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V článku A. sa nahrádza prvá veta:
„Schéma minimálnej pomoci (ďalej len „schéma“) poskytovanej prostredníctvom Fondu na podporu umenia (ďalej len „fond“) je vypracovaná v súlade s platnými pravidlami Európskej únie
(ďalej len „EÚ“) upravujúcimi poskytovanie minimálnej pomoci (ďalej aj „pomoc“).“
vetou:
Schéma minimálnej pomoci (ďalej len „schéma“) poskytovanej prostredníctvom Fondu na podporu
umenia v znení dodatku č. 3 (ďalej len „fond“) je vypracovaná v súlade s platnými pravidlami Európskej únie (ďalej len „EÚ“) upravujúcimi poskytovanie minimálnej pomoci (ďalej aj „pomoc“).
V článku B. sa nahrádza text druhého bodu:
• „príloha I. 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, 26.6.2014) (ďalej len „príloha I. nariadenia č 651/2014“),“
textom:
• „príloha I. 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 v platnom
znení (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014) (ďalej len „príloha I. nariadenia č 651/2014“),“
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V článku D. sa nahrádza text:
„Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom schémy je fond ako verejnoprávna inštitúcia zriadená
osobitným zákonom na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Kontaktné údaje sú nasledujúce:
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
Bratislava 811 08
Email kontakt: info@fpu.sk“
textom:
„Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom schémy je fond ako verejnoprávna inštitúcia zriadená
osobitným zákonom na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Kontaktné údaje sú nasledujúce:
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
Bratislava 811 08
Email kontakt: info@fpu.sk
Webové sídlo: www.fpu.sk“
V článku E. sa nahrádza prvá veta:
„Príjemcom pomoci je podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právny status a spôsob financovania.“
vetou:
„Príjemcom pomoci je podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
t. j. akýkoľvek subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právny status a spôsob financovania.“
V článku E. sa za prvú vetu dopĺňa veta:
„Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu.“
V treťom odseku článku E. sa dopĺňa text v znení:
Jediný podnik na účely tohto nariadenia zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov:
a) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov
alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť;
b) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať
väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť;
c) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom
ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, ktorú s
daným subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť uzavrel, alebo na základe ustanovenia v zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti;
d) jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom
iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na základe zmluvy s inými
akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť pod
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kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť.
V článku E. sa ako štvrtý odsek dopĺňa text v znení:
Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm. a)
až d) predchádzajúceho odseku prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik.
V poslednom odseku článku E. sa dopĺňa: odkaz č. 7 a text poznámky pod čiarou v znení
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61992CJ0188 - rozhodnutie vo
veci Deggendorf, rozsudok ESD C – 188/92 a ostatné odkazy k poznámkam pod čiarou sa následne prečíslujú.
V článku F. v poslednom odseku sa nahrádza text:
„Ak podnik pôsobí v sektoroch uvedených v písm. a), b) alebo c) a zároveň pôsobí v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto
schémy, vzťahuje sa schéma na pomoc poskytovanú v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo
na tieto ďalšie činnosti za podmienky, že príjemca zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov,
ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie výdavkov, aby činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti tejto schémy neboli podporované z pomoci de minimis poskytovanej
v súlade so schémou.“
textom:
„Ak podnik pôsobí v sektoroch uvedených v písm. a), b) alebo c) a zároveň pôsobí v jednom alebo viacerých iných sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto
schémy, vzťahuje sa schéma na pomoc poskytovanú v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo
na tieto ďalšie činnosti za podmienky, že príjemca zabezpečí (a poskytovateľ overí) pomocou
primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie výdavkov, aby činnosti vykonávané v sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti tejto schémy neboli podporované z pomoci de minimis poskytovanej v súlade so schémou.“
V článku G. v prvom odseku sa nahrádza text:
„Podľa § 18 ods. 2 zákona fond poskytuje finančné prostriedky na realizáciu projektu. Projektom
sa na účely tohto zákona rozumie najmä
a) tvorba, realizácia a verejná prezentácia umeleckého diela, najmä
1. divadelného diela,
2. dramatického diela,
3. hudobnodramatického diela,
4. pantomimického diela,
5. choreografického diela,
6. tanečného diela,
7. hudobného diela,
8. diela výtvarného umenia,
9. slovesného diela a
10. multimediálneho diela,
b) tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom,
c) vydávanie periodických a neperiodických publikácií,
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d) verejná prezentácia alebo publikovanie umeleckých reflexií,
e) výroba a verejné šírenie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov,
f) realizácia kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s celoslovenským významom,
g) úhrada členských príspevkov žiadateľa do medzinárodných organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu,
h) prezentácia slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v zahraničí,
i) mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,
j) spolufinancovanie projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskej únie k Slovenskej republike možno
považovať za významnú v oblasti kultúry.“
textom:
„Podľa § 18 ods. 2 zákona fond poskytuje finančné prostriedky na realizáciu projektu. Projektom
sa na účely tohto zákona rozumie najmä
a) tvorba, realizácia a verejná prezentácia umeleckého diela, najmä
1. divadelného diela,
2. dramatického diela,
3. hudobnodramatického diela,
4. pantomimického diela,
5. choreografického diela,
6. tanečného diela,
7. hudobného diela,
8. diela výtvarného umenia,
9. slovesného diela a
10. multimediálneho diela,
b) tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom,
c) vydávanie periodických a neperiodických publikácií,
d) realizácia odborných reflexií a výskumných aktivít v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu a verejná prezentácia alebo publikovanie ich výsledkov,
e) výroba a verejné šírenie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov,
f) realizácia kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s celoslovenským významom,
g) úhrada členských príspevkov žiadateľa do medzinárodných organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu,
h) prezentácia slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v zahraničí,
i) mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu,
j) spolufinancovanie projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskej únie k Slovenskej republike možno
považovať za významnú v oblasti kultúry,
k) systematické nadobúdanie a uchovávanie zbierkových predmetov, zbierok a knižničných fondov.“
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V článku G. v druhom odseku sa nahrádza text:
„Podľa charakteru a obsahového zamerania projektov fond v štruktúre podpornej činnosti
určil základné programy a ich podprogramy pre poskytovanie podpory:
• Program 1: Umenie
- 1.1 Divadlo
- 1.2 Tanec
- 1.3 Hudba
- 1.4 Vizuálne umenie
- 1.5 Literatúra
- 1.6 Medziodborové aktivity
• Program 2: Podujatia, kultúrne centrá a časopisy
- 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
- 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
- 2.3 Vydávanie časopisov
• Program 3: Výskum a vzdelávacie aktivity
- 3.1 Divadlo: výskum a vzdelávanie
3. 2 Tanec: výskum a vzdelávanie
3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie
- 3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie
- 3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie
- 3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity
• Program 4: Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
- 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť
- 4.2 Vznik a prezentácia tvorby
- 4.3 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre
- 4.4 Prehliadky, festivaly, súťaže
- 4.5 Kultúrno-osvetová činnosť
- 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility- ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
• Program 5: Pamäťové a fondové inštitúcie
- 5.1 Knižnice
- 5.2 Múzeá
- 5.3 Galérie
- 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov
•

