
 

 

 

  

 

 
                                      

 
Metodická pomôcka pre všetky typy subjektov,  

bez ohľadu na ich právnu formu,  
s výnimkou podnikateľského sektora 

 
 

A) Žiadateľ/ spoluriešiteľ :  
 
 vykonáva hospodársku činnosť  

 nevykonáva hospodársku činnosť * 

 

 
B) Ak sa poskytuje podpora aj na hospodársku činnosť žiadateľa/spoluriešiteľa, 

žiadateľ/spoluriešiteľ deklaruje, že kapacita pridelená každoročne na hospodárske 
činnosti nepresiahne 20% celkovej ročnej kapacity žiadateľa/spoluriešiteľa. 

 
 áno  
 nie 

 
 

C) Ak sa poskytuje  podpora na nehospodársku činnosť žiadateľa/spoluriešiteľa, 
žiadateľ/spoluriešiteľ deklaruje, že náklady, financovanie a príjmy z nehospodárskej 
činnosti možno jasne oddeliť a zaúčtovávajú sa osobitne na základe dôsledne 
uplatňovaných a objektívne zdôvodniteľných zásad nákladového účtovníctva, a 
zároveň uvedené prostriedky nebudú použité na financovanie hospodárskych 
činností žiadateľa/spoluriešiteľa. 

 
 áno  
 nie 

 

 
D) Je možné žiadateľa/spoluriešiteľa považovať za podnik,  v zmysle platnej legislatívy1: 

 
 áno  
 nie 

 

* Pokiaľ žiadateľ/spoluriešiteľ nevykonáva hospodársku činnosť, nespadá pod ustanovenie 

článku 107 ods. 1 ZFEÚ a tým pádom sa neuplatňujú pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci.  
 
 
 
V prípade, že sa žiadateľ/spoluriešiteľ identifikuje ako podnik, v zmysle platnej 

legislatívy, pokračuje vyplnením Prílohy č. 1 Schémy štátnej pomoci a Vyhlásením – 
Informácie o kvalifikácii MSP.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Pozri kapitolu 2 - Oznámenia Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, dostupné na: http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2016/12/Oznamenie-o-pojme-pomoc_SK.pdf 

http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2016/12/Oznamenie-o-pojme-pomoc_SK.pdf


 

VYSVETLIVKY 
 
A) 
Hospodárska/nehospodárska činnosť: Označenie žiadateľa/spoluriešiteľa za „podnik“ závisí od toho, 
či vykonáva hospodársku činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru alebo služieb alebo v ponuke tovaru 
a služieb na trhu, a to bez ohľadu na jeho právne postavenie, spôsob financovania alebo účel pre ktorý 
bol zriadený. Dotknutý subjekt vykonávajúci hospodárske aj nehospodárske činnosti sa bude pokladať 
za podnik len v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti, avšak len za predpokladu, že 
hospodárske a nehospodárske činnosti a ich náklady, financovanie a príjmy možno jasne účtovne 
oddeliť. 

 
Nehospodárska činnosť výskumnej organizácie, resp. výskumnej infraštruktúry: Nehospodársky 
charakter EK vo všeobecnosti priznáva v prípade základných činností výskumných organizácií, resp. 
výskumných infraštruktúr, ako aj v prípade, ak hospodárske využitie zostáva čisto vedľajšie. 
 

B) 
Celková ročná kapacita: Ak sa výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra využíva takmer 
výlučne na nehospodársku činnosť, na jej financovanie ako také sa vôbec nemusia vzťahovať pravidlá 
štátnej pomoci za predpokladu, že jej hospodárske využitie zostáva čisto vedľajšie, tzn. že ide o 
činnosť, ktorá je priamo spojená s prevádzkou výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry a 
je pre ňu nevyhnutná alebo je neoddeliteľne previazaná s hlavným využitím na činnosti 
nehospodárskeho charakteru a jej rozsah je obmedzený. Táto podmienka je splnená v prípade, že na 
hospodárske činnosti sa budú spotrebúvať presne tie isté vstupy (napríklad materiál, zariadenia, 
pracovná sila a fixný kapitál) ako na nehospodárske činnosti, a v prípade, že kapacita pridelená 
každoročne na takéto hospodárske činnosti nepresiahne 20 % celkovej ročnej kapacity príslušného 
subjektu/infraštruktúry. 
 

D) 
Podnik: každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu. Sem 
patria najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonávajú remeselnícke 
alebo iné činnosti, a partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.  

