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PRÍHOVOR PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY NARMSP
Stále dynamickej‰í v˘voj svetovej ekonomiky a proces globalizácie si vyÏaduje neustále prispôsobovanie sa národn˘ch
ekonomík nov˘m podmienkam. Preto je v hospodárskej stratégii jednou z najvy‰‰ie hodnoten˘ch vlastností podniku
jeho flexibilita, moÏnosÈ efektívnej tvorby pracovn˘ch miest a primeraná investiãná nároãnosÈ.
Tieto poÏiadavky najlep‰ie spæÀajú malé a stredné podniky, ão si uvedomujú hospodárski predstavitelia tak prie-
myselne vyspel˘ch ako aj rozvíjajúcich sa ekonomík. Podporou rozvoja sektora mal˘ch a stredn˘ch podnikov sa
takto snaÏia vybudovaÈ zdravé, progresívne a konkurencieschopné hospodárske prostredie.
Na druhej strane v˘raznou vlastnosÈou mal˘ch a stredn˘ch podnikov je ich zraniteºnosÈ hlavne v poãiatoãnom
‰tádiu ich fungovania. Práve preto je pre malé a stredné podniky - vari e‰te viac neÏ pre veºké podniky - Ïivotne
dôleÏitá kvalita podnikateºského prostredia. V tejto oblasti je e‰te veºa ão naprávaÈ, pretoÏe existujú mnohé ÈaÏkosti
a prekáÏky, ktoré musia malé a stredné podniky dnes prekonávaÈ.
Podpora tohto sektora je preto jasne deklarovaná v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky ako
jedna z priorít v období transformácie slovenskej ekonomiky. Cieºom tohto procesu je vytvorenie takého
podnikateºského prostredia, ktoré by pri dodrÏaní pravidiel hospodárskej súÈaÏe umoÏnilo zdrav˘ rozvoj
podnikania na Slovensku a posilnilo medzinárodnú konkurencieschopnosÈ na‰ich podnikov a ich úspe‰n˘
prienik na nové trhy. Veºmi pozitívne prijat˘m krokom zo strany vlády v roku 1999 bolo zriadenie Rady
vlády pre malé a stredné podniky, ktorej úlohou je pripravovaÈ návrhy na také zmeny v podnikateºskom
prostredí, ktoré by pomohli pri realizácii horeuveden˘ch cieºov. Pritom pomerné zastúpenie v tejto rade
majú tak zamestnanci ‰tátneho sektora ako aj zástupcovia podnikateºov a parlamentu.
Na druhej strane veºmi dôleÏitú úlohu pri realizácii tejto politiky zohráva systém in‰titucionálnej podpory
malého a stredného podnikania, ktorého základn˘m kameÀom je Národná agentúra pre rozvoj malého
a stredného podnikania spolu s existujúcou sieÈou regionálnych poradensk˘ch centier zriadená na podnet
vlády Slovenskej republiky a Komisie EÚ ako implementaãná jednotka podporn˘ch programov realizovan˘ch
za podpory prostriedkov zo ‰tátneho rozpoãtu ako aj programu Phare.
Efektívna realizácia t˘chto programov pomáha pri preklenutí prekáÏok tak zaãínajúcich ako aj existujú-
cich podnikateºov pri dodrÏiavaní pravidiel hospodárskej súÈaÏe.
S t˘mto cieºom bol v roku 1999 prijat˘ aj zákon o ‰tátnej pomoci, ktor˘ okrem iného upravuje aj
definíciu malého a stredného podnikateºa tak, aby bola zhodná s definíciou odporuãenou Komisiou
Európskej Únie. Prijatím tohto zákona sme urobili v˘znamn˘ krok v procese aproximácie národnej
legislatívy k legislatíve Európskej Únie.
Zvládnutie nov˘ch poÏiadaviek, ktoré sú na Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného
podnikania kladené, si neustále vyÏaduje veºké úsilie zo strany jej pracovníkov a zlep‰ovanie ich
pracovn˘ch metód. V neposlednom rade je potrebné poznamenaÈ, Ïe splnenie rozvojov˘ch úloh
v tejto oblasti v budúcnosti bude závisieÈ i od schopnosti získaÈ na programy podpory pre malé
a stredné podnikanie dostatoãné finanãné zdroje. Vìaka pokraãujúcej re‰trukturalizácii slo-
venského bankového sektora a zv˘‰enej aktivite medzinárodn˘ch finanãn˘ch in‰titúcií sa v‰ak aj
v tejto oblasti pomaly zaãína bl˘skaÈ na lep‰ie ãasy.
Záverom by som chcel vyjadriÈ poìakovanie v‰etk˘m ãlenom správnej a dozornej rady Národnej
agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorí svojimi poznatkami a cenn˘mi radami
prispeli k úspe‰nej realizácii podporn˘ch programov v roku 1999.

