
  

 

Dodatok č. 1 

k 

Schéme podpory výskumu a vývoja 
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 

(schéma štátnej pomoci) 

 

Bratislava, August 2017 
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I. 

Týmto dodatkom sa mení znenie Schémy podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu 
výskumu a vývoja (schémy štátnej pomoci) evidovanej pod číslom SA.42450 nasledovne: 

II. 

1. V článku B. Právny základ sa mení ods. 2 nasledovne: „2. 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“)“. 

2. V článku B. Právny základ sa dopĺňa ods. 4, ktorý po zmene znie nasledovne: 
„Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy Ú. v. EÚ, L 187, 26.6.2014, s. 1 
v znení nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1084 z 14.6.2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 651/2014, pokiaľ ide o pomoc na prístavnú a letiskovú infraštruktúru, stropy 
vymedzujúce notifikačnú povinnosť pri pomoci na kultúru a zachovanie kultúrneho 
dedičstva a pri pomoci na športovú a multifunkčnú rekreačnú infraštruktúru, ako aj 
schémy regionálnej prevádzkovej pomoci pre najvzdialenejšie regióny, a ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) č. 702/2014 z hľadiska výpočtu oprávnených nákladov Ú. v. EÚ, L 156, 
20.6.2017. s. 1 (ďalej len „nariadenie č. 651/2014“)“.   

3. V článku B. Právny základ sa dopĺňa nový odsek v znení: „Zákon č. 357/2015 Z. z. o 
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o finančnej kontrole“)“. 

4. V článku D. Poskytovateľ pomoci a vykonávateľ schémy sa za slová „Poskytovateľ 
pomoci a vykonávateľ schémy“ dopĺňa „(ďalej len „poskytovateľ pomoci“ alebo 
„poskytovateľ)“. 

5. V článku E. Príjemcovia pomoci sa za slová „Príjemcom pomoci“ dopĺňa „(ďalej len 
„príjemca pomoci“ alebo „príjemca“)“. 

6. Do článku E. Príjemcovia pomoci sa v rámci ods. 2 vkladajú nové odkazy na poznámky 
pod čiarou vrátane poznámok pod čiarou, ktoré znejú: „2 Viaceré oddelené právne 
subjekty, ktoré majú kontrolné podiely a iné funkčné, hospodárske a organizačné 
prepojenie, možno na účely uplatnenia tejto schémy pokladať za subjekty tvoriace jednu 
hospodársku jednotku. Táto hospodárska jednotka sa potom pokladá za relevantný 
podnik, teda príjemcu pomoci. 3 Rozsudok ESD C-188/92 vo veci „Deggendorf“.“ 

7. V článku E. Príjemcovia pomoci v druhom odseku druhá veta znie: „Príjemcom nemôže 
byť ani podnik2, voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe 
predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc poskytnutá tým istým 
členským štátom označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.“. 
Poznámka pod čiarou k odkazu č. 3 sa vypúšťa. 

8. V článku F. Rozsah pôsobnosti sa slovné spojenie „vykonávateľ schémy“ mení na 
„príjemca pomoci“ a slovo „prijímateľ“ sa mení na „príjemca“.   

9. V článku F. Rozsah pôsobnosti sa v piatom odseku v prvej odrážke v písm. i) vypúšťa 
spojka „alebo“ a v druhej odrážke sa upravuje číslo rozhodnutia na „2010/787/EÚ“, pričom 
za číslo rozhodnutia sa dopĺňa nový odkaz s poznámkou pod čiarou v znení: 
„Rozhodnutie Rady 2010/787/EÚ z 10.12.2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia 
uhoľných baní neschopných konkurencie (Ú. v. EÚ L 336, 21.12.2010, s. 24)“. 

10. V článku H. Oprávnené náklady sa dopĺňa nový odsek v znení: „f) náklady vynaložené 
na štúdiu uskutočniteľnosti“. 

11. V článku H. Oprávnené náklady sa mení odsek „Žiadateľ – príjemca pomoci“ 
nasledovne: „Žiadateľ – príjemca pomoci – je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a 
verejných prác postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 
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12. V článku J. Výška pomoci a intenzita pomoci sa dopĺňa ods. 3 o nasledovný text: 
„Metodika na výpočet diskontovanej výšky pomoci a oprávnených nákladov je prílohou 
číslo 3 tejto schémy“.  

