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 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)

 Účinnosť od 1. januára 2016

 Koordinátorom pomoci je Protimonopolný úrad SR

 Definícia základných pojmov v oblasti štátnej pomoci:

 poskytovateľ pomoci (ten, kto vykonal právny úkon oprávňujúci príjemcu
na získanie pomoci),

 príjemca pomoci (ten, kto vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na
právnu formu a spôsob financovania a v prospech koho bol vykonaný
právny úkon, ktorý ho oprávňuje na získanie pomoci),

 hospodárska činnosť (každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru alebo
služieb alebo v ponuke tovaru a služieb na trhu),

 deň poskytnutia pomoci (deň, keď nadobudol účinok právny úkon, na
základe ktorého sa pomoc poskytuje príjemcovi)všeobecného

• všeobecného hospodárskeho záujmu (SGEI)
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 Schéma pomoci – záväzný dokument, ktorý komplexne upravuje poskytovanie
pomoci jednotlivým príjemcom

 Povinnosť poskytovateľa zaslať návrh schémy vrátane každého návrhu
dodatku koordinátorovi pomoci, náležitosti schémy pomoci

 Stanovisko koordinátora pomoci týkajúce sa dodržania pravidiel EÚ pre
pomoc je pre poskytovateľa záväzné

 Ad hoc pomoc – štátna pomoc (skupinové výnimky, notifikácie) vrátane služieb
vo verejnom záujme, minimálna pomoc

• Pred poskytnutím ad hoc pomoci je poskytovateľ povinný požiadať o
stanovisko koordinátora pomoci

• Stanovisko koordinátora pomoci je pre poskytovateľa pomoci záväzné

• všeobecného hospodárskeho záujmu (SGEI)
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 Kontrola poskytnutia minimálnej pomoci zo strany koordinátora pomoci u
poskytovateľa pomoci, oprávnenie overiť si potrebné skutočnosti aj u príjemcu
minimálnej pomoci alebo u vykonávateľa schémy

 Fakultatívne a obligatórne ukladanie pokút zo strany koordinátora pomoci do
35 000 EUR, pričom sa vychádza z povahy, závažnosti, dĺžky trvania a následkov
porušenia povinnosti

 Poskytovateľ je povinný do konca februára kalendárneho roka predložiť
koordinátorovi správu o štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok

 Na poskytnutie pomoci nie je právny nárok

 Za poskytnutie pomoci je zodpovedný jej poskytovateľ

 Povinnosti poskytovateľa pomoci, resp. vykonávateľa schémy pomoci
zaznamenávať poskytnutú pomoc do centrálneho registra

• všeobecného hospodárskeho záujmu (SGEI)
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 zákonom č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci bol zriadený centrálny register (§ 11 - § 13)

 úlohu centrálneho registra plní INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE EVIDENCIU A MONITOROVANIE 
POMOCI – IS SEMP

 správcom agendy IS SEMP je koordinátor pomoci

 IS SEMP obsahuje údaje o poskytnutej štátnej pomoci a minimálnej pomoci

 údaje do IS SEMP zaznamenávajú poskytovatelia pomoci, resp. vykonávatelia schémy formou 
vzdialeného prístupu

 Prístup do IS SEMP má:

 koordinátor pomoci

 poskytovatelia pomoci, resp. vykonávatelia schémy

 verejnosť

 3 časti IS SEMP:

1. CRM – rozhranie určené len koordinátorovi pomoci

2. SEMP SECURE – zabezpečený portál poskytovateľa pomoci, resp. vykonávateľa 
schémy (https://sempsecure.kti2dc.sk) 

3. SEMP PUBLIC – prístup má široká verejnosť (https://semp.kti2dc.sk)

https://sempsecure.kti2dc.sk/
https://semp.kti2dc.sk/
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 poskytovateľ štátnej pomoci, resp. vykonávateľ schémy je povinný
zaznamenať údaje do IS SEMP a údaje o príjemcovi pomoci do šiestich
mesiacov odo dňa poskytnutia pomoci

 poskytovateľ minimálnej pomoci, resp. vykonávateľ schémy je povinný
zaznamenávať údaje do IS SEMP a údaje o príjemcovi pomoci do 5 pracovných
dní odo dňa poskytnutia pomoci. Poskytovateľ pomoci, resp. vykonávateľ
schémy je povinný zaznamenať tieto údaje:

 o príjemcovi pomoci – obchodné meno, sídlo, IČO, typ podniku, ak tvorí
jediný podnik, aj základné identifikačné údaje o týchto subjektoch

 názov schémy, resp. názov ad hoc pomoci

 cieľ a formu pomoci

 odvetvie, v ktorom príjemca podniká

 výšku poskytnutej pomoci

 dátum poskytnutia pomoci
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Prechodné ustanovenia zákona o štátnej pomoci

 Poskytovateľ minimálnej pomoci je povinný oznámiť poskytnutie minimálnej
pomoci za posledný štvrťrok roku 2015 najneskôr do 31. januára 2016 spôsobom
podľa § 13 zákona o štátnej pomoci

 Príjemca minimálnej pomoci nie je s účinnosťou od 1. januára 2016 povinný
oznamovať prijatie minimálnej pomoci
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OVEROVANIE ÚDAJOV V IS SEMP

 poskytovateľ minimálnej pomoci je povinný si pred poskytnutím minimálnej
pomoci overiť v centrálnom registri, či poskytnutím minimálnej pomoci nedôjde
k :

a) prekročeniu limitu minimálnej pomoci jedinému podniku (report č. 15
Prehľad poskytnutej minimálnej pomoci po podnikoch),

b) prekročeniu limitu minimálnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a v
sektore rybného hospodárstva (report č. 30 Čerpanie pomoci podľa
Nariadení EK)

príjemca minimálnej pomoci si overuje výšku prijatej minimálnej pomoci
prostredníctvom centrálneho registra v časti „Zostavy“ (report č. 21 Prijatá
minimálna pomoc za posledné 3 roky po podnikoch)
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SEMP SECURE
 do tejto časti majú prístup prihlásení užívatelia poskytovateľa pomoci, resp.

vykonávateľa schémy
 poskytovateľ pomoci, resp. vykonávateľ schémy si pre prácu v IS SEMP musí

určiť role jednotlivých užívateľov
 kontaktná osoba môže mať viacero rolí
 počet užívateľov za jednotlivú organizáciu nie je ohraničený
Role užívateľa
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• SEMP SECURE

 v prípade, že kontaktná osoba poskytovateľa pomoci, resp. vykonávateľa
schémy nemá ešte zriadené prístupové práva do IS SEMP je potrebné vyplniť
„Žiadosť o zriadenie/ zrušenie/ zmenu/ prístupu používateľa IS SEMP
(Formulár F173)“, ktorá sa následne podpísaná zasiela na adresu DataCentra

 po prihlásení sa do IS SEMP sa užívateľovi zobrazí nasledovná obrazovka:
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SEMP PUBLIC (https://semp.kti2dc.sk)

https://semp.kti2dc.sk/
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SEMP PUBLIC (https://semp.kti2dc.sk)

https://semp.kti2dc.sk/
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SEMP PUBLIC (https://semp.kti2dc.sk)

https://semp.kti2dc.sk/
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SEMP PUBLIC (https://semp.kti2dc.sk) – zostava č. 21

https://semp.kti2dc.sk/
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SEMP PUBLIC (https://semp.kti2dc.sk) – zostava č. 21

https://semp.kti2dc.sk/


Štátna pomoc nie je problémom 
iba novým riešením 

Ďakujem za pozornosť

www.statnapomoc.sk
statnapomoc@antimon.gov.sk
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Minimálna pomoc, Zákon o štátnej pomoci, Centrálny register IS SEMP

http://www.statnapomoc.sk/
mailto:statnapomoc@antimon.gov.sk