PhDr. Ján Oravec, CSc.
predseda správnej rady NARMSP
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PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEªA NARMSP
Malé a stredné podnikanie je stredobodom pozornosti na‰ej spoloãnosti nachádzajúcej sa v zloÏitom období trans-
formácie národnej ekonomiky. Jeho rozvoj je barometrom úspe‰nosti tohto neºahkého procesu a preto podpora
ìal‰ieho rozvoja tohto sektora je jednou z priorít vlády Slovenskej republiky.
Celkovo moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe tento sektor vykazuje kontinuálne pozitívny v˘voj a vo viacer˘ch makroekonomick˘ch
ukazovateºoch sa pribliÏuje priemerom dosahovan˘m v krajinách Európske Únie. Predpokladom pre ìal‰í
úspe‰n˘ rozvoj mal˘ch a stredn˘ch podnikov je hlavne priaznivé a motivaãné podnikateºské prostredie, ktoré
v‰ak u nás e‰te nedosahuje parametre beÏné v krajinách s vyspelou trhovou ekonomikou. Z tohto dôvodu je
veºmi potrebné maÈ po ruke nástroje, ktoré môÏu odstrániÈ resp. zmierniÈ urãité deformácie podnikateºského
prostredia práve poãas obdobia jeho transformácie.
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania je in‰titúciou, ktorá uÏ niekoºko rokov úspe‰ne
zohráva úlohu iniciátora a realizátora celého radu podporn˘ch programov s cieºom ur˘chliÈ a uºahãiÈ proces
etablovania sa mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov v ekonomike Slovenska. Aj keì táto úloha nie je jednoduchá,
v úzkej spolupráci s ministerstvom hospodárstva, zdruÏeniami podnikateºov, ako aj expertami z krajín EÚ sa
nám darí plniÈ stanovené ciele a ponúkaÈ tak podnikateºom programy, ktoré im pomáhajú preklenúÈ exis-
tujúce bariéry podnikania.
Rok 1999 môÏeme z tohto pohºadu charakterizovaÈ ako rok postupného prechodu z podpory extenzívneho
rastu tohto sektora na podporu jeho intenzívneho rastu. Z tohto dôvodu sme pripravili dva pilotné podporné
programy na podporu zavádzania systémov riadenia kvality a transfer progresívnych technológií. Samozrejme,
Ïe sme pokraãovali aj v realizácii uÏ osvedãen˘ch programov, ãi uÏ z oblasti poskytovania komplexn˘ch
poradensk˘ch sluÏieb, informaãn˘ch sluÏieb alebo realizácii Ïiadan˘ch úverov˘ch programoch.
Nemenej dôleÏitou oblasÈou, ktorú zastre‰ovala Národná agentúra bol negociaãn˘ proces s Komisiou
Európskej Únie o plnení podmienok aproximácie legislatívy, nariadení a doporuãení platn˘ch v krajinách
EÚ práve v oblasti malého a stredného podnikania. UÏ teraz je moÏné kon‰tatovaÈ, Ïe tento proces pre-
biehal úspe‰ne a kapitola malého a stredného podnikania bola zaradená medzi úvodné kapitoly, ktoré
budú otvorené v prvom kole rozhovorov o vstupe Slovenska do Európskej Únie.
A práve cieºom tejto správy je poskytnúÈ ‰irokej odbornej verejnosti ako aj samotn˘m podnikateºom súhrn-
nú informáciu o realizácii t˘chto v˘znamn˘ch aktivít a programov v roku 1999 a dosiahnut˘ch v˘sledkoch.
ZároveÀ je to vhodná príleÏitosÈ poìakovaÈ v‰etk˘m spolupracujúcim in‰titúciám za ich prínos v období
prípravy ako aj realizácie jednotliv˘ch programov ako aj v˘zva pre v‰etk˘ch t˘ch, ktorí majú záujem
aktívne vstúpiÈ do tohto procesu v nasledujúcom období.

Ing. Juraj Majtán
generálny riaditeº NARMSP
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IN·TITUCIONÁLNA SIEË PODPORY MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA

Poradenstvo a vzdelávanie sú dôleÏitou súãasÈou systému podpory malého a stredného podnikania
v Slovenskej republike. Preto aj v roku 1999 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podni-
kania realizovala programy zamerané na poskytovanie poradensk˘ch sluÏieb a organizáciu ‰kolení
a seminárov pre MSP, s cieºom zv˘‰iÈ podnikateºské a manaÏérske schopnosti podnikateºov. Podporné
programy boli financované z programu PHARE a ‰tátneho rozpoãtu SR.
Na regionálnej úrovni boli programy implementované prostredníctvom in‰titucionálnej podpornej siete
dvanástich Regionálnych poradensk˘ch a informaãn˘ch centier (RPIC) a ‰tyroch Podnikateºsk˘ch
a inovaãn˘ch centier (BIC).
RPIC/BIC poskytovali záujemcom o podnikanie a existujúcim mal˘m a stredn˘m podnikateºom
komplexn˘ poradensk˘ a informaãn˘ servis v oblastiach súvisiacich s podnikaním.
Pomocou poradenstva, vzdelávania a realizácie regionálnych projektov, aj v spolupráci s ìal‰ími
zainteresovan˘mi in‰titúciami a organizáciami, sa cielene podporuje rozvoj jednotliv˘ch regiónov
a zabezpeãuje sa ich zaãlenenie do medzinárodn˘ch projektov a aktivít na medzinárodnej úrovni.