13. V článku J. Výška pomoci a intenzita pomoci sa vkladá nový ods. 5 nasledovne: 
„Uvedené stropy sa nesmú obchádzať umelým rozdeľovaním projektov pomoci do 
niekoľkých projektov s podobnými črtami, cieľmi alebo príjemcami4.“. Poznámka pod 
čiarou k odkazu č. 4 znie: „Článok 4 ods. 2 nariadenia č. 651/2014“. 

14. V článku J. Výška pomoci a intenzita pomoci sa vkladá nový ods. 8 nasledovne:“ 
Zostatok nákladov musí žiadateľ o poskytnutie pomoci kryť z vlastných zdrojov alebo 
z iných zdrojov ako je štátny rozpočet, ktoré nepredstavujú štátnu pomoc alebo minimálnu 
pomoc“. 

15. V článku L. Podmienky poskytnutia pomoci sa vkladá nový ods. 6 nasledovne: 
„Predloženie vyhlásenia zo strany žiadateľa, že na náklady uvedené v žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nežiada o inú štátnu pomoc alebo 
minimálnu pomoc od iného poskytovateľa pomoci alebo v rámci iných schém pomoci.“. 
Následne dochádza k prečíslovaniu odsekov.  

16.  V článku L. Podmienky poskytnutia pomoci ods. 8 znie: „Predloženie vyhlásenia, že 
žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach ani voči nemu nie je nárokované vrátenie pomoci 
na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc poskytnutá 
tým istým členským štátom označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom. 
Poskytovateľ overí skutočnosť, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach na základe 
údajov z účtovnej závierky žiadateľa dostupnej v registri účtovných závierok alebo 
priloženej k  žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a na základe 
údajov v Obchodnom vestníku.“. 

17. V článku K. Kumulácia pomoci sa vkladá nový ods. 5 nasledovne: „Kumulácia pomoci 
bude overená na základe vyhlásenia žiadateľa v žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku a s využitím dostupných technických prostriedkov a databáz.“. 

18. V článku N. Mechanizmus poskytovania pomoci sa dopĺňa ods. 17 o nasledovný text: 
„Zmluva, podľa ktorej sa poskytne pomoc podľa tejto schémy bude zároveň obsahovať 
záväzok príjemcu, že dodrží všetky podmienky, za ktorých sa mu pomoc poskytuje, a že 
vráti poskytnutú pomoc, ak takéto podmienky poruší.“. 

19. V článku P. Transparentnosť a monitorovanie sa vkladá nový ods. 4 nasledovne: 
„Poskytovateľ pomoci v súlade s § 12 zákona o štátnej pomoci zaznamenáva 
prostredníctvom elektronického formulára do centrálneho registra (§ 11 zákona o štátnej 
pomoci) údaje o poskytnutej pomoci podľa schémy a údaje o príjemcovi pomoci, a to 
v rozsahu a v štruktúre podľa článku 9 nariadenia č. 651/2014. Tieto údaje je 
poskytovateľ pomoci povinný do centrálneho registra zaznamenať do šiestich mesiacov 
odo dňa poskytnutia pomoci.“.  

 
Následne dôjde k prečíslovaniu ostatných článkov.  

 

20. V článku P. Transparentnosť a monitorovanie sa mení a dopĺňa ods. 5 nasledovne: 
„Agentúra ako poskytovateľ pomoci predloží podľa § 16 ods. 4 zákona o štátnej pomoci 
Protimonopolnému úradu SR správu o poskytnutej štátnej pomoci v rámci schémy za 
každý kalendárny rok, a to vždy do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka.“. 

21. V článku P. Transparentnosť a monitorovanie sa vkladá nový ods. 7 nasledovne: 
„Európska komisia je podľa článku 12 nariadenia č. 651/2014 oprávnená monitorovať 
pomoc oslobodenú od notifikačnej povinnosti podľa tejto schémy. Na tieto účely je 
oprávnená si vyžiadať všetky informácie a podpornú dokumentáciu, ktorú považuje za 
potrebnú na monitorovanie uplatňovania nariadenia č. 651/2014.“. 

