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1. PREAMBULA 

 

1.1 Zohľadňujúc štatistické údaje uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou,1) ako 

aj Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC),2) bolo na základe 

rozhodnutia ústredného krízového štábu,3) ktorý je výkonným orgánom orgánu 

krízového riadenia v Slovenskej republike, vo veci nariadenia opatrenia na 

predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a možným 

ohrozením verejného zdravia na území Slovenskej republiky s účinnosťou od 

9. marca 2020 od 00:00 hod. zakázané vykonávanie letov s miestom vzletu na území 

Talianska a miestom pristátia na území Slovenskej republiky.  

 

1.2 Svetová zdravotnícka organizácia vo vzťahu k výskytu prenosného ochorenia 

COVID-19 dňa 11. marca 2020 označila súčasný stav za pandémiu. 

 

1.3 Dňa 11. marca 2020 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 111/20204) vyhlásila 

podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12. marca 2020 

od 06:00 hod. pre územie Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu v súvislosti 

s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19 

spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.  

 

1.4 Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie bolo vytvorenie podmienok na prijatie 

nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti 

ohrozenia verejného zdravia z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného 

koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.  

 

1.5 Vzhľadom na naliehavý verejný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí na území 

Slovenskej republiky a v snahe zamedziť šíreniu nákazlivého prenosného ochorenia 

COVID-19, zohľadňujúc závery zo zasadnutia ústredného krízového štábu, ktorý sa 

konal dňa 12. marca 2020 vo veci opatrení na predchádzanie šírenia prenosného 

ochorenia COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia na území Slovenskej 

republiky, a uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2020, bol s účinnosťou od 

13. marca 2020 od 07:00 hod. miestneho času vyhlásený zákaz vykonávania určených 

civilných letov s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území 

Slovenskej republiky. Osoby činné v civilnom letectve boli o predmetnom zákaze 

informované štandardným systémom používaným v oblasti civilného letectva, t. j. 

prostredníctvom oznámenia NOTAM.5) 

 

                                                 
1) Coronavirus disease 2019 (COVID-19), Situation Reports, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/situation-reports.  
2) https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases. 
3) § 4 ods. 2 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. 
4) https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18249/1.  
5) Čl. 3 bod 17 nariadenia Komisie (EÚ) č. 73/2010 z 26. januára 2010, ktorým sa stanovujú požiadavky kvality leteckých 

údajov a leteckých informácií pre jednotné európske nebo (Ú. v. EÚ L 23, 27. 01. 2010) v platnom znení. 

Bod 73 prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/373 z 1. marca 2017, ktorým sa stanovujú spoločné 

požiadavky na poskytovateľov manažmentu letovej prevádzky/leteckých navigačných služieb a na ostatné funkcie siete 

manažmentu letovej prevádzky, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 482/2008, vykonávacie nariadenia (EÚ) 

č. 1034/2011, (EÚ) č. 1035/2011 a (EÚ) 2016/1377 a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 677/2011 (Ú. v. EÚ L 62, 

08. 03. 2017) v platnom znení. 
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1.6 Z pohľadu jednotlivých módov dopravy bolo, okrem zákazu vykonávania určených 

civilných letov s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území 

Slovenskej republiky, zakázané alebo obmedzené aj vykonávanie medzinárodnej 

autobusovej a železničnej dopravy, a v prázdninovom režime bola vykonávaná 

vnútroštátna osobná železničná doprava. 

 

1.7 Na základe záverov ústredného krízového štábu nariadil Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky od marca 2020 uzatvoriť akvaparky, lyžiarske strediská, 

diskotéky, športoviská, nákupné centrá s výnimkou lekární, potravín a predajní 

drogérie. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky taktiež nariadil zákaz 

organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či 

inej povahy na neurčito (do odvolania) platný pre všetky fyzické osoby, fyzické osoby 

- podnikatelia a právnické osoby. Uznesením vlády Slovenskej republiky 

č. 113/20206) z 15. marca 2020 bola hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky 

uložená úloha vydať opatrenie, ktorým sa na 14 dní uzatvoria všetky maloobchodné 

prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem predajní potravín, predajní 

drogérie, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, stravovacích zariadení, 

predajní novín a tlačovín, pôšt, bánk a poisťovní, čerpacích staníc pohonných hmôt 

a palív, prevádzok telekomunikačných operátorov, obchodom s krmivom pre zvieratá 

a veterinárnych ambulancií, a ktorým sa nariadi zákaz prítomnosti zákazníkov 

v priestoroch prevádzok verejného stravovania.  

 

1.8 Dňa 15. marca 2020 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 114/20207) vyhlásila 

podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 

núdzový stav na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej 

starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom. 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 366/20208) bol od 13. júna 2020 schválený 

koniec núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie 

výkonu zdravotnej starostlivosti, zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk 

niektorým pracovníkom a zrušenie zákazu uplatňovania práva pokojne sa 

zhromažďovať, vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114/2020 

a rozšíreného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115/20209) z 18. marca 2020, 

uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/202010) z 27. marca 2020, uznesením 

vlády Slovenskej republiky č. 207/202011) zo 6. apríla 2020 a uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 233/202012) zo 16. apríla 2020. 

 

1.9 Zohľadňujúc protiepidemické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky pri ohrození verejného zdravia vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu dňa 6. apríla 2020 Opatrenie 

Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva 

č. 08410/2020/UVHR/28526, ktorým boli s platnosťou od 6. apríla 2020 nariadené 

príslušné protiepidemické opatrenia pre oblasť civilného letectva, konkrétne pre 

                                                 
6) https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18251/1. 
7) https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18252/1. 
8) https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18506/1. 
9) https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18253/1. 
10) https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18307/1. 
11) https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18345/1. 
12) https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18372/1. 
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členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, ktorých výkon činnosti 

bol nevyhnutný na vykonanie letu lietadla na leteckú prepravu nákladu na územie 

Slovenskej republiky, letov na humanitárne účely, technických a premiestňovacích 

letov, repatriačných letov lietadiel, na palube ktorých sa nachádzali osoby 

s prechodným alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí vstupovali 

na územie Slovenskej republiky a pre prevádzkovateľa lietadla alebo leteckého 

prevádzkovateľova alebo leteckého dopravcu. 

 

1.10 Zohľadňujúc protiepidemické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky pri ohrození verejného zdravia vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu dňa 5. mája 2020 nové 

Opatrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva 

č. 08410/2020/UVHR/35968, ktorým boli s platnosťou od 5. mája 2020 nariadené 

príslušné protiepidemické opatrenia pre oblasť civilného letectva, konkrétne pre 

členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, ktorých výkon činnosti 

bol nevyhnutný na vykonanie letu lietadla s miestom vzletu na území iného štátu 

a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky, na ktorý sa nevzťahuje zákaz 

vykonania určených civilných letov vyhlásený príslušným orgánom štátnej správy 

z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie a pre prevádzkovateľa lietadla alebo 

leteckého prevádzkovateľova alebo leteckého dopravcu. 

 

1.11 Zohľadňujúc protiepidemické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky pri ohrození verejného zdravia vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu dňa 29. mája 2020 nové 

Opatrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva 

č. 08410/2020/UVHR/42219, ktorým boli s platnosťou od 5. mája 2020 nariadené 

príslušné protiepidemické opatrenia pre oblasť civilného letectva, konkrétne pre 

členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, ktorých výkon činnosti 

bol nevyhnutný na vykonanie letu lietadla s miestom vzletu na území iného štátu 

a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky, na ktorý sa nevzťahuje zákaz 

vykonania určených civilných letov vyhlásený príslušným orgánom štátnej správy 

z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie, pre prevádzkovateľa lietadla alebo 

leteckého prevádzkovateľova alebo leteckého dopravcu, pre prevádzkovateľa 

medzinárodného verejného letiska na území Slovenskej republiky vo vzťahu 

k vykonávaniu obchodnej leteckej dopravy, pre prevádzkovateľa medzinárodného 

letiska, poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy a inú osobu, ktorej výkon činností 

bol nevyhnutný na zabezpečenie prevádzky medzinárodného letiska alebo na 

vykonanie letu, na ktorý sa nevzťahoval zákaz vykonania určených civilných letov. 

 

1.12 Zohľadňujúc protiepidemické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky pri ohrození verejného zdravia vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu dňa 11. júna 2020 nové 

Opatrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva 

č. 08410/2020/UVHR/46079, ktorým boli s platnosťou od 11. júna 2020 nariadené 

príslušné protiepidemické opatrenia pre oblasť civilného letectva, konkrétne pre 

členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, ktorých výkon činnosti 

bol nevyhnutný na vykonanie letu lietadla, pre prevádzkovateľa lietadla alebo 

leteckého prevádzkovateľova alebo leteckého dopravcu, pre prevádzkovateľa 

medzinárodného verejného letiska na území Slovenskej republiky vo vzťahu 

k vykonávaniu obchodnej leteckej dopravy, pre prevádzkovateľa medzinárodného 
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letiska, poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy a inú osobu, ktorej výkon činností 

bol nevyhnutný na zabezpečenie prevádzky medzinárodného letiska alebo na 

vykonanie letu, na ktorý sa nevzťahoval zákaz vykonania určených civilných letov. 

 

1.13 Zohľadňujúc protiepidemické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky pri ohrození verejného zdravia vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu dňa 6. júla 2020 nové 

Opatrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva 

č. 08410/2020/UVHR/52578, ktorým boli s platnosťou od 6. júla 2020 nariadené 

príslušné protiepidemické opatrenia pre oblasť civilného letectva, konkrétne pre 

členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, ktorých výkon činnosti 

bol nevyhnutný na vykonanie letu lietadla, pre prevádzkovateľa lietadla alebo 

leteckého prevádzkovateľova alebo leteckého dopravcu, pre prevádzkovateľa letiska 

na území Slovenskej republiky, pre prevádzkovateľa letiska, poskytovateľa služieb 

pozemnej obsluhy a inú osobu, ktorej výkon činností bol nevyhnutný na zabezpečenie 

prevádzky medzinárodného letiska alebo na vykonanie letu, na ktorý sa nevzťahoval 

zákaz vykonania určených civilných letov. 