Poradenské a informaãné sluÏby
SieÈ RPIC a BIC v roku 1999 poskytla 2997 odborn˘ch konzultácií zaãínajúcim podnikateºom
a záujemcom o podnikanie aj z radov nezamestnan˘ch a 3639 odborn˘ch konzultácií existu-
júcim podnikateºom. Z toho z programu Phare bolo plne alebo ãiastoãne dotovan˘ch 58 %
a zo ·tátneho podporného programu 42 % konzultácií. 
Pre úãely získania úverov, ãi uÏ v rámci finanãn˘ch podporn˘ch programov alebo z komerãn˘ch
zdrojov RPIC/BIC spracovali alebo dopracovali 336 a posúdili 211 podnikateºsk˘ch plánov.
SieÈ svojou ãinnosÈou prispela k vytvoreniu a udrÏaniu 7473 pracovn˘ch miest a pomohla
zaloÏiÈ 313 nov˘ch podnikov.
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Vzdelávanie
V priebehu roka regionálne centrá zorganizovali 115 ‰kolení, ktor˘ch sa zúãastnilo 1947 podnikateºov a ich
zamestnancov. ·kolenia a semináre boli obsahovo zamerané na podporu rozvoja MSP, regionálny rozvoj, cezhra-
niãnú spoluprácu, prípravu na podnikanie pre rôzne sociálne skupiny (nezamestnan˘ch, mlad˘ch, Ïeny, atì.),
úãtovníctvo, dane, finanãné riadenie, cestovn˘ ruch, tvorba podnikateºského plánu, marketing, úvery, export,
systémy riadenia kvality a podobne.
Pre nezamestnan˘ch, ktorí majú záujem a schopnosti zaloÏiÈ si vlastn˘ podnik, bolo v roku 1999 zdruÏením
CEPAC Slovensko, ktorého spoluzakladateºom je aj NARMSP v spolupráci so sieÈou RPIC/BIC, ale aj in˘ch
regionálnych podporn˘ch in‰titúcií, zorganizovan˘ch 37 kurzov komplexného vzdelávacieho a poradenského
programu (KVPP). V tom istom období zaloÏili absolventi programu 206 nov˘ch podnikov. V priebehu rokov
1994 – 1999 absolvovalo program celkovo 2152 nezamestnan˘ch v 156 kurzoch. Bolo zaloÏen˘ch 943 no-
v˘ch podnikov. V rámci nov˘ch podnikov bolo vytvoren˘ch 347 ìal‰ích pracovn˘ch miest. Nové zamestnanie
si na‰lo 387 absolventov programu. 
NARMSP v spolupráci s Centrom ãistej‰ej produkcie pri STU zorganizovala ‰kolenie pre MSP, ktoré majú zá-
ujem o implementáciu environmentálnych systémov riadenia.

Regionálne projekty
So zámerom podporiÈ rozvoj regiónov Slovenska, NARMSP financovala z prostriedkov PHARE projekt rozvo-
ja turizmu v regióne Spi‰ a Gemer. Projekt je zameran˘ na spracovanie a vydanie ‰tvorjazyãného sprievodcu
Gotickou cestou, ktor˘ turistom priblíÏi históriu pamiatok nachádzajúcich sa na tejto unikátnej ceste.
Cieºom projektu je prispieÈ k zv˘‰eniu náv‰tevnosti regiónu aj prostredníctvom lep‰ej informovanosti
a kvalitnej propagácie.

Zvy‰ovanie kvality poradensk˘ch sluÏieb
Jedn˘m zo základn˘ch cieºov NARMSP je aj neustále skvalitÀovanie a roz‰irovanie poradensk˘ch
a vzdelávacích sluÏieb poskytovan˘ch MSP tak, aby v ão najvy‰‰ej miere zodpovedali ich potrebám.
So zámerom získaÈ aktuálne informácie o problémoch a potrebách podnikateºov zaãala v minulom
roku realizácia projektu anal˘zy potrieb MSP v oblasti poradenstva a vzdelávania. Anal˘zu formou
pilotného projektu v Banskobystrickom kraji zaãal spracovávaÈ RPIC Zvolen s finanãnou podporou
programu PHARE a ìal‰ích donorov.

Podpora zavádzania systémov riadenia kvality
V roku 1999 roz‰írila NARMSP spektrum podporn˘ch programov pre MSP o nov˘ grantov˘ pro-
gram implementácie systémov riadenia kvality – KVALITA, ktor˘ bol financovan˘ zo ‰tátneho
rozpoãtu SR. Cieºom programu je posilnenie konkurencieschopnosti sektora MSP zvy‰ovaním
kvality v˘robkov a sluÏieb a nárast poãtu MSP certifikovan˘ch podºa noriem ISO 9000.
Z celkového poãtu 14 Ïiadostí podan˘ch 10 podnikmi bolo v rámci programu Komisiou
pre prideºovanie grantov schválen˘ch 11 Ïiadostí, ktoré predloÏilo 7 podnikov. Do konca
roku 1999 boli zrealizované 3 granty na poradenstvo a vzdelávanie a 2 granty na certifi-
kaãn˘ proces celkovo pre 3 podniky.
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KOORDINAâNÉ A LEGISLATÍVNE AKTIVITY
Cieºom koordinaãn˘ch a legislatívnych aktivít aj v uplynulom roku bolo postupné zlep‰ovanie podnikateºského
prostredia. V súvislosti s t˘m NARMSP zamerala svoju ãinnosÈ v tejto oblasti na:
• spoluprácu pri realizácii ‰tátnej podpory a rozvoja MSP,
• spoluprácu s in‰titúciami zdruÏujúcimi podnikateºov,
• informaãné aktivity,
• aktivity NARMSP v rámci NPAA,
• podporu re‰trukturalizácie priemyslu.