Program 6: Mesto kultúry
• 6.1 Mesto kultúry 2019 (mestá)
• 6.2 Mesto kultúry 2019 (iné subjekty)“
textom:
„Podľa charakteru a obsahového zamerania projektov fond v štruktúre podpornej činnosti
určil základné programy a ich podprogramy pre poskytovanie podpory:
• Program 1: Umenie
- 1.1 Divadlo
- 1.2 Tanec
- 1.3 Hudba
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•

•

•

•

•

- 1.4 Vizuálne umenie
- 1.5 Literatúra
- 1.6 Medziodborové aktivity
Program 2: Podujatia, kultúrne centrá a časopisy
- 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
- 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
- 2.3 Vydávanie časopisov
Program 3: Výskum a vzdelávacie aktivity
- 3.1 Divadlo: výskum a vzdelávanie
3. 2 Tanec: výskum a vzdelávanie
3.3 Hudba: výskum a vzdelávanie
- 3.4 Vizuálne umenie: výskum a vzdelávanie
- 3.5 Literatúra: výskum a vzdelávanie
- 3.6 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity
Program 4: Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
- 4.1 Odborná, výskumná a vzdelávacia činnosť
- 4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie
- 4.3 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra
- 4.4 Prehliadky, festivaly, súťaže
- 4.5 Kultúrno-osvetová činnosť
- 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility- ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Program 5: Pamäťové a fondové inštitúcie
- 5.1 Knižnice
- 5.2 Múzeá
- 5.3 Galérie
- 5.4 Ochrana a ošetrenie zbierkových fondov
Program 6: Mesto kultúry
• 6.1 Mesto kultúry 2020 (mestá)
• 6.2 Mesto kultúry 2020 (iné subjekty)“