 

1.14 S ohľadom na potrebu zabezpečiť nevyhnutnú leteckú dostupnosť územia Slovenskej 

republiky, repatriáciu občanov, zásobovanie Slovenskej republiky najmä 

zdravotníckym materiálom sa vyhlásený zákaz vykonávania určených civilných letov 

nevzťahoval na určité kategórie letov, najmä na lety lietadiel na leteckú prepravu 

nákladu, lety lietadiel vykonávajúcich činnosti pátrania po lietadlách a záchrany 

ľudského života, lety lietadiel vykonávajúcich hasenie požiarov, lety na zmiernenie 

následkov mimoriadnej udalosti, lety na humanitárne účely, lety zdravotníckej 

záchrannej služby povolené príslušným orgánom, technické a premiestňovacie lety, 

lety na repatriáciu osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej 

republiky vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti; iné civilné lety potrebné na 

zabezpečenie hospodárskej a sociálnej funkcie; technické medzipristátie na 

neobchodné účely s cieľom natankovania leteckých pohonných hmôt do lietadla alebo 

z dôvodu mimoriadnej alebo núdzovej situácie bez možnosti nastúpenia alebo 

vystúpenia cestujúcich, naloženia alebo vyloženia nákladu; lety s miestom vzletu na 

území určených členských štátov Európskej únie alebo tretích krajín a s miestom 

pristátia na území Slovenskej republiky. 

 

1.15 Keďže na vykonávanie niektorých kategórií civilných letov uvedených v bode 1.14 sa 

zákaz vykonávania určených civilných letov nevzťahoval, vrátane letov 

vykonávaných v štátnom záujme, letiskové spoločnosti,13) ako prevádzkovatelia 

medzinárodných verejných letísk na území Slovenskej republiky, museli zabezpečiť 

prevádzkyschopnosť príslušného letiska a zároveň museli zabezpečiť poskytovanie 

letiskových služieb14) v požadovanom rozsahu. 

 

1.16 Aj napriek zrušeniu zákazu vykonávania určených civilných letov uvedených v bode 

1.5 ku dňu 07. 09. 2020 sa situácia letiskových spoločností nezlepšovala. Civilné lety 

s miestom vzletu na území iného štátu a miestom pristátia na území Slovenskej 

                                                 
13) § 1 zákona č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom 

letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 
14) Čl. 2 ods. 147 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za 

zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 06. 2014) v platnom znení. 
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republiky mohli byť z pohľadu civilného letectva vykonávané bez obmedzení, avšak 

z dôvodu obavy ľudí, ako aj ďalšie prijaté opatrenia vládou Slovenskej republiky 

a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky obmedzili príjmy letiskových 

spoločností. 

 

1.17 Zohľadňujúc aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete, v Európskej únii 

a v Slovenskej republike, vo vzťahu k šíreniu prenosného ochorenia COVID- 19, ktoré 

ohrozuje verejné zdravie, vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky aj 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného 

zdravia č. OLP/6850/2020 z 28. 08. 202015) (ďalej len „opatrenie č. OLP/6850/2020), 

ktoré malo priamy vplyv na oblasť civilného letectva. Opatrením č. OLP/6850/2020 

bolo, okrem výnimiek stanovených v tomto opatrení, všetkým osobám, ktoré od 

1. septembra 2020 od 07:00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, pričom 

počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie neuvedenú v prílohe 

č. 1 opatrenia č. OLP/6850/2020 a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom 

Európskej únie a nebola uvedená v prílohe č. 1 opatrenia č. OLP/6850/2020, nariadená 

izolácia v domácom prostredí do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu 

na ochorenie COVID-19, alebo v prípade bezpríznakového priebehu izolácie 

v domácom prostredí dovŕšením jej 10. dňa. Taktiež všetkým osobám, ktoré od 

1. septembra 2020 od 07:00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, pričom 

počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie 

a nebola uvedená v prílohe č. 1 opatrenia č. OLP/6850/2020, bola nariadená izolácia 

v domácom prostredí do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na 

ochorenie COVID-19. Zároveň všetky osoby, ktoré od 10. septembra 2020 od 

07:00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky spôsobom medzinárodnej leteckej 

dopravy a zároveň počas posledných 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v prílohe č. 1 

opatrenia č. OLP/6850/202 v platnom znení boli povinné po prílete preukázať sa 

príslušníkovi Policajného zboru registráciou na webe http://korona.gov.sk/ehranica. 

 

1.18 Zrušením zákazu vykonávania určených civilných letov uvedených v bode 1.5 ku dňu 

07. 09. 2020 boli cestujúci povinní vyplniť už nie papierový, ale elektronický 

Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public 

Health Passenger Locator Form) zverejnený na webovom stránke 

https://www.mindop.sk/covid/.  

 

1.19 Zohľadňujúc protiepidemické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky pri ohrození verejného zdravia vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu dňa 7. septembra 2020 nové 

Opatrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva 

č. 08410/2020/UVHR/68183, ktorým boli s platnosťou od 7. septembra 2020 

nariadené príslušné protiepidemické opatrenia pre oblasť civilného letectva, konkrétne 

pre členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, ktorých výkon 

činnosti bol nevyhnutný na vykonanie letu lietadla, pre veliteľa lietadla alebo 

veliaceho pilota lietadla vykonávajúceho let lietadla s miestom vzletu na území iného 

štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky pre prevádzkovateľa lietadla 

alebo leteckého prevádzkovateľova alebo leteckého dopravcu, pre poskytovateľa 

letových prevádzkových služieb vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky, pre 

prevádzkovateľa letiska na území Slovenskej republiky, pre prevádzkovateľa letiska, 

                                                 
15) https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_01_09_2020.pdf. 
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poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy a inú osobu, ktorej výkon činností bol 

nevyhnutný na zabezpečenie prevádzky medzinárodného letiska alebo na vykonanie 

letu, na ktorý sa nevzťahoval zákaz vykonania určených civilných letov. 

 

1.20 Zohľadňujúc protiepidemické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky pri ohrození verejného zdravia vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu dňa 10. septembra 2020 nové 

Opatrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva 

č. 08410/2020/UVHR/70131, ktorým boli s platnosťou od 10. septembra 2020 

nariadené príslušné protiepidemické opatrenia pre oblasť civilného letectva, konkrétne 

pre členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, ktorých výkon 

činnosti bol nevyhnutný na vykonanie letu lietadla, pre veliteľa lietadla alebo 

veliaceho pilota lietadla vykonávajúceho let lietadla s miestom vzletu na území iného 

štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky pre prevádzkovateľa lietadla 

alebo leteckého prevádzkovateľova alebo leteckého dopravcu, pre poskytovateľa 

letových prevádzkových služieb vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky, pre 

prevádzkovateľa letiska na území Slovenskej republiky, pre prevádzkovateľa letiska, 

poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy a inú osobu, ktorej výkon činností bol 

nevyhnutný na zabezpečenie prevádzky medzinárodného letiska alebo na vykonanie 

letu, na ktorý sa nevzťahoval zákaz vykonania určených civilných letov. 

 

1.21 Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie na území Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7310/2020 zo 17. 09. 202016) nariadil, že 

všetky osoby, okrem výnimiek stanovených v tomto opatrení, ktoré od 18. septembra 

2020 od 09:00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas 

predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, boli povinné ísť do 

izolácie v domácom prostredí. Týmto osobám bolo nariadené, aby sa najneskôr 

bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovali na webe 

http://korona.gov.sk/ehranica. Alternatívne, k uvedeným povinnostiam registrácie 

a izolácie v domácom prostredí museli byť tieto osoby schopné po vstupe na územie 

Slovenskej republiky preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie 

COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie 

starším ako 72 hodín. Zároveň bolo nariadené, že všetky osoby, ktoré od 18. septembra 

2020 od 09:00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, pričom počas 

predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie, boli 

povinné ísť do izolácie v domácom prostredí a najneskôr bezprostredne pri vstupe do 

Slovenskej republiky sa registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica.  

 

1.22 Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození 

verejného zdravia č. OLP/7693/2020 zo 29. 09. 202017) bolo všetkým osobám, okrem 

výnimiek stanovených v tomto opatrení, ktoré od 1. októbra 2020 od 07:00 hod. 

vstúpili na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní 

navštívili výlučne krajiny Európskej únie, boli povinné ísť do izolácie v domácom 

prostredí a zároveň sa museli registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica. 

Alternatívne, k uvedeným povinnostiam registrácie a izolácie v domácom prostredí 

museli byť tieto osoby schopné po vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať 

                                                 
16) https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice%20_15_09.pdf. 
17) https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_01_10.pdf. 
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sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným 

v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín. Taktiež 

platilo, že všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 07:00 hod. vstúpili na územie 

Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá 

nie je členom Európskej únie, boli povinné ísť do izolácie v domácom prostredí. 

 

1.23 Dňa 30. septembra 2020 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 587/202018) 

vyhlásila v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu 

v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.“) dňom 1. októbra 

2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav.  

 

1.24 Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu vo vzťahu k prenosnému ochoreniu COVID-19 

vláda Slovenskej republiky uznesením č. 645/202019) z 12. októbra 2020 zakázala 

s účinnosťou od 13. októbra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 

ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. schváleného uznesením vlády Slovenskej 

republiky č. 587 z 30. septembra 2020, uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať 

v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 

písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. 

 

1.25 Zohľadňujúc protiepidemické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky pri ohrození verejného zdravia vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu dňa 14. októbra 2020 nové 

Opatrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva č. 

08410/2020/UVHR/80340, ktorým boli s platnosťou od 15. októbra 2020 nariadené 

príslušné protiepidemické opatrenia pre oblasť civilného letectva, konkrétne pre 

členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, ktorých výkon činnosti 

bol nevyhnutný na vykonanie letu lietadla, pre veliteľa lietadla alebo veliaceho pilota 

lietadla vykonávajúceho let lietadla s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom 

pristátia na území Slovenskej republiky pre prevádzkovateľa lietadla alebo leteckého 

prevádzkovateľova alebo leteckého dopravcu, pre poskytovateľa letových 

prevádzkových služieb vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky, pre 

prevádzkovateľa letiska na území Slovenskej republiky, pre prevádzkovateľa letiska, 

poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy a inú osobu, ktorej výkon činností bol 

nevyhnutný na zabezpečenie prevádzky medzinárodného letiska alebo na vykonanie 

letu, na ktorý sa nevzťahoval zákaz vykonania určených civilných letov. 

 

1.26 Dňa 22. októbra 2020 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 678/202020) 

obmedzila podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. na území 

Slovenskej republiky okrem územných obvodoch okresov Námestovo, Tvrdošín, 

Dolný Kubín a Bardejov slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 

24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 v čase od 05:00 hod. do 01 00 hod. 

nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahovalo aj na cestu do a zo zamestnania 

a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti alebo aj na 

dojazd do bydliska do 25. októbra 2020. 

 

                                                 
18) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/268/20201001. 
19) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/284/20201013. 
20) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/290/20201023. 
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1.27 Okrem vyhlásenia núdzového stavu a obmedzenia slobody pohybu a pobytu boli 

Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opätovne nariadené opatrenia 

pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na 

územie Slovenskej republiky. Podľa § 1 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej 

republiky21) (ďalej len „vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

č. 13/2020“) platilo, že všetky osoby, ktoré od 30. októbra od 07:00 hod. vstúpili na 

územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne 

krajiny Európskej únie, bola nariadená izolácia v domácom prostredí alebo 

karanténnom ubytovacom zariadení. Podľa § 1 ods. 2 vyhlášky Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 13/2020 platilo, že všetky osoby, ktoré od 30. 

októbra od 07:00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, pričom počas 

predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie, bola 

nariadená izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení. 