Spolupráca pri realizácii ‰tátnej podpory a rozvoja MSP
NARMSP bola poverená MH SR na základe UV SR ã. 740/1994 vypracovávaÈ správu o stave MSP a jeho podpore
v SR, ktorú kaÏdoroãne predkladá vláde a NR SR. V roku 1999 bolo v rámci správy predloÏen˘ch viacero
návrhov na zlep‰enie podnikateºského prostredia. Ku koncu roku 1999 boli akceptované a vládou a NR SR
schválené najpodstatnej‰ie z nich, a to v oblasti zníÏenia daní pre podnikateºov a zavedenie kategórie tzv.
pau‰álnych daní pre vybrat˘ okruh Ïivností. Spolupráca s ústredn˘mi orgánmi a organizáciami zdruÏujúcimi
podnikateºov sa prejavila aj v rámci príprav návrhu zákona ã. 231/1999 Z.z. o ‰tátnej pomoci, novely
Ïivnostenského zákona a návrhu opatrení na skvalitnenie koordinácie orgánov územnej ‰tátnej správy,
miestnej samosprávy a príslu‰n˘ch zloÏiek verejnoprávnych fondov, najmä pri podpore MSP v regió-
noch a miestnych infra‰trukturálnych projektoch, kde sa zástupcovia NARMSP aktívne zúãastnili tvorby
t˘chto materiálov. Aktívne sa NARMSP zúãastnila aj prác na návrhu kon‰tituovania Rady vlády pre malé
a stredné podnikanie, v ktorej má aj svoje zastúpenie.

Spolupráca s in‰titúciami zdruÏujúcimi podnikateºov
NARMSP aktívne spolupracuje s in‰titúciami zdruÏujúcimi podnikateºov resp. Ïivnostníkov. V˘razom
tejto spolupráce je niekoºko projektov s podporou z programu PHARE, ktoré sledujú pomoc zdru-
Ïeniam podnikateºov hlavne pri budovaní ich infra‰truktúry a technického vybavenia. V uplynulom
roku boli takéto projekty realizované s: 
• Cechom informatiky, úãtovníctva a manaÏmentu,
• Klubom rómskych podnikateºov,
• Slovensk˘m Ïivnostensk˘m zväzom,
• Cechom v˘robcov hraãiek.
Cieºom tejto spolupráce bola profilácia ãinnosti jednotliv˘ch in‰titúcií, lep‰ia propagácia ãinnos-
ti a vzdelávanie ãlenskej základne, podpora pri nadväzovaní zahraniãn˘ch kontaktov, ako aj tvor-
ba stratégie obhajoby záujmov svojich ãlenov.

Informaãné aktivity
Informácie a ich ão najr˘chlej‰í a naj‰ir‰í prienik k odbornej verejnosti je dôleÏitou súãasÈou
stratégie podpory MSP. Preto aj v roku 1999 NARMSP pokraãovala v periodickom vydávaní
rôznych informaãn˘ch materiálov, periodick˘ch a neperiodick˘ch publikácií :
• Podpora malého a stredného podnikania – Sprievodca iniciatívami, 
• Prehºad právnych predpisov pre mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov, 
• Základné administratívne kroky pri zaãatí podnikateºskej ãinnosti, 
• Zoznam ‰tátnej legislatívy na podporu malého a stredného podnikania, 
• publikácia „Skúste podnikaÈ“, ktorá struãne popisuje v‰etko, ão je potrebné urobiÈ pri

zaãatí podnikania,
• ãasopis „Podnikanie“ (mesaãník).
V priebehu roka sme zorganizovali tri regionálne workshopy o podpore MSP na Sloven-
sku (Nitra, Banská Bystrica, Pre‰ov), urãené pre zástupcov ‰tátnej správy, samosprávy
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a predstaviteºov regionálnych podnikateºsk˘ch zdruÏení s cieºom ão najväã‰ieho prieniku informácií
o t˘chto programoch do jednotliv˘ch regiónov.
Prenos informácií sa zabezpeãoval v spolupráci s elektronick˘mi a tlaãov˘mi médiami, a tieÏ prostredníctvom
v˘roãnej a troch regionálnych tlaãov˘ch konferencií.

Aktivity NARMSP v rámci Národného programu pre implementáciu
acquis communautaire
NARMSP sa aktívne zúãastÀuje aj na príprave a realizácii Národného programu pre implementáciu
acquis communautaire (NPAA), ktor˘ predstavuje súbor opatrení, aké je potrebné z na‰ej strany
realizovaÈ poãas predvstupovej fázy do EÚ. Agentúra v rámci tohto programu zastre‰uje jednu z jeho
29 ãastí, a to oblasÈ malého a stredného podnikania.
V roku 1999 do‰lo k inovácii Národného programu pre implementáciu acquis communautaire
(NPAA), na ktorej v oblasti MSP participovala aj NARMSP, ktorá túto ãasÈ programu spracovala
a zabezpeãila aj jej plnenie. Okrem uvedeného do‰lo v minulom roku aj k bilaterálnemu screenin-
govému rokovaniu so zástupcami EÚ. Na screeningu bol prerokovan˘ stav v pribliÏovaní na‰ej
legislatívy k legislatíve EÚ. Bolo vzájomne kon‰tatované, Ïe v tejto oblasti neexistujú váÏnej‰ie pro-
blémy, ktoré by mohli ohroziÈ ná‰ vstup do EÚ v predpokladanom ãasovom horizonte. Zásadn˘
rozdiel, ktor˘ existoval v tejto oblasti – iná kategorizácia MSP na Slovensku a v EÚ – bol prijatím
zákona o ‰tátnej pomoci odstránen˘. U kapitoly MSP sa predpokladá, Ïe bude medzi prv˘mi,
ktoré budú na rokovaní so SR uzavreté.

