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Doterajšie skúsenosti 

Administratívne náročný proces overovania 
MSP 

Nejednotné údaje v rámci dostupných 
registrov a databáz 

Realizácia štúdie vytvorenia centrálneho 
registra MSP na národnej úrovni 



Postup kontroly MSP 

• Overenie v dvoch fázach (pred poskytnutím 
príspevku a po poskytnutí príspevku) 

• Overuje sa 100 % žiadateľov/prijímateľov 

• Rozdielny je časový aspekt overenia 
• pred poskytnutím príspevku na základe údajov platných     

v čase predloženia žiadosti 

• po poskytnutí príspevku na základe údajov platných v čase 
poskytnutia príspevku (ku dňu nadobudnutia účinnosti 
zmluvy s prijímateľom) 

 



Postup kontroly MSP 

Overenie ku dňu nadobudnutia účinnosti 
zmluvy s prijímateľom 

• najneskôr pred úhradou prvej platby 

• aj spätne (od poskytnutia príspevku až po predloženie 
žiadosti - zmena vlastníckej štruktúry, účtovné obdobia) 

• vplyv identifikovaných zmien na kritéria odborného 
hodnotenia žiadosti a na celkový výsledok hodnotenia 

• vplyv zmien štruktúry podniku na status „podnik nie je 
v ťažkostiach“ 



Postup kontroly MSP 

•   Zistenie vlastníckej štruktúry podniku 

 

•   Zistenie údajov o podnikoch 

 

•   Prepočet údajov o podnikoch 

 

•   Určenie veľkostnej kategórie podniku 

 

 



Zistenie vlastníckej štruktúry 

•  Úloha: 

 

 identifikovať právne subjekty, ktoré spolu tvoria 
podnik a zistiť veľkosť podielov 



Zistenie vlastníckej štruktúry 

•  Zdroje údajov: 
• Vyhlásenie žiadateľa/prijímateľa 

• Obchodný register SR 

• Živnostenský register SR 

• Registre Ministerstva vnútra SR (občianske združenia, záujmové 
združenia právnických osôb,...) 

• Register účtovných závierok (výročné správy, poznámky k účtovnej 
závierke) 

• Arachne 

• Register partnerov verejného sektora 

• Iné databázy – Cribis, Finstat, Foaf... 

• Webové stránky žiadateľa/prijímateľa 

 



Zistenie vlastníckej štruktúry 

•     Problémy: 

• Nedostupnosť údajov o vlastníckej štruktúre pri 
niektorých právnych formách (akciové spoločnosti, 
neziskový sektor) 

• Fyzické osoby ako vlastníci (relevantné/priľahlé 
trhy a určenie pôsobenia podniku na konkrétnom 
trhu) 

• Fyzické osoby ako vlastníci a zároveň konatelia 

 

 



Zistenie vlastníckej štruktúry 

•     Problémy: 

• Fyzické osoby – živnostníci ako vlastníci (tendencia 
žiadateľov neposudzovať ich ako podnik) 

• Rodinné väzby  

• Umelé konštrukcie vzťahov s cieľom skryť/prerušiť 
vlastnícku štruktúru 

• Nejasnosti v určení „STOP“ hranice prepočtu 

 

 

 

 



Zistenie údajov o podnikoch 

• Úloha: 

 

zabezpečiť údaje pre výpočet veľkosti podniku 



Zistenie údajov o podnikoch 

•  Zdroje údajov: 

• Účtovná závierka 

o v SR povinnosť takmer všetkých účtovných jednotiek 
ukladať účtovnú závierku do registra účtovných závierok 

• Vyhlásenie žiadateľa 

o zdroj údajov o zahraničných subjektoch 

oprimárny zdroj údajov o počte zamestnancov 

• Finančné údaje z ARACHNE 

o  odlišná legislatíva jednotlivých krajín a náročnosť 
ďalšieho overovania 



Zistenie údajov o podnikoch 

•     Problémy: 

• Nedostupnosť údajov v prípade subjektov, ktoré 
nie sú účtovnými jednotkami 

• Rozdielna metodika pre stanovenie počtu 
zamestnancov v účtovnej závierke a v definícii 
MSP 

 



Dobrá prax 

• Zverejňovanie účtovných závierok vo 
verejnom registri 

• Zavedenie Registra partnerov verejného 
sektora (verifikačný dokument), nevýhodou 
je povinnosť od limitu grantu 100 tis. Eur 

• Zvýšený počet veľkých podnikov 
 



Odporúčania 

•     Zjednodušenie definície MSP 

• Vypustenie obmedzenia vlastníckych vzťahov 
fyzických osôb iba na podniky pôsobiace na 
rovnakých/priľahlých trhoch 

• Zvýšenie limitných hodnôt (ako kompenzácia 
predchádzajúceho bodu) 

• Databáza údajov v systéme ARACHNE v zmysle 
definície MSP 



Odporúčania 

•    Spresnenie definície MSP 

• Presnejšie vymedzenie zamestnanca 

• Zavedenie objektívnych kritérií na posúdenie 
vykonávania hospodárskej činnosti 

•    Zjednotenie definícií podniku/skupiny 

• Zosúladenie definícií prepojených podnikov (MSP), 
jediného podniku (de minimis) a skupiny podnikov 
(podnik v ťažkostiach) 

 

 



Odkazy 

 Zdroje údajov: 

• http://orsr.sk/ 

• https://www.zrsr.sk/zr_om.aspx 

• http://www.registeruz.sk/cruz-
public/domain/accountingentity/simplesearch 

• https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsi
e-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx 

• https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/home/ 
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Ďakujem za pozornosť 