Podľa § 1 ods. 5 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

č. 13/2020 platilo, že povinnosti podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahovali na osoby, ktoré 

boli pri vstupe na územie Slovenskej republiky schopné preukázať sa negatívnym 

výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo 

územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín. 

 

1.28 Na základe rozhodnutia o celoplošnom testovaní na území Slovenskej republiky vláda 

Slovenskej republiky uznesením č. 693/202022) z 28. októbra 2020 obmedzila podľa 

čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. na území Slovenskej republiky 

slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 

2020 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa 

nevzťahovalo aj na osobu, ktorá sa preukázala potvrdením o negatívnom výsledku RT-

PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom 

vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom 

antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 

vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na 

celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.  

 

1.29 Na základe rozhodnutia o testovaní v niektorých červených okresoch na území 

Slovenskej republiky vláda Slovenskej republiky uznesením č. 704/202023) zo 

4. novembra 2020 obmedzila podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona 

č. 227/2002 Z. z. v územných obvodoch okresov Senica, Skalica, Dolný Kubín, 

Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, 

Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, 

Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský 

Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, 

Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, 

Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, 

Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania 

od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. 

nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahovalo aj na osobu, ktorá sa preukázala 

                                                 
21) https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_11_2020.pdf. 
22) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/298/20201029. 
23) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/306/20201105. 

mailto:dgca@mindop.sk
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/298/20201029
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potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 7. novembra 2020 

do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva 

Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na 

území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 6. novembra 2020 do 

8. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na testovaní „Spoločná zodpovednosť“. 

Zároveň vláda Slovenskej republiky obmedzila podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného 

zákona č. 227/2002 Z. z. na území Slovenskej republiky, okrem územných obvodov 

okresov Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, 

Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, 

Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, 

Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, 

Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, 

Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská 

Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, slobodu 

pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 

v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa 

nevzťahovalo aj na osobu, ktorá sa preukázala potvrdením o negatívnom výsledku RT-

PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom 

vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového 

testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným 

od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na testovaní 

„Spoločná zodpovednosť“. 

 

1.30 Dňa 11. novembra 2020 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 718/202024) 

rozhodla o predĺžení núdzového stavu vyhláseného uznesením vlády Slovenskej 

republiky č. 587/2020 o ďalších 45 dní, pričom mimoriadna situácia vyhlásená 

uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 stále trvá. 

 

1.31 Vzhľadom na situáciu vo vzťahu k prenosnému ochoreniu COVID-19 vláda 

Slovenskej republiky uznesením č. 718/2020 zároveň zakázala s účinnosťou od 

15. novembra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného 

zákona č. 227/2002 Z. z. schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 

z 30. septembra 2020 uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 

osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného 

zákona č. 227/2002 Z. z. 

 

1.32 Opatrenia prijaté Slovenskou republikou vo vzťahu k prenosnému ochoreniu COVID-

19 týkajúce sa prekračovania hranice Slovenskej republiky, ako aj obmedzenia 

slobody pohybu a pobytu, majú zásadný vplyv na fungovanie podnikov, vrátane 

letiskových spoločností, ktoré čelia náhlemu nedostatku, dokonca až nedostupnosti 

likvidity počas tejto vyhlásenej mimoriadnej situácie. Nielen zákaz vykonávania 

určených civilných letov, ale aj nezáujem o využívanie obchodnej leteckej dopravy 

prispievajú k značnej strate príjmov.  

 

1.33 Z dôvodu potreby zabezpečiť nevyhnutnú leteckú dostupnosť územia Slovenskej 

republiky, letiskové spoločnosti vykazujú značnú časť svojich nákladov, keďže 

prevádzka letiska predstavuje celok tvorený rôznymi činnosťami, bez ktorých by 

nebolo možné zabezpečiť príslušnú úroveň bezpečnosti, ktorá je v oblasti civilného 

                                                 
24) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/315/20201111. 

mailto:dgca@mindop.sk
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letectva na prvom mieste. Z tohto dôvodu sa letiskové spoločnosti môžu čoskoro 

dostať do platobnej neschopnosti, čo sa navyše prenáša aj na ich zamestnancov a aj 

dodávateľov, čo by mohlo ohroziť leteckú dostupnosť Slovenskej republiky a prispieť 

k narušeniu hospodárskej a sociálnej funkcie štátu.  

 

1.34 V dôsledku prijatých opatrení došlo od marca 2020 k značnému poklesu 

prevádzkových výkonov letiskových spoločností, napríklad v počte odbavených 

cestujúcich v mesiaci marec 2020 v porovnaní s mesiacom marec 2019 išlo o pokles 

o 73 %, v mesiaci apríl 2020 v porovnaní s mesiacom apríl 2019 išlo o pokles o 99 %, 

v mesiaci máj 2020 v porovnaní s mesiacom máj2019 išlo o pokles o 99 %, v mesiaci 

jún 2020 v porovnaní s mesiacom jún 2019 išlo o pokles o 99 %, v mesiaci júl 2020 

v porovnaní s mesiacom júl 2019 išlo o pokles o 95 %, v mesiaci august 2020 

v porovnaní s mesiacom august 2019 išlo o pokles o 85 %.25) 

 

1.35 Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že vzniknutú situáciu nebolo možné 

predvídať a svojou povahou a vplyvom na letiskové spoločnosti, ako aj na 

hospodárstvo Slovenskej republiky ako celok, sa odlišuje od bežných situácií. 

 

1.36 Schéma štátnej pomoci (ďalej len „schéma pomoci“) na podporu zabezpečenia 

nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej 

situácie26) vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 je vypracovaná na základe 

osobitných predpisov.27)  

 

1.37 Predmetom tejto schémy pomoci je poskytovanie štátnej pomoci formou príspevku 

v civilnom letectve28) na úhradu oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov, 

ktoré súvisia so zabezpečením nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej 

republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s prenosným ochorením 

COVID-19. Poskytnutá štátna pomoc pomôže zachovať leteckú dostupnosť územia 

Slovenskej republiky, kontinuitu hospodárskej funkcie štátu a zabezpečí, že na trhu 

zostane dostupná dostatočná likvidita.  

 

1.38 Schéma pomoci vo vzťahu k letiskovým spoločnostiam vychádza z čl. 107 ods. 3 

písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie29) v súlade s oddielmi 3.1 a 3.12 

Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej 

situácii spôsobenej nákazou COVID-1930) v platnom znení (ďalej len „Dočasný 

rámec“). 

  

                                                 
25) Uvedené percentuálne poklesy boli vypočítané na základe štatistických údajov a informácií predložených letiskovými 

spoločnosťami. 
26) § 25a ods. 1 zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020 Z. z. 
27) 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). 

Zákon č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
28) § 12 ods. 1 zákona č. 213/2019 Z. z. 
29) Ú. v. EÚ C 202, 07. 06. 2016. 
30) Oznámenie Komisie C(2020) 1863 z 19. marca 2020 o Dočasnom rámci pre opatrenia štátnej pomoci na podporu 

hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 (Ú. v. EÚ C 91l, 20. 03. 2020) v platnom znení. 
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2. PRÁVNY ZÁKLAD 

 

2.1 Právnym základom na poskytnutie štátnej pomoci na podporu zabezpečenia 

nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie 

vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 sú: 

a) čl. 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

b) Dočasný rámec, 

c) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

d) zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

e) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

f) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

g) 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), 

h) zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom 

letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 341/2020 Z. z. 
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3. ÚČEL POMOCI 

 

3.1 Účelom štátnej pomoci je náhrada za zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti 

územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti 

s ochorením COVID-19. 
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4. POSKYTOVATEĽ POMOCI A VYKONÁVATEĽ SCHÉMY POMOCI  

 

4.1 Poskytovateľom štátnej pomoci a zároveň aj vykonávateľom tejto schémy pomoci je 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „poskytovateľ 

štátnej pomoci“). 

 

Poštová adresa: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

Námestie slobody č. 6 

P.O.BOX 100 

810 05  Bratislava 

Slovenská republika 

 

Telefón: +421 2 594 94 111 

 

Webové sídlo: www.mindop.sk 

  

mailto:dgca@mindop.sk
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5. PRÍJEMCOVIA POMOCI 

 

5.1 Príjemcom štátnej pomoci31) je podnik32) podľa osobitného predpisu.33) 

 

5.2 Z hľadiska veľkosti príjemcom štátnej pomoci môžu byť  

a) mikro, malé a stredné podniky podľa osobitného predpisu,34) 

b) veľké podniky podľa osobitného predpisu.35) 

 

5.3 Príjemcom štátnej pomoci je letisková spoločnosť.13) Letisková spoločnosť je 

právnická osoba, ktorá prevádzkuje medzinárodné verejné letisko,36) z ktorého sa 

vykonáva obchodná letecká doprava,37) ktorá je držiteľom platného prevádzkového 

povolenia38) alebo osvedčenia pre prevádzkovateľa letiska39) a ktorá poskytuje 

letiskové služby14) leteckým dopravcom.40) 

 

5.4 Do dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí štátnej pomoci (ďalej len 

„zmluva“) sa príjemca štátnej pomoci považuje za žiadateľa (ďalej len „žiadateľ“). 

 

5.5 Štátnu pomoc podľa tejto schémy pomoci v súlade s oddielom 3.1 alebo oddielom 3.12 

Dočasného rámca možno poskytnúť žiadateľovi, 

a) ktorý nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné 

finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby 

hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel 

podľa bodu 3.1,41) 

                                                 
31) Pojem „príjemca pomoci“ podľa tejto schémy pomoci zodpovedá pojmu „prijímateľ verejných prostriedkov“ podľa 

§ 12 a nasl. zákona č. 213/2019 Z. z.  
32) Podnikom sa rozumie každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie a spôsob 

jeho financovania. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. 

Označenie konkrétneho subjektu za podnik teda plne závisí od povahy jeho činnosti (tzn. podnikom môže byť napr. aj 

nezisková organizácia alebo príspevková organizácia za predpokladu výkonu hospodárskej činnosti). 

Na označenie príjemcu pomoci ako podnik je rozhodujúce vykonávanie hospodárskej činnosti, ktorá spočíva v ponuke 

tovaru a/alebo služieb na trhu. Podľa pravidiel Európskej únie v oblasti štátnej pomoci služby, ktoré možno kvalifikovať 

ako hospodárske činnosti, predstavujú plnenia, ktoré sa bežne poskytujú za odplatu. Základná vlastnosť odplaty spočíva 

v skutočnosti, že táto odplata predstavuje hospodárske protiplnenie daného poskytnutia služby. 
33) Čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 07. 06. 2016). 
34) Čl. 2 ods. 2 a príloha I nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení. 
35) Čl. 2 bod 24 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení. 
36) § 2 písm. j) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 
37) Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných 

pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008) 

v platnom znení. 