Podpora re‰trukturalizácie priemyslu
Realizácia programu spin-off, ktor˘ bol u nás implementovan˘ v roku 1995, prispieva k po-
trebnej re‰trukturalizácii ná‰ho národného hospodárstva. Ide o zaujímav˘ projekt selekcie
vhodn˘ch prevádzok, dielní, úsekov vo veºk˘ch, zväã‰a ‰tátom vlastnen˘ch podnikoch, za
úãelom ich osamostatnenia, ãím vznikajú malé samostatné firmy s väã‰ím rozsahom pôsob-
nosti neÏ v rámci materskej fimy. Vyãlenením t˘chto prevádzok materská firma zniÏuje svoje
reÏijné náklady, stáva sa efektívnej‰ou a zároveÀ sa udrÏuje zamestnanosÈ.
Rok 1999 moÏno charakterizovaÈ ako rok aktívnej implementácie Programu spin-off
NARMSP v spolupráci s regionálnymi poradensk˘mi centrami RPIC/BIC. Poãas tohto
roku sa uskutoãnili v rámci realizácie 5. a 6. etapy celkom ‰tyri semináre pre nositeºov
projektov Programu spin-off, priãom 2. seminár 6. etapy bol rozdelen˘ na dve pracovné
skupiny, a to skupina, kde boli zaradené podnikateºské plány SSC Bratislava ‰.p.
(8 projektov) a do druhej skupiny boli zaradené podnikateºské plány ÎOS Zvolen a.s.
(5 projektov) a ZVS Dubnica a.s. (2 projekty).

STAV

MALÉHO

A STREDNÉHO

PODNIKANIA
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Pri príprave 5. a 6. etapy Programu spin-off NARMSP oslovila viac ako 80 podnikov vhodn˘ch na implementáciu
Programu spin-off.
V roku 1999 sa uskutoãnili tri zasadnutia Rady spin-off.

Prehºad o realizácii metódy spin-off za posledné tri roky je vidieÈ z nasledovnej tabuºky:

FINANâNÉ PODPORNÉ PROGRAMY
OblasÈ poskytovania finanãn˘ch podporn˘ch programov pre mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov sa uÏ tradiã-
ne zaradila medzi najÏiadanej‰ie aktivity NARMSP.
Národná agentúra realizuje finanãné podporné programy pre mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov, ktoré
im umoÏÀujú získaÈ úvery za v˘hodnej‰ích „mäkk˘ch” podmienok, a t˘m pomáhajú mal˘m a stredn˘m
podnikateºom preklenúÈ nedostatok kapitálu na finanãnom trhu. 

Podporn˘ úverov˘ program (PÚP)
Tento program patrí medzi podnikateºmi k najvyhºadávanej‰ím finanãn˘m programom. Jeho realizátorom
a koordinátorom je NARMSP. Bol vytvoren˘ v roku 1994 a na jeho financovaní sa podieºala Komisia
Európskej únie, ‰tátny rozpoãet a vybrané slovenské komerãné banky. Vytvoril sa tak revolvingov˘
fond, ktor˘ pomohol v nasledujúcich rokoch zrealizovaÈ mnoÏstvo podnikateºsk˘ch zámerov.
Úvery v max. v˘‰ke 5 mil. Sk sú urãené mal˘m a stredn˘m podnikateºom, ktorí podnikajú v oblasti
v˘roby, remesiel, sluÏieb alebo v oblasti aktívneho cestovného ruchu. Od zaãiatku programu v roku
1994 bolo celkom poskytnut˘ch 847 úverov v celkovom objeme 2,715 mld. Sk, z toho v roku 1999
bolo poskytnut˘ch 192 úverov v celkovej v˘‰ke 693 mil. Sk. K 31. 12. 1999 bolo do programu vlo-
Ïen˘ch 1,3 mld. Sk. Celková v˘‰ka úverového portfólia 2,715 mld. Sk hovorí o vysokej úspe‰nosti
programu a v˘borne fungujúcemu revolvingu zdrojov. Poãet novovytvoren˘ch resp. udrÏan˘ch
pracovn˘ch miest za obdobie realizácie PÚP predstavuje 25 203 pracovn˘ch príleÏitostí v oblasti
malého a stredného podnikania.
Sledovanie efektívnosti a prínosov t˘chto programov je dôleÏitou súãasÈou monitorovacieho procesu.
Národná agentúra v jednotliv˘ch rokoch monitorovala v˘voj základn˘ch ekonomick˘ch ukazo-
vateºov u firiem, ktor˘m bol poskytnut˘ úver. Pre úãely porovnania boli vytvorené skupiny firiem
podºa roku poskytnutia úveru. Z vyhodnotenia monitoringu vyplynulo, Ïe za roky 1996 aÏ
1998 mal v˘voj sledovan˘ch ukazovateºov rastúcu tendenciu.
Napriek vysokej koncentrácii podnikateºsk˘ch subjektov v Bratislavskom kraji je v poãte
poskytnut˘ch úverov Bratislava aÏ na treÈom mieste v porovnaní s ostatn˘mi krajmi, ão jasne
dokumentuje snahu podporovaÈ menej rozvinuté regióny.

