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Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82  Bratislava v zmysle § 25b 

„Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií“ zákona č. 67/2020 Z. z. 

o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a Schémy štátnej pomoci na 

zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 číslo 

SA.64415 (2021/N) zverejnenou v Obchodnom vestníku č. 177/2021 dňa 14.09.2021. 

 

vyhlasuje výzvu 

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej pomoci vo forme návratnej finančnej výpomoci pre 

podniky bez ohľadu na ich veľkosť (t. j. mikro, malé, stredné a veľké podniky), ktoré majú 

oprávnenie na vykonávanie činností cestovnej kancelárie (SK NACE 79120). 

Cieľom tejto pomoci je zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií v súvislosti s pandémiou 

COVID-19, t. j. preklenutie časového obdobia aktuálneho nedostatku likvidity cestovných kancelárií 

potrebnej na vrátenie všetkých platieb (záloh) klientom, ktoré cestovná kancelária prijala za 

zrušené, resp. nerealizované zájazdy, resp. na zaplatenie nových záloh na zazmluvnenie hotelov 

a iných služieb cestovného ruchu v iných destináciách, ako boli pôvodne zazmluvnené, ak sa 

s klientmi dohodnú , resp. dohodli na náhradných zájazdoch do iných destinácií. 

Poskytovateľ pomoci: 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Štefanovičova 5 
817 52  Bratislava 
Webové sídlo: www.mfsr.sk 
E-mail:  podatelna@mfsr.sk 
Telefón: +421 5958 2527 
 
Administrátor pomoci: 
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 
Štefánikova 27 
814 99  Bratislava 
Webové sídlo: www.szrb.sk 
E-mail:  ck@szrb.sk 
Telefón: +421 2 57 292 292 
 
 

Podmienky poskytnutia štátnej pomoci: 

1. Príjemcami pomoci môžu byť iba cestovné kancelárie, ktoré: 
a) vydali oznámenia o náhradnom zájazde podľa § 33a ods. 1 písm. b) zákona č. 170/2018 Z. 

z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania 
v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o zájazdoch“) a/alebo 

b) vrátili zálohy za zrušené zájazdy tzv. chránenej skupine klientov podľa § 33a ods. 4 až 6 
zákona o zájazdoch. 
 

2. Štátnu pomoc možno poskytnúť príjemcovi pomoci, 
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 článku 3. Účel pomoci, 
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b) k 31. decembru 2019 nebol podnikom v ťažkostiach1), odchylne od uvedeného sa pomoc 
smie poskytnúť mikropodnikom alebo malým podnikom  ktoré už boli v ťažkostiach k 31. 
decembru 2019, a to pod podmienkou, že ku dňu poskytnutia pomoci nie sú predmetom 
kolektívneho konkurzného konania podľa vnútroštátneho práva a že nedostali pomoc na 
záchranu2) ani pomoc na reštrukturalizáciu3), 

c) ktorý nie je v likvidácii, 
d) voči ktorému nie je vedená exekúcia a výkon rozhodnutia, 
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 majetku4), 
f) neporušil v predchádzajúcich dvoch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa 

osobitného predpisu5),  
g) ktorý nie je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej 

komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným 
trhom6), 

h) ktorý nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, účasti vo verejnom obstarávaní7), 

i) ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. 
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ak sa naň takáto povinnosť v zmysle uvedeného zákona vzťahuje. 

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

a organizačné prepojenie, možno na účely poskytnutia tejto štátnej pomoci pokladať za subjekty 

tvoriace jednu hospodársku jednotku. Táto hospodárska jednotka sa potom považuje za relevantný 

podnik, t. j. za príjemcu pomoci. 

3. Oprávnené projekty a oprávnené výdavky 
Oprávnenými projektami sú projekty zameraná na úhradu oprávnených výdavkov cestovných 
kancelárií, za ktoré sa považujú: 
a) platby (vrátenie záloh) klientom za zrušené zájazdy, ak sa cestovná kancelária nedohodne 

s klientmi na poskytnutí náhradných zájazdov do 31. augusta 2021, 
b) platby (poskytnutie nových záloh) zahraničným dodávateľom služieb na zazmluvnenie 

hotelov v iných destináciách ako boli pôvodne zazmluvnené, ak sa cestovná kancelária 
s klientmi dohodne na poskytnutí náhradných zájazdov do iných destinácií, 

c) obnova tej časti finančných rezerv cestovných kancelárií, ktoré boli neplánovane použité na 
platby (vrátenie záloh) za zrušené zájazdy tzv. chránenej skupine klientov; ide o samostatnú 
skupinu oprávnených výdavkov, ktorá nie je subsumovaná v písmene a) tohto bodu 3., 
v ktorom ide o budúce výdavky na vrátenie záloh za zrušené zájazdy. V tomto písmene c) 
ide o budúce výdavky na obnovu finančných rezerv cestovných kancelárií znížených 
v minulosti výlučne z titulu už vrátených záloh za zrušené zájazdy tzv. chránenej skupine 
klientov podľa § 33a ods. 4 až 6 zákona o zájazdoch. 
 