Čl. 3 ods. 24 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti 

civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 08. 2018). 
38) § 32 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 402/2013 Z. z. 
39) Bod ADR.AR.C.035 prílohy II nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú 

požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 44, 14. 02. 2014) v platnom znení. 
40) Čl. 2 ods. 10 a 11 nariadenia (ES) č. 1008/2008 v platnom znení. 

§ 2 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z. 
41) § 25b ods. 2 písm. a) zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
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b) ktorému v posledných troch rokoch od podania žiadosti o poskytnutie štátnej 

pomoci (ďalej len „žiadosť“) nebola vypovedaná zmluva o poskytnutí 

pomoci,42) 

c) ktorý nie je v likvidácii,43) 

d) voči ktorému nie je vedená exekúcia a výkon rozhodnutia,44) 

e) voči ktorému nie je vedené konkurzné konanie, ktorý nie je v konkurze, 

v reštrukturalizácii a proti ktorému nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu pre nedostatok majetku,45) 

f) ktorého účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný 

len na účel prijatia a použitia štátnej pomoci,46)  

g) ktorý poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného 

letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti alebo 

účasti v civilnom letectve,47) 

h) ktorý nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia 

Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú 

a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,48) 

i) ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá má 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,49) 

j) ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, 

prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, účasti vo 

verejnom obstarávaní,50) 

k) ktorý nebol k 31. decembru 2019 podnikom v ťažkostiach podľa osobitného 

predpisu.51) 

 

5.6 Štátnu pomoc podľa tejto schémy pomoci v súlade s oddielom 3.12 Dočasného rámca 

možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý okrem splnenia podmienok podľa bodu 5.5 

zaznamenal počas oprávneného obdobia podľa bodu 8.3 pokles obratu minimálne 

o 30 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019.52) 

 

5.7 Viaceré oddelené právne subjekty, ktoré majú kontrolné podiely a iné funkčné, 

hospodárske a organizačné prepojenie, možno na účely uplatnenia pravidiel štátnej 

pomoci a tejto schémy pomoci považovať za subjekty tvoriace jednu hospodársku 

jednotku. Táto hospodárska jednotka sa potom považuje za relevantný podnik, t. j. za 

príjemcu štátnej pomoci.53) 

  

                                                 
42) § 25b ods. 2 písm. b) zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
43) § 25b ods. 2 písm. c) zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
44) § 25b ods. 2 písm. d) zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
45) § 25b ods. 2 písm. e) zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
46) § 25b ods. 2 písm. f) zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
47) § 25b ods. 2 písm. g) zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
48) § 25b ods. 2 písm. h) zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 9. marca 1994 vo veci TWD Textilwerke Deggendorf GmbH proti Spolkovej republike 

Nemecko, C-188/92, ECLI:EU:C:1994:90. 
49) § 25b ods. 2 písm. i) zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
50) § 25b ods. 2 písm. j) zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
51) Čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení. 

§ 25b ods. 2 písm. k) zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
52) Referenčným obdobím je obdobie v roku 2019 bez ohľadu na to, či je oprávnené obdobie v roku 2020 alebo 2021. 
53) Rozsudok Súdneho dvora zo 16. decembra 2010, AceaElectrabel Produzione SpA/Komisia, C-480/09 P, 

ECLI:EU:C:2010:787, body 47 až 55; rozsudok Súdneho dvora z 10. januára 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA 

a i., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, bod 112. 
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6. ROZSAH PÔSOBNOSTI 

 

6.1 Štátnu pomoc podľa tejto schémy pomoci možno poskytnúť ako pomoc formou 

príspevku v civilnom letectve a vo forme bežných transferov na úhradu oprávnených 

nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktoré súvisia so zabezpečením nevyhnutnej 

leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej 

v súvislosti s ochorením COVID-19.  

 

6.2 Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzového stavu je vytvorenie podmienok 

na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej 

udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19. 

S ohľadom na potrebu zabezpečiť nevyhnutnú leteckú dostupnosť územia Slovenskej 

republiky, repatriáciu občanov, zásobovanie Slovenskej republiky najmä 

zdravotníckym materiálom, žiadatelia, ako prevádzkovatelia medzinárodných 

verejných letísk na území Slovenskej republiky, museli zabezpečiť 

prevádzkyschopnosť príslušného letiska a zároveň museli zabezpečiť poskytovanie 

letiskových služieb v požadovanom rozsahu v súlade s platnými právnymi predpismi 

a nariadenými opatreniami. Žiadatelia museli zabezpečiť prevádzkyschopnosť nimi 

prevádzkovaných letísk aj napriek skutočnosti, že v dôsledku prijatých opatrení došlo 

od marca 2020 k značnému poklesu prevádzkových výkonov žiadateľov, napríklad 

v počte odbavených cestujúcich. Vzhľadom na uvedené a zohľadňujúc objektívne 

skutočnosti uvedené najmä v bodoch 1.3, 1.5, 1.8, 1.17, 1.21, 1.22, 1.23, 1.26, 1.27, 

1.28, 1.29, 1.30, ktoré žiadateľ nemohol ovplyvniť, nemožno považovať za škodu ako 

dôsledok nezodpovedného prístupu žiadateľa a ktorej mohol žiadateľ predísť. 

 

6.3 Táto schéma pomoci sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky. 

 

6.4 Táto schéma pomoci sa nevzťahuje na štátnu pomoc pre žiadateľa na výstavbu, 

rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu letiskovej infraštruktúry.54) 

  

                                                 
54) Čl. 2 ods. 144 nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení. 
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7. OPRÁVNENÉ PROJEKTY 

 

7.1 Oprávnené projekty podľa tejto schémy pomoci sú projekty zamerané na úhradu 

oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov podľa časti 8, ktoré súvisia so 

zabezpečením nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas 

krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19.  

 

7.2 Nevyhnutná letecká dostupnosť územia Slovenskej republiky musela byť zabezpečená 

najmä z dôvodu priameho spojenia územia Slovenskej republiky s územím iných 

členských štátov Európskej únie alebo územím tretích krajín s ohľadom na repatriáciu 

občanov Slovenskej republiky, leteckú prepravu zdravotníckeho materiálu a iných 

zásob potrebných na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu. Žiadatelia 

museli zabezpečiť prevádzku letísk aj z dôvodu, že s ohľadom na pravidlá v oblasti 

civilného letectva bolo potrebné umožniť vykonávať aj lety lietadiel vykonávajúcich 

činnosti pátrania po lietadlách a záchrany ľudského života, lety lietadiel 

vykonávajúcich hasenie požiarov, lety zdravotníckej záchrannej služby, technické 

medzipristátie na neobchodné účely s cieľom natankovania leteckých pohonných 

hmôt do lietadla alebo z dôvodu mimoriadnej alebo núdzovej situácie bez možnosti 

nastúpenia alebo vystúpenia cestujúcich, naloženia alebo vyloženia nákladu. 

 

7.3 V prípade, ak by boli letiská zatvorené, žiadateľovi by niektoré druhy nákladov 

nevznikali alebo by tieto náklady boli minimalizované. V prípade, ak by sa nevyskytlo 

prenosné ochorenie COVID-19, zohľadňujúc podnikateľské plány na rok 2020 

žiadateľov a zmluvne dohodnuté poskytovanie letiskových služieb najmä pre 

leteckých dopravcov, žiadatelia by mali zabezpečené príjmy z poskytovania 

letiskových služieb a neleteckých činností. Z týchto príjmov by vedeli uhradiť 

príslušné náklady, alebo refundovať príslušné výdavky. Avšak, tak ako je to uvedené 

aj v bode 7.2, žiadatelia museli zabezpečovať prevádzkyschopnosť letísk, aby mohli 

byť vykonávané príslušné lety. Na zabezpečenie prevádzkyschopnosti letiska 

a poskytovanie príslušných služieb zo strany žiadateľa je potrebné mať okrem 

personálu aj zabezpečené ďalšie „podporné služby“, bez ktorých by prevádzka letiska 

nebola možná.  
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8. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY  

 

8.1 Oprávnené výdavky sú výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené a sú priamo spojené 

so zabezpečovaním nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky vo 

forme nákladov alebo výdavkov žiadateľa za poskytovanie letiskových služieb, za 

predpokladu, že neboli pokryté príjmami letiskovej spoločnosti v príslušnom 

rozpočtovom roku za poskytovanie letiskových služieb. 

 

8.2 Oprávnenými nákladmi sú 

a) náklady na obstaranie tovarov a služieb55) 

1. 501 - spotreba materiálu,  

2. 502 - spotreba energie,  

3. 511 - opravy a udržiavanie,  

4. 512 - cestovné,  

5. 518 - ostatné služby a  

b) osobné náklady56) 

1. 521 - mzdové náklady,  

2. 524 - zákonné sociálne poistenie,  

3. 525 - ostatné sociálne poistenie,  

4. 527 - zákonné sociálne náklady. 

 

8.3 Za oprávnené náklady podľa bodu 8.2 sa považujú náklady skutočne vynaložené 

v príslušnom rozpočtovom roku počas oprávneného obdobia  

a) od 1. júla 2020 do 30. júna 2021 alebo jeho časť v súlade s účelom podľa bodu 

3.1, ak príjemca štátnej pomoci odbavil v roku 2019 viac ako 200 000 

cestujúcich alebo  

b) od 13. marca 2020 do 30. júna 2021 alebo jeho časť v súlade s účelom podľa 

bodu 3.1, ak príjemca štátnej pomoci odbavil v roku 2019 menej ako 200 000 

cestujúcich vrátane. 

 

8.4 Konkrétna časť oprávneného obdobia v príslušnom rozpočtovom roku, za ktorú 

možno štátnu pomoc poskytnúť, sa uvedie vo výzve na predloženie žiadosti57) v súlade 

s bodom 11.2 písm. c) zohľadňujúc bod 8.3. 

 

8.5 Oprávnenými nákladmi nie sú  

a) náklady podľa bodu 8.2, na úhradu alebo refundáciu ktorých boli poskytnuté 

alebo budú poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly 

poskytovateľa štátnej pomoci, vyššieho územného celku, obce alebo Európskej 

únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej 

osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu, 

b) náklady, ktoré boli alebo budú uhradené na základe platieb vyplývajúcich 

z iných opatrení, rozhodnutí alebo rozsudkov alebo z príslušných poistných 

zmlúv, 

                                                 
55) § 64 a 65 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave 

podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov. 
56) § 66 opatrenia č. 23054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení neskorších predpisov. 
57) § 25b ods. 9 zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
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c) výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu alebo ktoré nie sú v súlade s účelom 

podľa bodu 3.1,58) 

d) mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a výdavky na správu 

žiadateľa, ktoré nesúvisia s projektom,59)  

e) úvery, pôžičky a úroky z prijatých úverov a pôžičiek.60) 

 

8.6 Daň z pridanej hodnoty (DPH) sa nepovažuje za oprávnený náklad, ak si žiadateľ 

môže uplatniť jej odpočítanie. 

