ak príjemca získa pomoc nad schválenú výšku pomoci, je povinný vrátiť tú časť pomoci, o ktorú bola 

prekročená schválená výška pomoci vrátane sankcií, vo výške ustanovenej podľa osobitných 

predpisov. 

9. Príjemca je povinný oznamovať poskytovateľovi každú pomoc, ktorá mu bola poskytnutá, okrem 

pomoci poskytnutej podľa schémy, resp. tejto výzvy, a to po dobu odo dňa podania žiadosti 

o kompenzáciu do uplynutia troch rokov od ukončenia poskytovania pomoci. 

10. Poskytovateľ uchováva doklady týkajúce sa každej poskytnutej pomoci počas 10  rokov od dátumu 

jej poskytnutia a záznamy týkajúce sa schémy, resp. tejto výzvy počas 10 rokov od dátumu, kedy 

bola poskytnutá posledná  pomoc v rámci schémy, resp. tejto výzvy.  

 
 

  

 
27 Bod č. 56 a č. 57 Usmernení 
28 § 16 ods. 4 zákona o štátnej pomoci 
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M.  Zoznam príloh 
 

Príloha č. 1  Odvetvia – kód NACE 

 

Príloha č. 2  Referenčné hodnoty 

 

Príloha č. 3  Údaje o prevádzke  

 

Príloha č. 4  Čestné vyhlásenie - Iná požadovaná/poskytnutá pomoc z verejných prostriedkov 

 

 

 

 

 

 

 