22. V článku R. Kontrola a audit sa mení ods. 1 nasledovne: „Príjemca pomoci umožní 
poskytovateľovi vykonanie kontroly v súlade so zákonom č. 172/2005 a zákonom 
o finančnej kontrole a preukáže oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržania 
podmienok poskytnutia pomoci.“. 
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23.  V článku R. Kontrola a audit sa mení ods. 2 nasledovne: “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 a účelnosť použitia poskytnutej pomoci a dodržiavanie 
podmienok zmluvy a schémy. Za týmto účelom je poskytovateľ oprávnený vykonať 
kontrolu v súlade so zákonom o finančnej kontrole priamo u príjemcu pomoci.“. 

24. V článku R. Kontrola a audit sa mení ods. 3 nasledovne:“ Príjemca pomoci vytvorí 
zamestnancom poskytovateľa vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky na riadne a 
včasné vykonanie kontroly v súlade so zákonom o finančnej kontrole a poskytne im 
potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä realizácie 
projektu, stavu jeho rozpracovanosti, použitia pomoci, atď.“. 

25. V článku R. Kontrola a audit sa vkladá nový ods. 4 nasledovne: „V zmysle zákona 
o finančnej kontrole je oprávnenou osobou na výkon kontroly aj správca kapitoly štátneho 
rozpočtu podľa osobitného predpisu, ak vykonáva vnútorný audit alebo Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu alebo iná právnická osoba podľa § 19 
ods. 5, ak vykonávajú vládny audit.“. 

26. V článku T. Trvanie schémy sa mení prvý odsek nasledovne: „Platnosť schémy skončí 
31. decembra 2020. Do tohto dátumu musí príjemca pomoci nadobudnúť právny nárok na 
poskytnutie pomoci, t. j. do tohto dátumu musí zmluva nadobudnúť účinnosť.“.  

27. Do článku U. Prílohy sa vkladá nasledovný text: „Príloha č. 3 - Metodika na výpočet 
diskontovanej výšky pomoci a oprávnených nákladov“. 

28. Za Prílohu č. 2 sa vkladá nová Príloha č. 3 v nasledovnom znení: 
 

„Príloha č. 3  

METODIKA NA VÝPOČET DISKONTOVANEJ VÝŠKY 
POMOCI A OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV 

1. SÚČASNÁ HODNOTA OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV 

Pomoc splatná v niekoľkých splátkach sa diskontuje na jej hodnotu v čase jej poskytnutia. 
Celkové oprávnené náklady sa diskontujú na ich hodnotu v čase poskytnutia pomoci.  
Pri výpočte výšky pomoci splatnej v niekoľkých splátkach a jej podielu na celkových 
oprávnených nákladoch na projekt je potrebné zohľadniť, či bude štátna pomoc poskytnutá 
v priebehu jedného alebo viacerých rokov. V prípade realizácie projektu počas viacerých 
rokov je potrebné celkové oprávnené náklady diskontovať a vypočítať ich súčasnú hodnotu. 
Ako diskontná sadzba na výpočet súčasnej hodnoty sa používa základná sadzba pre výpočet 
referenčnej a diskontnej sadzby, zvýšená o 100 bázických bodov. Ak je základná sadzba pre 
výpočet referenčnej a diskontnej sadzby napr. -0,08 %, (základná sadzba platná od 1.3.2017) 
diskontnou sadzbou je základná sadzba platná ku dňu poskytnutia pomoci zvýšená o 100 
bázických bodov, t. j. 0,92 %. 
Oprávnené náklady sa diskontujú na ich súčasnú hodnotu v čase poskytnutia pomoci. 
Pri výpočte sú dôležité nasledovné skutočnosti: 

1. výška oprávnených nákladov (ďalej len „ON“), 
2. diskontná sadzba. 

Platné základné sadzby pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby príslušných členských 
štátov uverejňuje Európska komisia na svojom webovom sídle: 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html 
  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html
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2. VÝPOČET VÝŠKY SÚČASNEJ HODNOTY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV 

Ak sa pomoc poskytuje v priebehu viacerých rokov, je potrebné prepočítať celkové oprávnené 
náklady na súčasnú hodnotu s použitím platnej základnej sadzby pre výpočet referenčnej a 
diskontnej sadzby podľa nasledujúceho vzorca:                                      

ON / (1+ diskontná sadzba)n 

- ON = výška oprávnených nákladov v danom roku realizácie vyjadrená v nominálnej 
hodnote. 