 

8.7 Oprávnené náklady alebo výdavky 

a) sú v súlade s platnými právnymi predpismi, 

b) sú v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie žiadosti, 

podmienkami tejto schémy pomoci a zmluvou, 

c) sú vynaložené na oprávnený projekt (existencia priameho spojenia s projektom) 

a schválené poskytovateľom štátnej pomoci, 

d) sú primerané, t. j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase 

a zodpovedajú potrebám projektu, 

e) spĺňajú zásady hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti,  

f) musia byť identifikovateľné a preukázateľné účtovnými dokladmi, ktoré sú 

riadne evidované u žiadateľa,  

g) musia byť uhradené žiadateľom a doklad o úhrade musí byť na požiadanie 

predložený poskytovateľovi štátnej pomoci. 

  

                                                 
58) § 25b ods. 6 písm. a) zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
59) § 25b ods. 6 písm. b) zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
60) § 25b ods. 6 písm. c) zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
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9. FORMA POMOCI  

 

9.1 Štátnu pomoc podľa tejto schémy pomoci možno poskytnúť v súlade s osobitným 

predpisom.61) 

 

9.2 Štátnu pomoc podľa tejto schémy pomoci možno poskytnúť formou príspevku na 

úhradu oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktoré súvisia so 

zabezpečením nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas 

krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19.  

 

9.3 Štátnu pomoc podľa tejto schémy pomoci možno poskytnúť v príslušnom 

rozpočtovom roku za oprávnené obdobie podľa bodu 8.3 alebo jeho časť z rozpočtovej 

kapitoly poskytovateľa štátnej pomoci. 

 

9.4 V rámci tejto schémy pomoci sa uplatňuje spôsob financovania prostredníctvom  

a) úhrady oprávnených nákladov,  

b) formou refundácie výdavkov alebo  

c) formou kombinácie úhrady oprávnených nákladov a refundácie výdavkov. 

  

                                                 
61) § 25b zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
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10. VÝŠKA POMOCI A INTENZITA POMOCI 

 

10.1 Výška štátnej pomoci 

10.1.1 Výška štátnej pomoci podľa tejto schémy pomoci predstavuje výšku 

príspevku v civilnom letectve na úhradu oprávnených nákladov alebo 

refundáciu výdavkov podľa bodu 8.2 v spojení s bodmi 8.1 a 8.3. 

 

10.1.2 Výška štátnej pomoci v súlade s oddielom 3.1 Dočasného rámca 

10.1.2.1 Žiadateľovi možno poskytnúť štátnu pomoc v súlade s oddielom 3.1 

Dočasného rámca až do výšky 800 000 EUR na podnik podľa bodu 

5.7, ktorá je vyjadrená ako hrubá suma, t. j. pred odpočítaním dane 

z pridanej hodnoty (DPH) alebo iných poplatkov.  

 

10.1.2.2 Maximálna výška štátnej pomoci podľa bodu 10.1.2.1 zodpovedá 

súčtu štátnych pomocí poskytnutých na základe oddielu 3.1 

Dočasného rámca poskytovateľom štátnej pomoci podľa bodu 4.1 

alebo inými orgánmi verejnej správy alebo inou osobou 

hospodáriacou s prostriedkami štátneho rozpočtu v príslušných 

rozpočtových rokoch počas oprávneného obdobia podľa bodu 8.3. 

 

10.1.2.3 Výška oprávnenej štátnej pomoci v príslušnom rozpočtovom roku za 

oprávnené obdobie podľa bodu 8.3 sa vypočíta z oprávnených 

nákladov, na úhradu ktorých neboli alebo nebudú poskytnuté 

finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky 

aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej 

s prostriedkami štátneho rozpočtu alebo ktoré neboli alebo nebudú 

uhradené na základe platieb vyplývajúcich z iných opatrení, 

rozhodnutí alebo rozsudkov alebo z príslušných poistných zmlúv 

a) na základe schválenej intenzity pomoci zohľadňujúc bod 

10.2.3.1 a 

b) do výšky podľa bodu 10.1.2.1. 

 

10.1.3 Výška štátnej pomoci v súlade s oddielom 3.12 Dočasného rámca 

10.1.3.1 Žiadateľovi možno poskytnúť štátnu pomoc v súlade s oddielom 

3.12 Dočasného rámca až do výšky 3 000 000 EUR na podnik podľa 

bodu 5.7, ktorá je vyjadrená ako hrubá suma, t. j. pred odpočítaním 

dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo iných poplatkov.  

 

10.1.3.2 Maximálna výška štátnej pomoci podľa bodu 10.1.3.1 zodpovedá 

súčtu štátnych pomocí poskytnutých na základe oddielu 3.12 

Dočasného rámca poskytovateľom štátnej pomoci podľa bodu 4.1 

alebo inými orgánmi verejnej správy alebo inou osobou 

hospodáriacou s prostriedkami štátneho rozpočtu v príslušných 

rozpočtových rokoch počas oprávneného obdobia podľa bodu 8.3. 

 

10.1.3.3 Výška oprávnenej štátnej pomoci v príslušnom rozpočtovom roku za 

oprávnené obdobie podľa bodu 8.3 sa vypočíta na základe 
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schválenej intenzity pomoci zohľadňujúc bod 10.2.4.1 zo 

skutočných62) oprávnených nákladov  

a) uvedených v ročnej účtovnej závierke podľa bodu 11.16 

v príslušnom rozpočtovom roku za oprávnené obdobie,  

b) na úhradu ktorých neboli alebo nebudú poskytnuté finančné 

prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky aj 

od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby 

hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu alebo ktoré 

neboli alebo nebudú uhradené na základe platieb 

vyplývajúcich z iných opatrení, rozhodnutí alebo rozsudkov 

alebo z príslušných poistných zmlúv a 

c) do výšky podľa bodu 10.1.3.1. 

 

10.2 Intenzita pomoci 

10.2.1 Intenzita pomoci predstavuje hrubú výšku štátnej pomoci vyjadrenú ako 

percentuálnu hodnotu zo skutočných oprávnených nákladov projektu, ktoré 

sa uvádzajú bez dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo iných poplatkov. 

 

10.2.2 Intenzita pomoci sa vypočíta ako percento poskytnutej štátnej pomoci 

zo skutočných oprávnených nákladov.  

 

10.2.3 Intenzita pomoci v súlade s oddielom 3.1 Dočasného rámca 

10.2.3.1 Maximálna intenzita pomoci je 85 % zo skutočných oprávnených 

nákladov podľa bodu 8.2 v spojení s bodmi 8.1 a 8.3. 

 

10.2.4 Intenzita pomoci v súlade s oddielom 3.12 Dočasného rámca 

10.2.4.1 Maximálna intenzita pomoci je  

a) 70 % zo skutočných oprávnených nákladov podľa bodu 8.2 

v spojení s bodmi 8.1, 8.3 a 10.1.3.3, ak ide o stredné podniky 

podľa osobitného predpisu34) a veľké podniky podľa 

osobitného predpisu,35) 

b) 85 % zo skutočných oprávnených nákladov podľa bodu 8.2 

v spojení s bodmi 8.1, 8.3 a 10.1.3.3, ak ide o mikro a malé 

podniky podľa osobitného predpisu.34) 

  

                                                 
62) Skutočnými oprávnenými nákladmi sa rozumejú oprávnené náklady skutočne vynaložené za oprávnené obdobie 

v príslušnom rozpočtovom roku a sú priamo spojené so zabezpečovaním nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia 

Slovenskej republiky uvedené v účtovnej závierke overenej štatutárnym audítorom a uloženej do registra účtovných 

závierok. 
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11. PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI  

 

11.1 Štátnu pomoc možno poskytnúť žiadateľovi, ak 

a) podal žiadosť podľa bodu 11.2, 

b) sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,63) podmienky uvedené v tejto 

schéme pomoci a vo výzve na predloženie žiadosti. 

 

11.2 Žiadosť s prílohami predkladá žiadateľ 

a) na základe výzvy na predloženie žiadosti zverejnenej64) na webovej stránke 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/civilne-letectvo/verejne-

prostriedky-civilne-letectvo/prispevok, 

b) elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy 

www.slovensko.sk, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby 

oprávnenej konať za žiadateľa, 

c) v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie žiadosti, 

d) v slovenskom jazyku.  

 

11.3 Žiadosť podľa bodu 11.2 obsahuje  

a) identifikáciu žiadateľa v rozsahu 

1. názov alebo obchodné meno, označenie právnej formy, adresa sídla, 

identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená 

a priezviská členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu,  

2. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, 

identifikačné číslo, ak bolo pridelené, meno a priezvisko zodpovedného 

zástupcu, ak je ustanovený, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,  

3. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide 

o fyzickú osobu, 

b) vymedzenie účelu, na ktorý sa štátna pomoc požaduje, 

c) výšku požadovanej štátnej pomoci, 

d) číslo účtu vo formáte IBAN zriadeného v banke alebo v pobočke zahraničnej 

banky, na ktorý sa má štátna pomoc poukázať a názov banky alebo pobočky 

zahraničnej banky,  

e) štruktúrovaný rozpočet projektu a podrobný komentár k štruktúrovanému 

rozpočtu projektu, 

f) písomné vyhlásenie žiadateľa na preukázanie splnenia podmienok podľa bodu 

5.5 písm. a), c) až h), j) a k) o tom, že 

1. nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné 

finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby 

hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na obdobný účel, ako je 

účel uvedený v odseku 1,  

2. nie je v likvidácii,  

3. voči nemu nie je vedená exekúcia a výkon rozhodnutia, 

4. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, 

v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu pre nedostatok majetku, 

5. účet zriadený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky je používaný len 

na účel prijatia a použitia príspevku na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej 

                                                 
63) Zákon č. 213/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
64) § 25b ods. 7 zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
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dostupnosti,  

6. poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti civilného 

letectva alebo poskytuje štatistické a iné údaje týkajúce sa jeho činnosti 

alebo účasti v civilnom letectve,  

7. nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia 

Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú 

a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,  

8. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, 

prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, účasti 

vo verejnom obstarávaní, 

9. nie je podnikom v ťažkostiach (uvedené poskytovateľ štátnej pomoci overí 

na základe údajov z účtovnej závierky žiadateľa dostupnej v registri 

účtovných závierok alebo priloženej k žiadosti a na základe údajov 

v Obchodnom vestníku). 