4. Špecifické podmienky poskytnutia návratnej finančnej výpomoci (verejného úveru za 
zvýhodnených úrokových podmienok) 
4.1. Výška návratnej finančnej výpomoci, ak bod 4.2 tejto výzvy neustanovuje inak, môže 

dosiahnuť maximálne súčet 
a) platných záväzkov vyplývajúcich z vydaných oznámení o náhradnom zájazde podľa 

§ 33a ods. 1 písm. b) zákona o zájazdoch podľa stavu k 30.6.2021, 

                                                           
1)  V zmysle definície v článku 2 ods. 18 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 z 26.6.2014, str. 1, v 
znení neskorších predpisov. 
2)  V prípade, ak dostali pomoc na záchranu, podmienkou pre poskytnutie pomoci podľa schémy je skutočnosť, že v čase 
poskytnutia pomoci už vrátili príslušný úver alebo vypovedali príslušnú záruku. 
3) Ak dostali pomoc na reštrukturalizáciu, podmienkou pre poskytnutie pomoci je, že v čase poskytnutia pomoci už 
nepodliehajú reštrukturalizačnému plánu.   
4) Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z.. 
5) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
6) 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. 
7) Ako je uvedené v § 8a ods. 4 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. 
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b) vrátených záloh za zrušené zájazdy podľa § 33a ods. 4 až 6 zákona o zájazdoch za 
obdobie od 29. mája 2020 do 30. júna 2021. 

4.2. Výška návratnej finančnej výpomoci nesmie presiahnuť 25% celkového obratu príjemcu 
za rok 2019. 

4.3. Splatnosť návratnej finančnej výpomoci je 4 roky od čerpania návratnej finančnej 
výpomoci. 

4.4. Úroková sadzba návratnej finančnej výpomoci je stanovená ako pevná (paušálna) na 
celé obdobie splatnosti návratnej finančnej výpomoci pre 
a) MSP vo výške 0,49% p.a. 
b) veľké podniky vo výške 1,01% p.a. 

4.5. Odklad splácania istiny a úrokov návratnej finančnej výpomoci (grace period) je 1 rok. 
4.6. Zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci musia byť uzavreté a nadobudnú 

účinnosť najneskôr do 31.12.2021. 
4.7. Návratná finančná výpomoc sa bude splácať v pravidelných premenlivých polročných 

splátkach počas 3 rokov nasledujúcich po uplynutí obdobia podľa bodu 4.5 tejto výzvy 
(šesť splátok), pričom každá splátka (okrem prvej splátky a šiestej splátky, resp. 
akejkoľvek skutočne poslednej splátky) bude zodpovedať súhrnnej výške všetkých 
spotrebovaných náhradných zájazdov za polročné obdobie predchádzajúce 
polročnému obdobiu končiacemu príslušnou polročnou splátkou. Po uplynutí grace 
period sa úroky kapitalizujú (pripočítajú sa k istine), vypočíta sa tzv. minimálny splátkový 
kalendár (celková dlžná suma sa rozpočíta na šesť polročných anuitných splátok), 
pričom prvá splátka bude pol roka (šesť mesiacov) po uplynutí grace period (plánuje sa 
na marec 2023) a táto prvá splátka bude predstavovať minimálnu výšku prvej splátky. 
Skutočná výška prvej splátky bude zodpovedať súhrnnej výške všetkých 
spotrebovaných náhradných zájazdov za obdobie od 1. júla 2021 do konca grace 
period. Tzv. minimálny splátkový kalendár sa aktualizuje po každej skutočne vykonanej 
splátke (aktuálna dlžná suma sa rozpočíta na zostávajúci počet splátok) a bude slúžiť 
pre kontrolu minimálnej výšky najbližšej splátky; toto sa nebude vzťahovať na šiestu 
splátku, resp. na akúkoľvek skutočne poslednú splátku. Šiesta splátka, resp. akákoľvek 
skutočne posledná splátka bude predstavovať zostatok dlžnej sumy po vykonaní 
všetkých predchádzajúcich splátok.   
       