rok spracované projekty vyãlenené prevádzky udrÏané pracovné miesta

1997 9 6 618

1998 22 18 1232

1999 23 15 596

spolu 54 39 2446
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Poãet poskytnut˘ch úverov V˘‰ka poskytnut˘ch úverov
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MikropôÏiãkov˘ program
Hlavn˘m cieºom tohto programu je rie‰iÈ problém prístupu mal˘ch podnikateºov v regiónoch
k mal˘m úverom do 500 tis. Sk. S realizáciou programu zaãala Národná agentúra v roku 1997
prostredníctvom troch Regionálnych poradensk˘ch a informaãn˘ch centier v PovaÏskej Bystrici,
vo Zvolene a v Pre‰ove. Zdroje na jeho vytvorenie poskytla Európska únia z programu PHARE.
Záujem podnikateºov o mikropôÏiãky predstihol v˘‰ku dostupn˘ch zdrojov. Vzhºadom na pozitív-
ne hodnotenie vyuÏívania mikropôÏiãiek zahraniãn˘m expertom, bolo pre EÚ zároveÀ odporu-
ãením pokraãovaÈ v ich poskytovaní v ‰tyroch nov˘ch centrách, ãím sa roz‰írilo poskytovanie
mikropôÏiãiek do siedmich centier pokr˘vajúcich plo‰ne celé územie Slovenskej republiky.
V priebehu roka 1999 predloÏilo ÏiadosÈ vo v‰etk˘ch centrách 170 záujemcov o poskyt-
nutie mikropôÏiãky a bolo poskytnut˘ch 84 pôÏiãiek v celkovej sume 29 259 710,- Sk. 
Celkom od zaãiatku realizácie programu bolo poskytnut˘ch 156 mikropôÏiãiek v celko-
vej hodnote 43 711 990,-Sk. 
Za doteraj‰ie obdobie fungovania má mikropôÏiãková schéma mimoriadne pozitívny
ohlas u podnikateºov, a to najmä preto, Ïe je jedin˘m moÏn˘m finanãn˘m zdrojom pre
mal˘ch podnikateºov poÏadujúcich mal˘ úver.
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SpoloãnosÈ zárodkového kapitálu
(Seed Capital Company)
Hlavnou charakteristikou Spoloãnosti zárodkového kapitálu (SCC), ktorá bola zaloÏená v roku 1994 Národ-
nou agentúrou, je investovanie do základného imania firmy. SpoloãnosÈ riadi fond ‰tartovacieho kapitálu,
z ktorého sa vykonávajú investície do v˘‰ky 5 mil. Sk pre mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov na Slovensku.
Cieºom spoloãnosti je finanãn˘mi investíciami umoÏniÈ vznik a rozvoj nov˘ch podnikov a rozvinúÈ ãinnosÈ
existujúcich podnikov. Pri investovaní sú preferované najmä projekty z oblasti priemyselnej v˘roby,
v˘robn˘ch sluÏieb a aktívneho cestovného ruchu.
Poãas roka 1999 bolo schválen˘ch ‰esÈ projektov v celkovej v˘‰ke 19,5 mil. Sk.
Ostatné aktivity fondu boli zamerané na monitoring pätnástich spoloãností nachádzajúcich sa v port-
fóliu spoloãnosti.
Kumulatívne k 31. 12. 1999 bolo prerokovan˘ch 31 investiãn˘ch návrhov, z ktor˘ch 24 bolo schvá-
len˘ch, 6 bolo schválen˘ch s podmienkou a 1 bol zamietnut˘. Skutoãne realizovan˘ch investícií je
23 do 15 spoloãností. Do t˘chto spoloãností, nachádzajúcich sa v portfóliu SCC, s.r.o., bola investo-
vaná celková ãiastka 60,24 mil. Sk. âiastka 37,21 mil. Sk bola poskytnutá do základného imania
spoloãností a 23,03 mil. Sk vo forme úveru. V prípade 3 investícií schválen˘ch Investiãn˘m v˘bo-
rom zatiaº nedo‰lo k samotnej, prípadne úplnej realizácii projektu, majú v‰ak finanãn˘ prísºub
v celkovej v˘‰ke 21,12 mil. Sk.

Malá pôÏiãková schéma
Od roku 1993 realizuje Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Malú
pôÏiãkovú schému ako pilotn˘ projekt s celkov˘m objemom 1 mil. ECU. Tento úverov˘ program
poskytoval mal˘m podnikateºom zamestnávajúcim maximálne 25 pracovníkov úverovú pomoc
formou tzv. „mäkk˘ch” úverov. Program bol realizovan˘ prostredníctvom Slovenskej spori-
teºne, a. s.. Úvery boli poskytované do v˘‰ky 800 tis. Sk mal˘m podnikateºom, priãom
ostatné podmienky a kritériá sú v zásade zhodné s Podporn˘m úverov˘m programom.
Prvé úvery sa zaãali poskytovaÈ v apríli 1994 a do konca augusta 1994 bol vyãerpan˘ celkov˘
objem a poskytnut˘ch 59 úverov. Od tohto obdobia sa nové úvery poskytujú zo splátok istiny
a úrokov. Z celkového poãtu 134 poskytnut˘ch úverov bolo k 31.12.1999 splaten˘ch uÏ 109.
Nakoºko Malá pôÏiãková schéma ako pilotn˘ program k Podpornému úverovému progra-
mu splnila svoj cieº, Národná agentúra pripravuje v súãasnosti transformáciu finanãn˘ch
prostriedkov do iného programu. Prínos malej pôÏiãkovej schémy moÏno hodnotiÈ pozi-
tívne vzhºadom na 134 podporen˘ch podnikateºsk˘ch plánov, ktor˘ch realizácia pomohla
vytvoriÈ 579 pracovn˘ch príleÏitostí v oblasti malého podnikania. 