 

11.4 Prílohou k žiadosti podľa bodu 11.2 je 

a) prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo 

o finančných prostriedkoch poskytnutých iným orgánom verejnej správy alebo 

inou osobou hospodáriacou s prostriedkami štátneho rozpočtu za posledné tri 

roky od podania žiadosti, 

b) kópia zmluvy o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na 

ktorý sa štátna pomoc poukazuje,  

c) iný doklad potrebný na posúdeniu žiadosti, ktorý poskytovateľ štátnej pomoci 

uvedie pre dané časové obdobie vo výzve na predloženie žiadosti. 

 

11.5 Štátnu pomoc nemožno poskytnúť žiadateľovi, ak v rozpočtovom roku, ktorý 

predchádza rozpočtovému roku, v ktorom bola žiadosť podaná  

a) neumožnil oprávnenej osobe vykonať kontrolu hospodárenia s poskytnutými 

verejnými prostriedkami,65)  

b) nepredložil vyúčtovanie poskytnutých verejných prostriedkov v určenom 

termíne,66) 

c) predložil poskytovateľovi štátnej pomoci nepravdivé informácie vo vyúčtovaní 

podľa písmena b),67) 

d) poskytovateľ štátnej pomoci odstúpil od zmluvy z dôvodu porušenia jej 

podmienok žiadateľom; ďalšiu štátnu pomoc nemožno poskytnúť počas dvoch 

rokov po odstúpení od zmluvy.68)  

 

11.6 Príjemca štátnej pomoci je povinný 

a) vrátiť poskytnutú štátnu pomoc alebo príslušnú nevyčerpanú časť poskytnutej 

štátnej pomoci poskytovateľovi štátnej pomoci v prípade obmedzenia alebo 

pozastavenia platnosti prevádzkového povolenia69) alebo osvedčenia pre 

prevádzkovateľa letiska,70) 

                                                 
65) § 14 ods. 9 písm. a) zákona č. 213/2019 Z. z. 
66) § 14 ods. 9 písm. b) zákona č. 213/2019 Z. z. 
67) § 14 ods. 9 písm. c) zákona č. 213/2019 Z. z. 
68) § 14 ods. 9 písm. d) zákona č. 213/2019 Z. z. 
69) § 32 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 402/2013 Z. z. 
70) Bod ADR.AR.C.035 prílohy II nariadenia Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú 

požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 44, 14. 02. 2014) v platnom znení. 
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b) vrátiť poskytnutú štátnu pomoc alebo príslušnú nevyčerpanú časť poskytnutej 

štátnej pomoci poskytovateľovi štátnej pomoci, ak mu v príslušnom 

rozpočtovom roku boli alebo budú poskytnuté finančné prostriedky Európskej 

únie alebo iné finančné prostriedky od iného orgánu verejnej správy, alebo od 

inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako 

je účel podľa bodu 3.1, 

c) vrátiť poskytnutú štátnu pomoc, ak poruší povinnosti podľa osobitného 

predpisu63) alebo zmluvy, 

d) vynaložiť oprávnené náklady vo výške a v štruktúre podľa zmluvy o poskytnutí 

štátnej pomoci, 

e) pri použití poskytnutej štátnej pomoci dodržať maximálnu hospodárnosť, 

efektívnosť, účinnosť a účelnosť jej použitia v súlade s osobitným predpisom,71)  

f) pri použití poskytnutej štátnej pomoci postupovať v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi,72) 

g) viesť o poskytnutej štátnej pomoci účtovnú evidenciu v súlade s osobitným 

predpisom,73) 

h) strpieť výkon finančnej kontroly74) hospodárenia s poskytnutou štátnou 

pomocou a kontrolu dodržania podmienok dohodnutých v zmluve a poskytnúť 

súčinnosť poskytovateľovi štátnej pomoci alebo orgánu podľa osobitného 

predpisu,75) a to najmä predkladať listiny a doklady potrebné na posúdenie 

plnenia povinností príjemcu štátnej pomoci a podmienok podľa osobitného 

predpisu63) a zmluvy, 

i) byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora,49) ak je osobou, ktorá má 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa 

osobitného predpisu,76)  

j) počas celého trvania zmluvy byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

a dodržiavať povinnosti podľa osobitného predpisu77) a prostredníctvom 

oprávnenej osoby overovať identifikáciu konečných užívateľov výhod. 

 

11.7 Príjemca štátnej pomoci nesmie poskytnutú štátnu pomoc 

a) použiť na iný účel, ako je účel podľa bodu 3.1, 

b) previesť na inú osobu, ak nejde o priamu úhradu výdavkov spojených 

s realizáciou projektu,78) 

c) previesť na iný účet a z neho následne vykonávať priame platby, 

d) použiť na financovanie projektov a aktivít organizovaných alebo realizovaných 

inými osobami, 

e) použiť na úhradu nákladov podľa bodu 8.2, na úhradu alebo refundáciu ktorých 

boli poskytnuté alebo budú poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtovej 

kapitoly ministerstva dopravy, vyššieho územného celku, obce alebo Európskej 

                                                 
71) § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 323/2007 Z. z.. 
72) Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/2019 Z. z. 
73) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
74) § 22 ods. 8 zákona č. 213/2019 Z. z. 
75) § 22 ods. 4 zákona č. 213/2019 Z. z. 
76) § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 241/2019 Z. z. 
77) Zákon č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
78) § 25 ods. 4 zákona č. 213/2019 Z. z. 
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únie alebo iné finančné prostriedky aj od iného orgánu verejnej správy alebo inej 

osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu, 

f) použiť na úhradu výdavkov nezahrnutých do rozpočtu projektu alebo ktoré nie 

sú v súlade s účelom podľa bodu 3.1,  

g) použiť na úhradu miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných 

vyrovnaní a výdavkov na správu príjemcu štátnej pomoci, ktoré nesúvisia 

s projektom, 

h) použiť na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek. 

 

11.8 Ak príjemca štátnej pomoci nepoužije poskytnutú štátnu pomoc na účel, na ktorý mu 

bola poskytnutá alebo ak nebude realizovať projekt, je povinný bezodkladne písomne 

o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa štátnej pomoci a vrátiť poskytnutú 

štátnu pomoc v plnom rozsahu podľa pokynov poskytovateľa štátnej pomoci. 

 

11.9 Ak príjemca štátnej pomoci v príslušnom rozpočtovom roku nevyčerpá celú 

poskytnutú štátnu pomoc, je povinný jej nevyčerpanú časť bezodkladne vrátiť podľa 

pokynov poskytovateľa štátnej pomoci a o tejto skutočnosti bezodkladne písomne 

informovať poskytovateľa štátnej pomoci. 

 

11.10 Poskytovateľ štátnej pomoci môže na základe zmluvy umožniť použitie bežných 

výdavkov s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných 

vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru poskytnuté ako bežný transfer po 1. auguste rozpočtového roka 

a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, do 31. marca 

nasledujúceho rozpočtového roka. 

 

11.11 Výnosy z poskytnutej štátnej pomoci po odpočítaní poplatkov za vedenie účtu na 

poskytnutie štátnej pomoci, okrem poplatkov za založenie a zrušenie tohto účtu, sú 

príjmom štátneho rozpočtu.79)  

 

11.12 Ak príjemca štátnej pomoci 

a) poruší finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu,80) 

b) poruší podmienky podľa zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 

5 % z výšky poskytnutej štátnej pomoci podľa pokynov a v lehote určenej 

poskytovateľom štátnej pomoci, 

c) nevyužíva účet na poskytnutie štátnej pomoci len na účel prijatia a použitia 

poskytnutej štátnej pomoci, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % 

z výšky poskytnutej štátnej pomoci podľa pokynov a v lehote určenej 

poskytovateľom štátnej pomoci, 

d) neumožní vykonanie finančnej kontroly alebo neposkytol alebo neposkytuje 

súčinnosť podľa bodu 11.6 písm. h), je povinný vrátiť poskytnutú štátnu pomoc 

v plnom rozsahu podľa pokynov a v lehote určenej poskytovateľom štátnej 

pomoci. 

 

11.13 V prípade zistenia nedostatkov pri hospodárení s poskytnutou štátnou pomocou, 

poskytovateľ štátnej pomoci zastaví poskytovanie ďalších finančných prostriedkov 

príjemcovi štátnej pomoci až do ich odstránenia. 

                                                 
79) § 7 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. 
80) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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11.14 Poskytovateľ štátnej pomoci overí a zdokumentuje, že oprávnený projekt spĺňa účel 

pomoc podľa bodu 3.1. Poskytovateľ štátnej pomoci zabezpečí pred poskytnutím 

štátnej pomoci aj v rámci kontrolných mechanizmov, že v rámci schémy pomoci 

nebude poskytnutá žiadna nadmerná kompenzácia. 

 

11.15 Poskytovateľ štátnej pomoci môže v súlade s bodom 11.4 písm. c) požadovať od 

žiadateľa, aby ako súčasť podrobného komentára k štruktúrovanému rozpočtu 

projektu podľa bodu 11.3 písm. e) boli predložené  

a) účtovná závierka zostavená k poslednému dňu mesiaca predchádzajúceho 

mesiacu podania žiadosti; táto účtovná závierka nemusí byť overená štatutárnym 

audítorom81) a 

b) odhad nákladov a príjmov žiadateľa za obdobie od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka podľa 

písm. a) do konca obdobia, za ktoré sa požaduje poskytnutie štátnej pomoci, 

najneskôr do posledného dňa príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa štátna 

pomoc poskytuje; ak obdobie, za ktoré sa požaduje poskytnutie štátnej pomoci 

je rovnaké ako obdobie uvedené v účtovnej závierke podľa písm. a), odhad 

nákladov a príjmov sa nepredkladá. 

 

11.16 Príjemca štátnej pomoci v súlade s oddielom 3.12 Dočasného rámca je v súlade 

s bodom 13.6.5 písm. a) povinný predložiť poskytovateľovi štátnej pomoci 

štatutárnym audítorom overenú ročnú účtovnú závierku a výročnú správu za 

rozpočtový rok, v ktorom bola štátnej pomoc poskytnutá. Ročnú účtovnú závierku 

a výročnú správu podľa prvej vety bude prijímateľ štátnej pomoci povinný predložiť 

do 31. mája rozpočtového roka, ktorý nasleduje po rozpočtovom roku poskytnutia 

štátnej pomoci, ak osobitný predpis neustanovuje inak.82) 

 

11.17 Príjemca štátnej pomoci v súlade s oddielom 3.12 Dočasného rámca je v súlade 

s bodom 13.6.5 písm. b) povinný vrátiť príslušnú časť poskytnutej štátnej pomoci 

podľa pokynov poskytovateľa štátnej pomoci, ak  

a) výška skutočných oprávnených nákladov uvedených v ročnej účtovnej závierke 

podľa bodu 11.16 je nižšia ako výška predpokladaných83) oprávnených nákladov 

uvedených v žiadosti podľa bodu 11.2 a  

b) výška poskytnutej štátnej pomoci vypočítanej na základe schválenej intenzity 

pomoci z predpokladaných oprávnených nákladov uvedených v žiadosti podľa 

bodu 11.2 je vyššia ako výška oprávnenej štátnej pomoci podľa bodu 10.1.3. 