V článku G. vo štvrtom odseku sa nahrádza veta:
„V Programe 2: Podujatia, kultúrne centrá a časopisy v Podprograme 2.1 Veľké prehliadky,
festivaly, súťaže, Podprograme 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier
a Podprograme 6.1.2 Mesto kultúry 2019 – celoročné aktivity poskytuje fond štátnu pomoc
v súlade s článkom 53 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, 26.6.2014).“
vetou:
„V Programe 2: Podujatia, kultúrne centrá a časopisy v Podprograme 2.1 Veľké prehliadky,
festivaly, súťaže, Podprograme 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier
a Podprograme 6.1.2 Mesto kultúry 2020 – celoročné aktivity poskytuje fond štátnu pomoc
v súlade s článkom 53 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení
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určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy
v platnom znení (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014).“
Prvý odsek článku J. sa člení na viacero odsekov.
Pôvodná štvrtá veta:
„Ak podnik vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu a zároveň iné
činnosti, na ktoré sa uplatňuje strop vo výške 200 000 EUR, strop vo výške 200 000 EUR sa
na tento podnik uplatní za predpokladu, že príjemca zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby podpora pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 100 000 EUR a aby sa žiadna pomoc de minimis nepoužila
na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.“
sa nahrádza novým znením:
„Ak podnik vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu a zároveň iné
činnosti, na ktoré sa uplatňuje strop vo výške 200 000 EUR, strop vo výške 200 000 EUR sa
na tento podnik uplatní za predpokladu, že príjemca zabezpečí (a poskytovateľ overí) pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo rozlíšenie nákladov, aby podpora pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 100 000 EUR a aby sa žiadna pomoc
de minimis nepoužila na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.“
Do článku J. sa dopĺňa siedmy a ôsmy odsek v znení:
Podľa článku 3 ods. 8 nariadenia v prípade fúzií alebo akvizícií sa pri zisťovaní toho, či prípadná nová pomoc de minimis pre tento nový alebo nadobúdajúci podnik presahuje príslušný
strop, zohľadní každá pomoc de minimis poskytnutá predtým ktorémukoľvek zo spájajúcich
sa podnikov. Pomoc de minimis zákonne poskytnutá pred fúziou alebo akvizíciou zostáva
zákonnou.
Podľa článku 3 ods. 9 nariadenia v prípade rozdelenia jedného podniku na dva či viac samostatných podnikov sa pomoc de minimis poskytnutá pred rozdelením priradí tomu podniku,
ktorý z nej profitoval, čo je v zásade ten podnik, ktorý preberá činnosti, na ktoré sa pomoc de
minimis využila. Ak takéto priradenie nie je možné, pomoc de minimis sa priradí úmerne na
základe účtovnej hodnoty vlastného kapitálu nových podnikov v deň nadobudnutia účinnosti
rozdelenia podniku.
V poslednom odseku článku J. sa nahrádza prvá veta:
„Pomoc poskytnutá formou pôžičky sa bude považovať za transparentnú pomoc, ak bol ekvivalent hrubého grantu vypočítaný na základe referenčných sadzieb platných v čase poskytnutia pomoci.“
vetou:
Pomoc poskytnutá formou pôžičky sa bude považovať v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia
za transparentnú pomoc, ak bol ekvivalent hrubého grantu vypočítaný na základe referenčných sadzieb platných v čase poskytnutia pomoci.