Poãet V˘‰ka Poãet 
Centrum pôÏiãiek pôÏiãiek vytvoren˘ch 

celkom celkom prac. miest

RPIC Komárno 11 4 890 000,-Sk 50

RPIC Trebi‰ov 11 4 408 000,-Sk 40

BIC Spi‰ská Nová Ves 9 3 050 000,-Sk 26

Seed Capital Company 9 4 450 000,-Sk 66

RPIC PovaÏská Bystrica 28 8 050 280,-Sk 64

RPIC Pre‰ov 32 8 205 000,-Sk 79

RPIC Zvolen 56 10 658 710,-Sk 140

SPOLU 156 43 711 990,-Sk 465
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INFORMAâNÉ ZABEZPEâENIE A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Vytváranie podmienok pre prenikanie slovensk˘ch mal˘ch a stredn˘ch podnikov na nové trhy v zahraniãí a podpora
ich exportn˘ch schopností predstavuje v˘znamn˘ prínos pre celé národné hospodárstvo. Preto je podstatná ãasÈ
ãinností Odboru informácií a medzinárodn˘ch aktivít zameraná práve na túto oblasÈ. SúãasÈou tohto odboru je
Euro Info Centrum (EIC), ktoré patrí do siete informaãn˘ch centier Európskej komisie. Celá sieÈ má takmer
300 pracovísk v krajinách Európskej únie a asociovan˘ch krajín. Na základe prístupu Slovenska k 3. Viacroã-
nému programu, bratislavské kore‰pondenãné Euro Info Centrum sa pretransformovalo na riadneho ãlena
tejto siete. V˘znamn˘m úspechom v uplynulom roku bola spolupráca pri príprave projektu s RPIC Pre‰ov na
vytvorenie nového EIC. Tento projekt bol úspe‰n˘ vo verejnej súÈaÏi vyhlásenej Európskou komisiou a v RPIC
Pre‰ov vzniklo druhé EIC na Slovensku.
âinnost EIC spoãíva v informaãnom zabezpeãení mal˘ch a stredn˘ch podnikov, vo vyuÏívaní systémov na
sprostredkovanie spolupráce domácich a zahraniãn˘ch podnikateºsk˘ch subjektov, v organizácii a podpore
úãasti slovensk˘ch podnikov na odborn˘ch podujatiach tak v zahraniãí, ako aj doma a v monitoringu podni-
kateºského prostredia. Pri poskytovaní servisu a poradenstva pre podnikateºov je v EIC najväã‰í záujem
o sluÏby v oblasti vyhºadávania kooperaãn˘ch partnerov, úãasÈ na podnikateºsk˘ch burzách a aktuálne
informácie o podujatiach zameran˘ch na pomoc podnikateºom.

Informaãná sieÈ
Efektívne vzájomné prepojenie v sieti EIC zabezpeãujú komunikaãné systémy VANS a BRE.
VANS je elektronick˘ komunikaãn˘ systém, ktor˘ umoÏÀuje získaÈ informácie o podnikateºskom
prostredí v EÚ, vyhºadávanie kooperaãn˘ch partnerov a zabezpeãuje elektronickú komunikáciu medzi
jednotliv˘mi Euro Info Centrami.
Vyhºadávanie kooperaãn˘ch partnerov sa uskutoãÀuje aj prostredníctvom systému BRE (Bureau de
Rapproachement des Entreprises), ktor˘ vlastne predstavuje sieÈ pracovísk v 56 krajinách. Prostred-
níctvom tohto systému sa mesaãne priemerne monitoruje viac ako 500 ponúk na obchodnú alebo
v˘robnú formu spolupráce. Z celkového roãného poãtu 5967 sa mesaãne vyberalo priemerne 100 ponúk
relevantn˘ch pre Slovensko, ktoré sa prekladali a zverejÀovali v periodikách a na WWW stránke
Národnej agentúry. âasÈ ponúk sa distribuuje konkrétnym záujemcom. Do systému bolo v roku
1999 zaslan˘ch 32 ponúk slovensk˘ch firiem. V súãasnosti je tento systém vzájomne prepojen˘
s BC-Net systémom (Business Co-operation Network), ktor˘ predstavuje ìal‰iu rozsiahlu sieÈ pra-
covísk v rôznych krajinách, ãím sa roz‰iruje rozsah a dosah informácií.
Národná agentúra je napojená tieÏ do celosvetovej siete TIPS (Technological and Information
Promotion System). V minulom roku vyuÏilo moÏnosti siete temer 150 slovensk˘ch firiem, ktoré
vloÏili alebo vyÏiadali ponuky z celosvetovej databázy obchodn˘ch ponúk.
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Internetové informaãné pracovisko
Pre zr˘chlenie a roz‰írenie dostupnosti obchodn˘ch a kooperaãn˘ch informácií NARMSP poskytuje mal˘m a stred-
n˘m podnikom Internetové informaãné pracovisko (IIP) s pripojením pevnou linkou na internet. IIP ponúka
za‰kolenie, ako pouÏívaÈ internet, najdôleÏitej‰ie adresy vyhºadávacích serverov a na poÏiadanie spolupracuje
pri vyhºadávaní potrebn˘ch informácií.
Okrem toho, v spolupráci s Fondom na podporu zahraniãného obchodu (FPZO) ponúkame podnikateºom moÏ-
nosÈ prezentácie svojich v˘robkov, sluÏieb a kooperaãn˘ch ponúk v informaãnom systéme na internete. Tento
systém vyuÏíva klasifikátor KOMPASS a umoÏÀuje elektronick˘ obchod medzi podnikmi a tieÏ ich efektívnu
prezentáciu v zahraniãí.
Domovská stránka NARMSP na internete (www.nadsme.sk) v slovenskej a anglickej mutácii poskytuje detailnú
informáciu o aktivitách agentúry. Okrem ponuky sluÏieb je tu k dispozícii v elektronickej podobe celá ediãná
ãinnosÈ poãnúc ãasopisom Podnikanie cez publikácie, ktoré agentúra vydala v kniÏnej forme aÏ po infor-
maãné broÏúry pre podnikateºov.

