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Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

Audiovizuálny fond (ďalej len „fond“) poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálnej
kultúry v oblastiach vývoja, výroby, distribúcie a propagácie audiovizuálnych diel a kultúrnych
podujatí a na podporu audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike ako štátnu pomoc
podľa príslušných schém štátnej pomoci.1)

2.

Právnym základom na poskytovanie štátnej pomoci je Nariadenie 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 187/1, 26.6.2014; ďalej len „nariadenie“), zákon č.
516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ďalšie vnútorné predpisy fondu a všeobecne záväzné právne predpisy.

3.

Pravidlá poskytovania štátnej pomoci podľa nariadenia v oblastiach podľa odseku 1 vylučujú
poskytnutie štátnej pomoci žiadateľovi, ktorý je podnikom v ťažkostiach.

4.

Táto smernica upravuje postupy overenia skutočnosti, či je žiadateľ o podporu audiovizuálnej
kultúry v oblastiach podľa odseku 1, žiadateľ o podporu audiovizuálneho priemyslu alebo
žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry formou pôžičky (ďalej spoločne len „žiadateľ“)
podnikom v ťažkostiach a s tým súvisiace práva a povinnosti žiadateľa a fondu.

Článok 2
Podnik v ťažkostiach
Na účely poskytovania finančných prostriedkov fondu, ktoré sú štátnou pomocou a na účel
poskytovania finančných prostriedkov fondu na podporu audiovizuálnej kultúry formou pôžičky sa za
podnik v ťažkostiach považuje žiadateľ, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou
podnikateľom a
a) ktorý je spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo akciovou spoločnosťou, ktorej hodnota
vlastného imania je nižšia ako hodnota polovice základného imania,
b) ktorý je verejnou obchodnou spoločnosťou alebo komanditnou spoločnosťou, ktorej
hodnota vlastného imania je nižšia ako hodnota polovice základného imania tvoreného
vkladmi spoločníkov, ako sú zaznamenané v účtovnej závierke takejto spoločnosti,
c) ktorý nie je obchodnou spoločnosťou podľa písm. a) alebo b) a hodnota jeho majetku je
záporná,
d) ktorý je v konkurze alebo v reštrukturalizácii podľa osobitného predpisu,2)
e) na ktorého je zavedená nútená správa3) alebo ktorého zriaďovateľom je osoba, na ktorú je
zavedená nútená správa, alebo
f) ktorý nie je malým alebo stredným podnikom4) a ktorého účtovný pomer dlhu k vlastnému
kapitálu je vyšší ako 7,5 a pomer EBITDA k úrokovému krytiu je nižší ako 1,0 za posledné dva
roky.
1)

Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike na podporu vývoja, výroby, distribúcie a
propagácie audiovizuálnych diel a na podporu kultúrnych podujatí prostredníctvom Audiovizuálneho fondu,
číslo SA48344; Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike na podporu audiovizuálneho
priemyslu prostredníctvom Audiovizuálneho fondu, číslo SA45652.
2
) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
3
) Napríklad § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Takýto podnik zamestnáva viac ako 250 osôb a jeho ročný obrat presahuje 50 miliónov eur alebo jeho
celková ročná súvaha presahuje 43 miliónov eur.
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Článok 3
Práva a povinnosti žiadateľa a fondu
1.

Prijímateľom finančných prostriedkov fondu, ktoré sú štátnou pomocou alebo finančných
prostriedkov fondu na podporu audiovizuálnej kultúry formou pôžičky nemôže byť žiadateľ,
ktorý je ku dňu poskytnutia štátnej pomoci podnikom v ťažkostiach.

2.

Žiadateľ je pre účely vyhotovenia návrhu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov fondu
povinný predložiť fondu v oblasti podľa čl. 1 ods. 1 alebo so žiadosťou o poskytnutie pôžičky
vyhlásenie o tom, že nie je podnikom v ťažkostiach. Vzor vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety
zverejní fond na svojom webovom sídle.

3.

Fond overí skutočnosť, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach spravidla na základe údajov z
účtovnej závierky žiadateľa dostupnej v registri účtovných závierok alebo údajov z účtovnej
závierky žiadateľa predloženej žiadateľom.

4.

Žiadateľ je do dvadsiatich dní od doručenia informácie o prijatí rozhodnutia riaditeľa fondu o
poskytnutí finančných prostriedkov fondu (ďalej len „informácia“), ktoré sú štátnou pomocou
alebo finančných prostriedkov fondu na podporu audiovizuálnej kultúry formou pôžičky, povinný
predložiť fondu účtovnú závierku zostavenú k dátumu, ktorý nie je skorší ako tri mesiace pred
dňom doručenia informácie.

5.

Ak žiadateľ účtovnú závierku podľa odseku 4 nepredloží, alebo ak fond zistí, že žiadateľ je
podnikom v ťažkostiach, riaditeľ rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov fondu
tomuto žiadateľovi zruší, nakoľko poskytnutie finančných prostriedkov fondu takémuto
žiadateľovi by bolo v rozpore s pravidlami poskytovania štátnej pomoci podľa nariadenia.

Článok 4
Spoločné ustanovenia
1.

Na situácie neupravené touto smernicou sa primerane použijú ustanovenia súvisiacich
všeobecne záväzných predpisov, nariadenia a vnútorných predpisov fondu.

2.

Pokiaľ sa niektoré ustanovenia tejto smernice stanú neplatnými alebo neúčinnými, nie je tým
dotknutá platnosť a účinnosť celej smernice.

3.

Smernicu, jej zmeny a doplnenia schvaľuje rada.

4.

Smernicu po schválení vydáva rada. Vydanie smernice zabezpečuje kancelária po schválení
radou.

Článok 5
Účinnosť
Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia radou.

V Bratislave 25.7. 2017

Mgr. art. Miloslav Luther
predseda rady Audiovizuálneho fondu
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