9

V článku M. v prvom odseku sa nahrádza prvá veta:
„Kumulácia pomoci je vždy viazaná na konkrétneho príjemcu.“
vetou:
„Kumulácia pomoci je vždy viazaná na konkrétneho príjemcu (so zohľadnením jediného podniku).“
V článku O. v poslednom odseku sa nahrádza prvá veta:
„Fond kontroluje dodržiavanie všetkých podmienok stanovených v schéme a kontroluje dodržiavanie stropu maximálnej výšky pomoci podľa článku J.“
vetou:
„Fond kontroluje dodržiavanie všetkých podmienok stanovených v schéme a kontroluje dodržiavanie stropu maximálnej výšky a intenzity pomoci podľa článku J.“
V poslednom odseku článku O. sa nahrádza posledná veta:
„Fond je v súlade s § 13 zákona o štátnej pomoci povinný zaznamenávať do centrálneho registra údaje o poskytnutí pomoci a o príjemcoch pomoci do piatich pracovných dní odo dňa
poskytnutia tejto pomoci.“
vetou:
Fond je v súlade s § 13 ods. 2 zákona o štátnej pomoci povinný zaznamenávať do centrálneho
registra údaje o poskytnutí minimálnej pomoci a o príjemcoch minimálnej pomoci do piatich
pracovných dní odo dňa poskytnutia tejto pomoci.
V článku P. sa v druhom odseku dopĺňa za text:
„Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a ďalšie príslušné orgány podľa osobitných
predpisov“
text:
„Protimonopolný úrad Slovenskej republiky“
V článku P. sa dopĺňa ako posledný odsek text v znení:
„Ak koordinátor pomoci v priebehu vykonávania kontroly podľa odseku 2 zákona o štátnej pomoci
zistí, že minimálna pomoc sa poskytuje v rozpore s osobitnými predpismi pre minimálnu pomoc
alebo zákonom o štátnej pomoci, oznámi túto skutočnosť bezodkladne poskytovateľovi minimálnej
pomoci a o tejto skutočnosti je povinný bezodkladne informovať koordinátora pomoci.“
V článku Q. v treťom odseku sa nahrádza prvá veta:
„Zmeny v európskej legislatíve podľa časti B. alebo v akejkoľvek s ňou súvisiacej legislatíve
musia byť premietnuté do schémy v priebehu 6 mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti.“
Vetou:
„Zmeny v európskej legislatíve podľa časti B. alebo v akejkoľvek s ňou súvisiacej legislatíve,
týkajúce sa ustanovení schémy, musia byť premietnuté do schémy v priebehu 6 mesiacov od
nadobudnutia ich účinnosti.“
V Prílohe č.1, článok č.1 v poslednom odseku sa nahrádza text:
„Platné základné sadzby pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby príslušných členských štátov uverejňuje Európska komisia na svojom webovom sídle:
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http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html“
textom:
„Platné základné sadzby pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby príslušných členských štátov uverejňuje Európska komisia na svojom webovom sídle:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html“
V Prílohe č.1, článok č.3 v poslednom odseku sa nahrádza text:
„Platné základné sadzby pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby príslušných členských štátov uverejňuje Európska komisia na svojom webovom sídle:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html“
textom:
„Platné základné sadzby pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby príslušných členských štátov uverejňuje Európska komisia na svojom webovom sídle:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html“
V Prílohe č.1, článok č.1 v druhom odseku sa nahrádza štvrtá veta:
„Ak je základná sadzba pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby napr. 0,01 %, diskontnou sadzbou je základná sadzba referenčnej a diskontnej sadzby platná ku dňu po skytnutia
pomoci zvýšená o 100 bázických bodov, t. j. 1,01%“.
vetou:
„Ak je základná sadzba pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby napr. (- 0,11 %), diskontnou sadzbou je základná sadzba referenčnej a diskontnej sadzby platná ku dňu po skytnutia pomoci zvýšená o 100 bázických bodov, t. j. 0,89%.“
V Prílohe č.1, článok č.2 v prvom odseku sa nahrádza text:
„Ak sa investícia realizuje v priebehu viacerých rokov, je potrebné prepočítať oprávnené výdavky na súčasnú hodnotu s použitím platnej základnej sadzby pre stanovenie referenčnej a
diskontnej sadzby podľa nasledujúceho vzorca:
OV/ (1+ diskontná sadzba)n
-

OV = výška oprávnených výdavkov v danom roku realizácie vyjadrená v nominálnej
hodnote.

-

Diskontnú sadzbu uvádzame v desatinnom vyjadrení. Ak je základná sadzba pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby 0,01, diskontnou sadzbou je základná sadzba
pre stanovenie referenčnej zvýšená o 100 bázických bodov, t. j. 1,01.
- n = 0,1,2,3... predstavuje číselné označenie príslušného roku realizácie investície vo
vzťahu k poskytovaniu pomoci. Za nultý rok sa považuje rok posudzovania opatrenia
pomoci.“
textom:
„Ak sa investícia realizuje v priebehu viacerých rokov, je potrebné prepočítať oprávnené výdavky na súčasnú hodnotu s použitím platnej základnej sadzby pre stanovenie referenčnej a
diskontnej sadzby podľa nasledujúceho vzorca:
OV/ (1+ diskontná sadzba)n
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-

-

OV = výška oprávnených výdavkov v danom roku realizácie vyjadrená v nominálnej
hodnote.
Diskontnú sadzbu uvádzame v desatinnom vyjadrení. Ak je základná sadzba pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby -0,11, diskontnou sadzbou je základná sadzba
pre stanovenie referenčnej zvýšená o 100 bázických bodov, t. j. 0,89.
n = 0,1,2,3... predstavuje číselné označenie príslušného roku realizácie investície vo
vzťahu k poskytovaniu pomoci. Za nultý rok sa považuje rok posudzovania opatrenia
pomoci.“