- Diskontnú sadzbu uvádzame v desatinnom vyjadrení. Ak je základná sadzba pre 
výpočet referenčnej a diskontnej sadzby napr. -0,08 % potom sa diskontná sadzba 
vypočíta ako -0,08 + 1 = 0,92 % a uvádza sa ako 0,0092.  

- n = 0,1,2,3... predstavuje číselné označenie príslušného roku realizácie investície vo 
vzťahu k poskytovaniu pomoci. Za nultý rok sa považuje rok posudzovania opatrenia 
pomoci.  

3. SÚČASNÁ HODNOTA VÝŠKY ŠTÁTNEJ POMOCI: 

Pri výpočte výšky štátnej pomoci a jej podielu na oprávnených výdavkoch projektu je potrebné 
zohľadniť, či bude štátna pomoc poskytovaná v priebehu jedného alebo viacerých rokov. 
V prípade poskytovania štátnej pomoci v splátkach počas viacerých rokov je potrebné výšku 
štátnej pomoci diskontovať, t. j. vypočítať jej súčasnú hodnotu. Súčasná hodnota štátnej 
pomoci je celková suma, ktorá vyjadruje súčasnú hodnotu budúcich platieb. Ako diskontná 
sadzba na výpočet súčasnej hodnoty sa používa základná sadzba pre výpočet referenčnej 
a diskontnej sadzby, zvýšená o 100 bázických bodov. Ak je základná sadzba pre výpočet 
referenčnej a diskontnej sadzby napr. -0,08 % (základná sadzba platná od 1.3.2017), 
diskontnou sadzbou je základná sadzba zvýšená o 100 bázických bodov, t. j. 0,92%. Štátna 
pomoc splatná v niekoľkých splátkach sa diskontuje na jej súčasnú hodnotu v čase jej 
poskytnutia. 
Pri výpočte súčasnej hodnoty výšky štátnej pomoci sú dôležité nasledovné skutočnosti: 

1. výška štátnej pomoci,  
2. diskontná sadzba. 

Ekvivalent hrubej hotovostnej finančnej pomoci je výška štátnej pomoci pred zaplatením dane 
z príjmov.  
Platné základné sadzby pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby príslušných členských 
štátov uverejňuje Európska komisia na svojom webovom sídle:  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html 

4. SPÔSOB VÝPOČTU SÚČASNEJ HODNOTY VÝŠKY ŠTÁTNEJ POMOCI  

Ak je štátna pomoc vyplatená jednorazovo alebo vo viacerých splátkach v priebehu jedného 
roka, výšku štátnej pomoci nie je potrebné diskontovať, táto sa rovná nominálnej výške 
príslušnej formy štátnej pomoci. 
Ak je štátna pomoc poskytovaná vo viacerých splátkach, v priebehu obdobia dlhšieho ako 
jeden rok, je potrebné prepočítať výšku štátnej pomoci na súčasnú hodnotu s použitím platnej 
základnej sadzby pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby podľa nasledujúceho vzorca: 

VŠP / (1+ diskontná sadzba) n 

- VŠP = výška štátnej pomoci v jednotlivých rokoch. 

- Diskontnú sadzbu uvádzame v desatinnom vyjadrení. Ak je základná sadzba pre 
výpočet referenčnej a diskontnej sadzby napr. -0,08 % potom sa diskontná sadzba 
vypočíta ako -0,08 + 1 = 0,92 % a uvádza sa ako 0,0092. 

- n = 0,1,2,3... predstavuje číselné označenie príslušného roku vo vzťahu 
k poskytovaniu štátnej pomoci v splátkach. Za nultý rok sa považuje rok posudzovania 
opatrenia štátnej pomoci.“  

  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html
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III. 

1. Ostatné ustanovenia Schémy podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu 
a vývoja (schémy štátnej pomoci) evidovanej pod číslom SA.42450 zostávajú týmto 
dodatkom nedotknuté. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia uvedenej schémy v znení 
dodatku v Obchodnom vestníku. 

 