 
 

POMÔCKY 
 
Právna úprava v oblasti štátnej pomoci  

 Článok 107 až 109 Zmluvy o fungovaní EÚ 
 

 Oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, dostupné na: http://www.statnapomoc.sk/wp-
content/uploads/2016/12/Oznamenie-o-pojme-pomoc_SK.pdf 

 

 Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13.7.2015, stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie 
článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (kodifikované znenie) 

 

 Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2282 z 27.11.2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 794/2004 
, pokiaľ ide o oznamovacie a informačné formuláre  

 

 Nariadenie č. 651/2014 z 17.6.2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s 
vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy 

 

 Právne predpisy Európskej únie upravujúce poskytovanie štátnej pomoci podľa jednotlivých 
účelov 

 

 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) 

 
 Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2014/C 198/01), dostupné na: 

http://www.statnapomoc.sk/wp-
content/uploads/2015/02/pomocnavyskumvyvojainovaciea_1.pdf 

 
 

Príklady nehospodárskych činností 

http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2016/12/Oznamenie-o-pojme-pomoc_SK.pdf
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2016/12/Oznamenie-o-pojme-pomoc_SK.pdf
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/02/pomocnavyskumvyvojainovaciea_1.pdf
http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/02/pomocnavyskumvyvojainovaciea_1.pdf


 

 
Výkon verejných právomocí 

 Činnosť tvorí súčasť základných funkcií štátu alebo je spojená s týmito funkciami svojou povahou, 
cieľom a pravidlami, ktorým podlieha  
 
Sociálne zabezpečenie a zdravotná starostlivosť 

 Systémy založené na solidarite vs. hospodárske systémy 
 
Vzdelávanie a výskumná činnosť 

 Verejné vzdelávanie organizované v rámci vnútroštátneho systému vzdelávania 

 Na nehospodársku povahu verejného vzdelávania nemá v zásade vplyv platenia prípadného 
poplatku za výučbu alebo zápis do školy, ktorý predstavuje príspevok na prevádzkové náklady systému 
(pokrýva iba zlomok skutočných nákladov na službu, nepredstavuje odmenu za poskytovanú službu 

 Primárne činnosti univerzít a výskumných organizácií 
 
Kultúra a ochrana kultúrneho dedičstva vrátane ochrany prírody 

 Činnosti organizované nekomerčným spôsobom a činnosti, ktoré sú objektívne nenahraditeľné, 
vylúčená existencia skutočného trhu 

 Verejné financovanie činností v oblasti kultúry alebo ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré sú prístupné 
pre verejnosť a nespoplatnené nemusí predstavovať štátnu pomoc 

 Peňažný príspevok vyberaný od návštevníkov alebo účastníkov činností v oblasti kultúry, ktorý 
pokrýva len zlomok skutočných nákladov, nemení nehospodársku povahu tejto činnosti (nejde o 
skutočnú odplatu za poskytované služby) 

 
Verejné financovanie nehospodárskych činností  
 
Nehospodársky charakter majú vo všeobecnosti tieto činnosti výskumných organizácií a výskumnej 
infraštruktúry:  
a) základné činnosti výskumných organizácií a výskumných infraštruktúr, najmä:  

1. vzdelávanie zamerané na zvýšenie počtu kvalifikovaných ľudských zdrojov a zlepšenie ich 
kvalifikácie. V súlade s judikatúrou a rozhodovacou praxou Komisie a ako bolo vysvetlené v oznámení 
o pojme štátna pomoc a oznámení o službách všeobecného hospodárskeho záujmu sa vzdelávanie 
organizované vo verejných zariadeniach v rámci vnútroštátneho systému vzdelávania, ktoré je 
prevažne alebo úplne financované štátom a štát nad ním vykonáva dohľad, pokladá za nehospodársku 
činnosť,  

2. nezávislý výskum a vývoj s cieľom rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným témam vrátane 
spolupráce pri výskume a vývoji, ak sa výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra zapájajú 
do efektívnej spolupráce,  

3. rozsiahle šírenie výsledkov výskumu na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, napríklad 
prostredníctvom výuky, databáz s voľným prístupom, verejne prístupných publikácií alebo slobodného 
softvéru,  

b) činnosti v rámci transferu poznatkov, ak sú vykonávané buď výskumnou organizáciou alebo 
výskumnou infraštruktúrou (vrátane ich oddelení alebo pobočiek), alebo spoločne s ďalšími takýmito 
subjektmi alebo v ich mene a ak sa všetky zisky z uvedených činností opätovne investujú do 
základných činností výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry.  
 
Ak sa výskumná organizácia alebo výskumná infraštruktúra využíva takmer výlučne na nehospodársku 
činnosť, na jej financovanie ako také sa vôbec nemusia vzťahovať pravidlá štátnej pomoci za 
predpokladu, že jej hospodárske využitie zostáva čisto vedľajšie, tzn. že ide o činnosť, ktorá je priamo 
spojená s prevádzkou výskumnej organizácie alebo výskumnej infraštruktúry a je pre ňu nevyhnutná 
alebo je neoddeliteľne previazaná s hlavným využitím na činnosti nehospodárskeho charakteru a jej 
rozsah je obmedzený. Táto podmienka je splnená v prípade, že na hospodárske činnosti sa budú 
spotrebúvať presne tie isté vstupy (napríklad materiál, zariadenia, pracovná sila a fixný kapitál) ako na 
nehospodárske činnosti, a v prípade, že kapacita pridelená každoročne na takéto hospodárske činnosti 
nepresiahne 20 % celkovej ročnej kapacity príslušného subjektu/infraštruktúry. 