V Prílohe č.1, článok č.3 v prvom odseku sa nahrádza piata veta:
„Ak je základná sadzba pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby napríklad 0,01 %, diskontnou sadzbou je základná sadzba pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby zvýšená o
100 bázických bodov, t. j. 1, 01 %.“
vetou:
„Ak je základná sadzba pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby napríklad (- 0,11 %),
diskontnou sadzbou je základná sadzba pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby zvýšená o 100 bázických bodov, t.j. 0, 89 %.“
V Prílohe č.1, článok č.3 v prvom odseku sa nahrádza text druhého odseku:
„Ak je štátna pomoc poskytovaná vo viacerých splátkach, v priebehu obdobia dlhšieho ako
jeden rok, je potrebné prepočítať výšku štátnej pomoci na súčasnú hodnotu s použitím platnej
základnej sadzby pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby podľa nasledujúceho vzorca:
VP/ (1+ diskontná sadzba) n
VP = výška štátnej pomoci v čase jej poskytnutia vyjadrená ekvivalentom hrubej hotovostnej finančnej pomoci.
- Diskontnú sadzbu uvádzame v desatinnom vyjadrení. Ak je základná sadzba pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby 0,01, diskontnou sadzbou je základná sadzba
zvýšená o 100 bázických bodov, t. j. 1,01.
- n = 0,1,2,3... predstavuje číselné označenie príslušného roku vo vzťahu k poskytovaniu
štátnej pomoci v splátkach. Za nultý rok sa považuje rok posudzovania opatrenia štátnej pomoci.“
textom:
„Ak je minimálna pomoc poskytovaná vo viacerých splátkach, v priebehu obdobia dlhšieho
ako jeden rok, je potrebné prepočítať výšku minimálnej pomoci na súčasnú hodnotu s použitím platnej základnej sadzby pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby podľa nasledujúceho vzorca:
-

VP/ (1+ diskontná sadzba) n
-

VP = výška minimálnej pomoci.
Diskontnú sadzbu uvádzame v desatinnom vyjadrení. Ak je základná sadzba pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby - 0,11, diskontnou sadzbou je základná sadzba zvýšená o 100 bázických bodov, t. j. 0,89.
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-

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

V Prílohe č.1, článok č.5 v treťom odseku sa nahrádza text:
Základná sadzba pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby na území Slovenskej republiky
bola s účinnosťou od 1.mája 2016 stanovená Európskou komisiou vo výške - 0,01 %.
textom:
„Základná sadzba pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby na území Slovenskej republiky
bola s účinnosťou od 1.mája 2019 stanovená Európskou komisiou vo výške (- 0,11 %).“
V Prílohe č.1, článok č.5 v piatom odseku sa nahrádza text:
„Marža sa bežne pripočítava k základnej sadzbe pre výpočet referenčnej sadzby a diskontnej
sadzby. Určuje sa v bázických bodoch, kde jedno percento predstavuje 100 bodov (napr. ak je
marža 60 bodov, sadzba na území SR pre príslušný podnik sa vypočíta nasledovne: 60/100 =
0,6 % + 0,01 % = 0,61 %).“
textom:
„Marža sa bežne pripočítava k základnej sadzbe pre výpočet referenčnej sadzby a diskontnej
sadzby. Určuje sa v bázických bodoch, kde jedno percento predstavuje 100 bodov (napr. ak je
marža 60 bodov, sadzba na území SR pre príslušný podnik sa vypočíta nasledovne: 60/100 =
0,6 % + (- 0,11 %) = 0,49 %).“
V Prílohe č.1, článok č.5 vo ôsmom odseku sa nahrádza text:
„Bežne sa k základnej sadzbe pripočítava 100 bázických bodov, čo v prípade SR predstavuje
základnú sadzbu v súčasnosti vo výške 0,01 % + 100 bázických bodov (1%), t.j. 1,01 %. To
platí pre úvery podnikom s uspokojivým ratingom a vysokým kolaterálom alebo úvery podnikom s dobrým ratingom a bežným kolaterálom.“
textom:
„Bežne sa k základnej sadzbe pripočítava 100 bázických bodov, čo v prípade SR predstavuje
základnú sadzbu v súčasnosti vo výške (- 0,11 %) + 100 bázických bodov (1%), t.j. 0,89 %.
To platí pre úvery podnikom s uspokojivým ratingom a vysokým kolaterálom alebo úvery
podnikom s dobrým ratingom a bežným kolaterálom.“
III.
Ostatné ustanovenia Schémy minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č.2 (schéma DM - 2/2016) ostávajú
týmto dodatkom nedotknuté.
IV.
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia Schémy minimálnej pomoci
poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia v znení dodatku č.3 v Obchodnom vestníku. Zverejnenie v Obchodnom vestníku zabezpečí fond, ktorý
následne zabezpečí zverejnenie aj na svojom webovom sídle, a to do 10 pracovných dní od
zverejnenia v Obchodnom vestníku.

13