 

11.18 Výška príslušnej časti poskytnutej štátnej pomoci v súlade s oddielom 3.12 Dočasného 

rámca, ktorú je príjemca povinný vrátiť podľa bodu 11.17 zodpovedá rozdielu medzi 

výškou poskytnutej štátnej pomoci vypočítanej na základe schválenej intenzity 

pomoci z predpokladaných oprávnených nákladov uvedených v žiadosti podľa bodu 

11.2 a výškou oprávnenej štátnej pomoci podľa bodu 10.1.3. 

                                                 
81) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 
82) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
83) Predpokladanými nákladmi sa rozumejú náklady na poskytovanie zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti 

územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 odhadované na 

príslušný rozpočtový rok. 
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11.19 Príjemca štátnej pomoci v súlade s oddielom 3.1 Dočasného rámca je v súlade 

s bodom 13.6.5 písm. b) povinný vrátiť príslušnú časť poskytnutej štátnej pomoci 

podľa pokynov poskytovateľa štátnej pomoci, ak výška poskytnutej štátnej pomoci 

vypočítanej na základe schválenej intenzity pomoci z predpokladaných oprávnených 

nákladov uvedených v žiadosti podľa bodu 11.2 je vyššia ako výška oprávnenej štátnej 

pomoci podľa bodu 10.1.2. 

 

11.20 Výška príslušnej časti poskytnutej štátnej pomoci v súlade s oddielom 3.1 Dočasného 

rámca, ktorú je príjemca povinný vrátiť podľa bodu 11.19 zodpovedá rozdielu medzi 

výškou poskytnutej štátnej pomoci vypočítanej na základe schválenej intenzity 

pomoci z predpokladaných oprávnených nákladov uvedených v žiadosti podľa bodu 

11.2 a výškou oprávnenej štátnej pomoci podľa bodu 10.1.2. 
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12. KUMULÁCIA POMOCI 

 

12.1 Štátna pomoc poskytnutá v rozsahu pôsobnosti tejto schémy pomoci sa nekumuluje 

s pomocou poskytnutou tomu istému príjemcovi štátnej pomoci vo vzťahu 

k rovnakým čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcim oprávneným nákladom alebo 

výdavkom. 

 

12.2 Štátna pomoc poskytnutá v rozsahu pôsobnosti tejto schémy pomoci sa môže 

kumulovať so štátnou pomocou poskytnutou podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca 

tomu istému príjemcovi aj iným poskytovateľom ako je poskytovateľ podľa bodu 4.1 

až do výšky ustanovenej v oddiele 3.1 Dočasného rámca.  

 

12.3 Štátna pomoc poskytnutá v rozsahu pôsobnosti tejto schémy pomoci sa môže 

kumulovať so štátnou pomocou poskytnutou podľa iných oddielov Dočasného rámca 

ako je oddiel 3.1 Dočasného rámca tomu istému príjemcovi aj iným poskytovateľom 

ako je poskytovateľ podľa bodu 4.1, ak sú dodržané osobitné ustanovenia príslušných 

oddielov Dočasného rámca.  

 

12.4 Štátna pomoc poskytnutá v rozsahu pôsobnosti tejto schémy pomoci sa nekumuluje 

s pomocou poskytnutou tomu istému príjemcovi štátnej pomoci podľa osobitného 

predpisu84) vo vzťahu k rovnakým čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcim 

oprávneným nákladom alebo výdavkom. 

  

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

Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24. 12. 2013) platnom znení. 

Nariadenie (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení. 

Oznámenia Komisie - Usmernenia o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti 2014/C 99/03 (Ú. v. EÚ C 99, 

04. 04. 2014) v platnom znení. 
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13. MECHANIZMUS POSKYTNUTIA POMOCI  

 

13.1 Štátnu pomoc podľa tejto schémy pomoci možno poskytnúť na základe 

a) elektronickej žiadosti s príslušnými prílohami, 

b) tejto schémy pomoci, 

c) schválenia poskytnutia štátnej pomoci85) a 

d) zmluvy. 

 

13.2 Predloženie žiadosti 

13.2.1 Poskytovateľ štátnej pomoci zverejní výzvu na predloženie žiadosti podľa 

osobitného predpisu86) na webovej stránke podľa bodu 11.2 písm. a). 

 

13.2.2 Žiadosť s prílohami predložená žiadateľom poskytovateľovi štátnej pomoci 

v súlade s bodom 11.2 musí byť riadne vyplnená a podpísaná v súlade so 

zápisom v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v inom obdobnom 

registri preukazujúcim spôsob konania žiadateľa. 

 

13.2.3 Žiadosť sa predkladá v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadosti. Pri 

podaní žiadosti je rozhodujúci dátum časovej pečate, ktorý nesmie byť 

neskorší, ako je dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti.  

 

13.3 Kontrola predložených žiadostí 

13.3.1 Po prijatí žiadostí a ich zaregistrovaní v registratúrnom systéme 

poskytovateľa štátnej pomoci sa vykoná kontrola prijatých žiadostí, či 

predložené žiadosti spĺňajú formálne náležitosti podľa osobitného 

predpisu,63) uvedené vo výzve na predloženie žiadosti a v tejto schéme 

pomoci. 

 

13.3.2 Ak má doručená žiadosť formálne nedostatky, poskytovateľ štátnej pomoci 

prostredníctvom elektronickej pošty vyzve žiadateľa 

a) o potvrdenie prijatia elektronickej pošty a 

b) na odstránenie formálnych nedostatkov žiadosti do piatich dní od 

doručenia výzvy na odstránenie formálnych nedostatkov, ak vo výzve 

na predloženie žiadosti nebola určená iná lehota. 

 

13.3.3 Za deň doručenia výzvy podľa bodu 13.3.2 sa považuje deň prijatia 

potvrdenia od žiadateľa. Ak žiadateľ do 48 hodín od poslania výzvy podľa 

bodu 13.3.2 nepošle potvrdenie, za deň doručenia výzvy podľa bodu 13.3.2 

sa považuje deň jej poslania. 

 

13.3.4 Ak žiadateľ v stanovenej lehote podľa bodu 13.3.2 písm. b) neodstráni 

formálne nedostatky v súlade s výzvou na odstránenie formálnych 

nedostatkov, predmetná žiadosť nebude predmetom posúdenia 

a vyhodnotenia komisiou poskytovateľa štátnej pomoci na vyhodnocovanie 

žiadostí zriadenou podľa osobitného predpisu85) (ďalej len „komisia“). 

 

                                                 
85) § 17 zákona č. 213/2019 Z. z. 
86) § 25b ods. 9 zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
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13.4 Posudzovanie a vyhodnocovanie predložených žiadostí 

13.4.1 Žiadosti posudzuje a vyhodnocuje komisia. 

 

13.4.2 Člen komisie ani jemu blízka osoba87) nesmie byť  

a) žiadateľom alebo zaujatý voči žiadateľovi, 

b) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, 

c) spoločníkom, akcionárom alebo členom právnickej osoby, ktorá je 

žiadateľom, 

d) zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorej 

je žiadateľ spoločníkom, akcionárom alebo členom,  

e) konečným užívateľom výhod žiadateľa, ktorý je ako partner verejného 

sektora zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

 

13.4.3 Člen komisie preukazuje splnenie podmienok podľa bodu 13.4.2 čestným 

vyhlásením. 

 

13.4.4 Komisia prerokuje a prijíma závery a odporúčania na základe podkladov, 

ktoré boli predložené členom komisie. 

 

13.4.5 Každá prijatá žiadosť predložená v súlade s bodom 11.2 predstavuje 

samostatný podklad na zasadnutie komisie.  

 

13.4.6 Predmetom vyhodnotenia komisiou sú len tie žiadosti, ktoré spĺňajú 

podmienky uvedené v osobitnom predpise,63) vo výzve na predloženie 

žiadosti a v tejto schéme štátnej pomoci. 

 

13.4.7 Komisia pri vyhodnocovaní dodržiava princípy transparentnosti, efektívnosti, 

hospodárnosti, nediskriminácie, účelnosti, účinnosti a zákaz konfliktu 

záujmov. 

 

13.4.8 Pri posudzovaní a vyhodnocovaní žiadostí a prijímaní záverov a odporúčaní 

komisiou sa zohľadňujú najmä  

a) podmienky poskytnutia štátnej pomoci podľa tejto schémy pomoci, 

b) možnosti štátneho rozpočtu a rozpočtovej kapitoly poskytovateľa 

štátnej pomoci na príslušný rozpočtový rok v súlade s príslušným 

zákonom o štátnom rozpočte, 

c) povinnosti štátu vo vzťahu k účelu pomoci. 

 

13.4.9 Ak pri vyhodnocovaní ktoréhokoľvek podkladu nevedia členovia komisie 

zaujať stanovisko z dôvodu nejasností v predmetom podklade, predseda 

komisie preruší vyhodnocovanie tohto podkladu a komisia písomnou formou 

alebo elektronickou formou požiada žiadateľa o objasnenie dokumentácie, 

ktorá je súčasťou predloženej žiadosti a v prípade potreby aj o predloženie 

ďalších dokladov potrebných na vyhodnotenie predloženej žiadosti. 

 

13.4.10 Ak sa pri vyhodnocovaní ktoréhokoľvek podkladu zistí, že predložené 

informácie sú nepravdivé, komisia takýto podklad vylúči z procesu 

vyhodnocovania.  

                                                 
87) § 116 Občianskeho zákonníka. 
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13.4.11 Žiadosť predloženú po termíne, neúplnú žiadosť, žiadosť, ktorá neobsahuje 

prílohy alebo žiadosť, ktorej formálne nedostatky nebudú odstránené ani 

v dodatočnej lehote určenej vo výzve na predloženie žiadosti, poskytovateľ 

štátnej pomoci neposudzuje. 

 

13.4.12 Po posúdení a vyhodnotení predložených žiadostí, a v prípade potreby aj 

predložených ďalších dokladov potrebných na vyhodnotenie predloženej 

žiadosti, komisia odsúhlasuje návrh rozhodnutia štatutára poskytovateľa 

štátnej pomoci o schválení alebo rozhodnutia štatutára poskytovateľa štátnej 

pomoci o neschválení poskytnutia štátnej pomoci s uvedením 

1. identifikačných údajov žiadateľa v rozsahu 

a) názvu alebo obchodného mena, označenia právnej formy 

a identifikačného čísla, ak ide o právnickú osobu, 

b) mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a identifikačného čísla, 

ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, 

c) mena, priezviska a adresy trvalého pobytu, ak ide o fyzickú 

osobu, 

2. účelu a názvu projektu, 

3. výšky štátnej pomoci, 

4. odôvodnenia, ak je potrebné. 