5. Dokumenty potrebné k poskytnutiu finančnej pomoci: 
5.1. Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci vo forme návratnej finančnej výpomoci 

v slovenskom jazyku, ktorá bude obsahovať  

 identifikáciu žiadateľa,  

 číslo účtu vo formáte IBAN, na ktorý sa bude poukazovať návratná finančná 
výpomoc a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,  

 požadovanú sumu návratnej finančnej výpomoci, 

 vymedzenie účelu finančnej pomoci, 
(údaje sú súčasťou Žiadosti). 

5.2. Výpis z obchodného registra / živnostenského registra (originál s osvedčovacou 
doložkou nie starší ako 1 mesiac) 

5.3. Výpis z Registra partnerov verejného sektora (originál alebo notárom overená kópia) - 
v prípade ak sa táto povinnosť na žiadateľa vzťahuje  

5.4. Vyhlásenie žiadateľa o štátnu pomoc 
5.5. Potvrdenie odsúhlasené v správe audítora obsahujúce: 

 celkovú výšku obratu za rok 2019 (celkovým obratom sa rozumie čistý obrat podľa 

§ 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) 

 platné záväzky a vrátené zálohy  

a) počet klientov a suma platných záväzkov vyplývajúcich z vydaných oznámení 

o náhradnom zájazde podľa § 33a ods. 1 zákona o zájazdoch podľa stavu 

k 30.6.2021 a  

b) počet klientov a suma vrátených záloh za zrušené zájazdy podľa § 33a ods. 4 

až 6 zákona o zájazdoch (tzv. chránená skupina klientov) za obdobie od 

29.5.2020 do 30.6.2021. 
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Potvrdenie audítor odsúhlasí v súlade s usmernením Slovenskej komory audítorov. 
Dôležité: 
Ak audítor zistí odchýlky a uvedie ich vo svojej správe, je považovaná každá odchýlka 
za významnú. Ak audítor zistí a v správe uvedie odchýlku prevyšujúcu 3% hodnoty, 
žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci bude zamietnutá.  

5.6. Vyhlásenie žiadateľa o neposkytnutí/poskytnutí úveru podľa oddielu 3.2 Dočasného 
rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii 
spôsobenej nákazou COVD-19 (ďalej len „Dočasný rámec“) a v prípade, že žiadateľovi 
bol poskytnutý úver podľa oddielu 3.2. Dočasného rámca písomné vyhlásenie, že 
nepoužil finančné prostriedky z takéhoto úveru na výdavky podľa bodu 3. Oprávnené 
projekty a oprávnené výdavky tejto výzvy. 

5.7. návrh Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci (žiadateľom podpísané 4 rovnopisy 
Zmluvy) 

 
Záväzné tlačivá Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci vo forme návratnej finančnej výpomoci 
(bod 5.1.), Vyhlásenie žiadateľa o štátnu pomoc (bod 5.4.), vzor potvrdenia, ktoré musí byť 
odsúhlasené v správe audítora (podľa bodu 5.5.), Vyhlásenie o neposkytnutí/poskytnutí úveru 
podľa oddielu 3.2 Dočasného rámca (bod 5.6.) a návrh Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci 
(bod 5.7.) sú zverejnené na webovom sídle www.szrb.sk. 
 
Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci vo forme návratnej finančnej výpomoci, vrátane 
všetkých požadovaných príloh pre posúdenie nároku finančnej pomoci predkladá žiadateľ 
najprv elektronicky v zmysle informácií uvedených na webovom sídle Administrátora pomoci 
www.szrb.sk, ktorý následne kontaktuje žiadateľa mailom, resp. telefonicky. Po vykonaní 
kontroly elektronicky doručenej žiadosti a jej príloh sa predkladá písomná žiadosť s prílohami, 
ktorú bude žiadateľ podpisovať priamo v sídle Administrátora pomoci. 
 
Lehota na predkladanie žiadostí je od zverejnenia tejto výzvy až do 31. októbra 2021. 

 

Podaním Žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci vo forme návratnej finančnej 

výpomoci, vrátane povinných príloh nevzniká cestovnej kancelárii právny nárok na 

poskytnutie finančnej pomoci vo forme návratnej finančnej výpomoci.  
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