 

13.5 Schvaľovanie poskytnutia štátnej pomoci podľa tejto schémy pomoci 

13.5.1 Poskytnutie štátnej pomoci je schválené po vykonaní kontroly, po posúdení 

predložených žiadostí a po splnení všetkých podmienok tejto schémy 

pomoci. 

 

13.5.2 Informácia o záveroch a odporúčaniach podľa bodu 13.4.4 a návrh 

rozhodnutia podľa bodu 13.4.12 sú predložené štatutárovi poskytovateľa 

štátnej pomoci. 

 

13.5.3 Štatutár poskytovateľa štátnej pomoci rozhodne o poskytnutí štátnej pomoci 

podpisom rozhodnutia o schválení poskytnutia štátnej pomoci. 

 

13.5.4 Poskytovateľ štátnej pomoci informuje žiadateľa o schválení poskytnutia 

štátnej pomoci alebo o neschválení poskytnutia štátnej pomoci. 

 

13.6 Zmluva 

13.6.1 Štátna pomoc podľa tejto schémy pomoci sa poskytuje na základe písomnej 

zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom štátnej pomoci a žiadateľom.88) 

 

13.6.2 Zmluva obsahuje 

a) identifikačné údaje zmluvných strán, 

b) účel poskytnutia štátnej pomoci, 

c) výšku poskytnutej štátnej pomoci, 

d) číslo účtu žiadateľa vo formáte IBAN zriadeného v banke alebo 

v pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má štátna pomoc poukázať 

a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,  

                                                 
88) § 25b ods. 5 písm. d) zákona č. 213/2019 Z. z. v znení zákona č. 341/2020 Z. z. 
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e) podmienky poskytnutia štátnej pomoci, podmienky čerpania, použitia 

zúčtovania a kontroly poskytnutej štátnej pomoci,  

f) termín odvodu nepoužitej časti štátnej pomoci a výnosov z poskytnutej 

štátnej pomoci a číslo účtu vo formáte IBAN zriadeného v Štátnej 

pokladnici, na ktorý sa má nepoužitá časť štátnej pomoci a výnosy 

z poskytnutej štátnej pomoci poukázať,  

g) práva a povinnosti zmluvných strán, 

h) zmluvnú pokutu za porušenie zmluvných povinností, 

i) podmienky odstúpenia od zmluvy, 

j) vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára, 

k) záväzok príjemcu štátnej pomoci, že poskytnutú štátnu pomoc alebo 

príslušnú časť poskytnutej štátnej pomoci vráti, ak mu v príslušnom 

rozpočtovom roku boli alebo budú poskytnuté finančné prostriedky 

Európskej únie alebo iné finančné prostriedky od iného orgánu verejnej 

správy, alebo od inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho 

rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel podľa bodu 3.1,  

l) povinnosť oznámiť zmenu identifikačných údajov príjemcu pomoci. 

 

13.6.3 Záväzky obsiahnuté v zmluve nie je možné previesť na tretie osoby. 

V prípade zániku príjemcu štátnej pomoci bez právneho nástupcu je príjemca 

štátnej pomoci povinný oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi štátnej 

pomoci bezodkladne, ako sa o nej dozvie; v tomto prípade zmluva zaniká 

dňom zániku príjemcu pomoci, avšak príjemca štátnej pomoci je povinný 

splniť si všetky svoje zmluvné povinnosti voči poskytovateľovi štátnej 

pomoci do doby svojho zániku. V prípade zániku príjemcu štátnej pomoci 

s právnym nástupcom, je príjemca štátnej pomoci povinný vopred oznámiť 

poskytovateľovi štátnej pomoci aj názov a sídlo svojho právneho nástupcu, na 

ktorého prechádzajú záväzky zo zmluvy. 

 

13.6.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa 

osobitného predpisu.89) 

 

13.6.5 Zmluva v súlade s bodom 13.6.2 písm. e) a g) obsahuje povinnosť pre 

príjemcu štátnej pomoci v súlade s oddielom 3.12 Dočasného rámca 

a) predložiť poskytovateľovi štátnej pomoci v lehote podľa bodu 11.16 

štatutárnym audítorom overenú ročnú účtovnú závierku a výročnú 

správu za rozpočtový rok, v ktorom bola štátna pomoc poskytnutá a 

b) vrátiť podľa bodu 11.17 príslušnú časť poskytnutej štátnej pomoci vo 

výške podľa bodu 11.18. 

 

13.6.6 Zmluva v súlade s bodom 13.6.2 písm. e) a g) obsahuje povinnosť pre 

príjemcu štátnej pomoci v súlade s oddielom 3.1 Dočasného rámca vrátiť 

podľa bodu 11.19 príslušnú časť poskytnutej štátnej pomoci vo výške podľa 

bodu 11.20.   

                                                 
89) § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 546/2010 Z. z.  

§ 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
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14 ROZPOČET 

 

14.1 V roku 2020 je predpokladaný rozpočet na poskytnutie štátnej pomoci podľa schémy 

pomoci  

a) v súlade s oddielom 3.1 Dočasného rámca 800 000 EUR, 

b) v súlade s oddielom 3.12 Dočasného rámca 4 000 000 EUR. 

 

14.2 V roku 2021 je predpokladaný rozpočet na poskytnutie štátnej pomoci podľa schémy 

pomoci  

a) v súlade s oddielom 3.1 Dočasného rámca 4 000 000 EUR, 

b) v súlade s oddielom 3.12 Dočasného rámca 11 000 000 EUR. 

 

14.3 Poskytnutie štátnej pomoci v príslušnom rozpočtovom roku závisí od vyhlásenia 

výzvy na predloženie žiadosti.  
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15 TRANSPARENTNOSŤ A MONITOROVANIE 

 

15.1 Schéma pomoci bude zverejnená na webovej stránke poskytovateľa štátnej pomoci 

https://www.mindop.sk/inisterstvo-1/doprava-3/civilne-letectvo/verejne-prostriedky-

civilne-letectvo/prispevok/schemy-pomoci do konca jej účinnosti a na webovej 

stránke http://www.statnapomoc.sk/?cat=10.  

 

15.2 Výzvy na predloženie žiadosti, na ktoré sa táto schéma pomoci vzťahuje, budú 

zverejnené na webovej stránke podľa bodu 11.2 písm. a). 

 

15.3 Údaje o poskytnutej štátnej pomoci sa zaznamenajú do centrálneho registra podľa 

osobitného predpisu.90) 

 

15.4 Poskytovateľ štátnej pomoci bude dodržiavať povinnosti týkajúce sa monitorovania 

a podávania správ podľa oddielu 4 Dočasného rámca.  

 

15.5 Poskytovateľ štátnej pomoci predloží Európskej komisii výročné správy o poskytnutej 

pomoci podľa dočasného rámca. 

 

15.6 Poskytovateľ štátnej pomoci predloží Európskej komisii do 30. júna 2021 zoznam 

opatrení zavedených na základe tejto schémy pomoci týkajúci sa uplatňovania tejto 

schémy pomoci a výšky štátnej pomoci poskytnutej podľa schémy pomoci vrátane 

súhrnu štátnej pomoci, ktorá bude predmetom vymáhania.  

 

15.7 Poskytovateľ štátnej pomoci vedie podrobné záznamy a evidenciu o poskytovaní 

štátnej pomoci podľa tejto schémy pomoci. Záznamy obsahujú všetky informácie 

potrebné na preukázanie toho, že boli dodržané podmienky podľa tejto schémy pomoci 

a sú archivované 10 rokov od poskytnutia štátnej pomoci a na požiadanie sa predložia 

Európskej komisii. 

  

                                                 
90) § 12 zákona č. 358/2015 Z. z. 
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16 KONTROLA A AUDIT 

 

16.1 Poskytovateľ štátnej pomoci vykonáva finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou 

štátnou pomocou podľa osobitného predpisu91) a kontrolu dodržania podmienok 

dohodnutých v zmluve.  

 

16.2 Ak príjemca štátnej pomoci porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného 

predpisu.80) 

 

16.3 V konaní o porušení finančnej disciplíny rozhoduje a sankcie za porušenie finančnej 

disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu ukladá 

a vymáha orgán podľa osobitného predpisu.92) 

 

16.4 Príjemca štátnej pomoci je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť 

poskytovateľovi štátnej pomoci alebo orgánu podľa osobitného predpisu,92) a to najmä 

predkladať listiny a doklady potrebné na posúdenie plnenia povinností príjemcu 

štátnej pomoci a podmienok podľa príslušných právnych predpisov, tejto schémy 

pomoci a uzatvorených zmlúv medzi príjemcom štátnej pomoci a poskytovateľom 

štátnej pomoci. 

  

                                                 
91) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
92) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 372/2018 Z. z. 
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17 ZABEZPEČENIE SÚLADU S ČL. 108 ODS. 3 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE  

 

17.1 Štátna pomoc podľa tejto schémy pomoci môže byť poskytnutá a vyplatená až po 

notifikácií a schválení schémy pomoci Európskou komisiou. 
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18 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SCHÉMY  

 

18.1 Táto schéma pomoci nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia Európskou 

komisiou. 

 

18.2 Poskytovateľ štátnej pomoci zabezpečí zverejnenie tejto schémy pomoci po jej 

schválení Európskou komisiou v obchodnom vestníku a na webovej stránke podľa 

bodu 15.1. 

 

18.3 Zmeny v schéme pomoci je možné vykonať formou písomných dodatkov k schéme 

pomoci. Ak sa vyžaduje schválenie dodatku k schéme pomoci Európskou komisiou, 

každý dodatok k schéme pomoci nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia 

schémy pomoci v znení dodatku Európskou komisiou.  Ak sa nevyžaduje schválenie 

dodatku k schéme pomoci Európskou komisiu, každý dodatok k schéme pomoci 

nadobúda dňom uverejnenia schémy pomoci v znení dodatku v Obchodnom vestníku. 

 

18.4 Platnosť a účinnosť tejto schémy pomoci končí 30. júna 2021.  

 

18.5 Poskytnutie štátnej pomoci podľa tejto schémy možno schváliť a následne uzavrieť 

zmluvu, ktorá musí nadobudnúť platnosť a účinnosť do  

a) 31. decembra 2020, ak ide o štátnu pomoc podľa tejto schémy poskytnutú v roku 

2020 alebo 

b) 30. júna 2021, ak ide o štátnu pomoc podľa tejto schémy poskytnutú v roku 

2021.  

 

18.6 Štátnu pomoc podľa tejto schémy pomoci možno na základe zmluvy čerpať najneskôr 

do 31. marca 2022. 
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