Transfer technológií
V záujme zvy‰ovania konkurencieschopnosti mal˘ch a stredn˘ch podnikov na domácom i zahraniãnom trhu
bol vytvoren˘ informaãn˘ systém pre transfer technológií, ktor˘ zah⁄Àa vybrané podniky a in‰titúcie s v˘raz-
n˘m podielom v˘voja a vyuÏitia progresívnych inovaãn˘ch technológií. Databáza obsahuje aj ponuky nov˘ch
technológií a dopyty na technológie, ktoré môÏu doplniÈ komplexnej‰ie technologické systémy.
Tento informaãn˘ systém obsahuje tieÏ databázu projektov v˘voja nov˘ch technológií v Európskej únii.
Databáza zahrÀuje charakteristiky v˘skumn˘ch úloh a kontaktné adresy, ão umoÏÀuje slovensk˘m pod-
nikom a organizáciám zúãastniÈ sa na v˘voji alebo získaÈ prístup k uÏ vyvinut˘m technológiám. 
UÏitoãnou súãasÈou informaãného systému je aj databáza legislatívnych noriem krajín Európskej únie,
ktoré sa vzÈahujú k transferu technológií. Informaãn˘ systém je k dispozícii na CD ROM-e.

Podpora a zabezpeãenie úãasti podnikateºov na zahraniãn˘ch
a domácich podujatiach
Z prostriedkov programu PHARE, NARMSP finanãne podporuje i úãasÈ slovensk˘ch podnikateºov
na zahraniãn˘ch ‰pecializovan˘ch podnikateºsk˘ch stretnutiach známych pod názvom Europarte-
nariat a Interprise.
V uplynulom roku bola zorganizovaná úãasÈ na dvoch Europartenariatoch. Podujatia Austria‘99 vo
Viedni sa zúãastnilo 47 podnikov, z ktor˘ch 20 malo aj vlastn˘ stánok a v II. polroku bola zorgani-
zovaná úãasÈ 12 slovensk˘ch podnikov na akcii Europartenariat Brandenburg‘99 v Postupime.
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ëal‰ia slovenská úãasÈ na zahraniãn˘ch podujatiach bola organizovaná na Interprise Euro-Care-Tech vo Viedni, ktor˘
bol zameran˘ na lekárske prístroje a pomôcky pre telesne postihnut˘ch.
Okrem toho, NARMSP a EIC podali projekt na usporiadanie prvého oficiálneho Interprisu na Slovensku, na základe
verejnej súÈaÏe vypísanej Európskou komisiou. Tento projekt bol schválen˘ a Interprise Gastra – Alimenta 2000 sa
konal 6. a 7. apríla 2000 v Nitre so zameraním na potravinársky priemysel.
Na domáce podujatia bol poskytnut˘ príspevok podnikateºom, ktor˘ spæÀa kritériá pre podporu z programu PHARE,
na v˘stavách Vercajch – náradie, Woodtech, Korózia ‘99 v Trenãíne a Elmat, Gasmat, Ozamo‘99 v Ko‰iciach.
Celkove splnilo podmienky pre poskytnutie príspevku 23 podnikateºov.

Spolupráca s Nemeckom
V rámci projektu Transform, garantovaného ministerstvami hospodárstva Slovenska a Nemecka bola ukonãená
hlavná fáza „Roz‰írenia poradenskej ponuky pre mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov Slovenska“. K doteraj‰ím
trom regionálnym centrám v Poprade, PovaÏskej Bystrici a Spi‰skej Novej Vsi boli do spolupráce pribraté
ìal‰ie dve regionálne centrá v Banskej Bystrici a Nitre. ·esÈ intern˘ch poradcov centier absolvovalo marcov˘,
v poradí tretí seminár v aplikácii nemeckého analytického systému UNIS na podmienky slovensk˘ch MSP
s konkrétnymi úlohami pre prácu s ním na svojich centrách.
V roku 1999 bola rozpracovaná spolupráca s firmou Manfred Zemitzsch Industrieberatung, Kropp, SRN,
a to v smere pomoci trom slovansk˘m MSP v nadviazaní dodávateºskej spolupráce s nemeck˘mi podnika-
teºsk˘mi subjektami. Spolupráca sa zaãala pred zaãiatkom Hannover Messe’99, pokraãovala rokovaniami
MSP poãas veºtrhu a pokraãuje aj po jeho ukonãení. Poradenská podpora firmy bola hradená z pro-
striedkov Deutsche ProTrade GTZ, Eschborn, SRN. Táto ustanovizeÀ zároveÀ prisºúbila pomôcÈ MSP
Slovenska dotáciou max. 20 tis. DEM, urãenou pre podporu ich úãasti na danom veºtrhu.

Spolupráca s Francúzskom
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) spolupracovala s francúzskou
in‰titúciou GRETA Laon-Hirson-Chauny na vzdelávacom programe v oblasti manaÏmentu a marke-
tingu. Program, urãen˘ pre frankofónnych manaÏérov zo slovensk˘ch podnikov, bol finanãne pod-
porovan˘ francúzskou vládou. Desiati slovenskí podnikatelia sa oboznámili s francúzskym ‰t˘lom
manaÏmentu poãas teoretickej prípravy v Bratislave a s reálnym podnikateºsk˘m prostredím poãas
‰esÈt˘ÏdÀovej stáÏe vo francúzskych podnikoch.
Z hodnotenia programu vyplynulo, Ïe úãastníci získali nielen cenné poznatky a skúsenosti, ale aj
dôleÏité kontakty s francúzskymi podnikateºmi. 

SUBKONTRAKTAâNÁ BURZA SLOVENSKA
Subkontraktaãná burza Slovenska (SBS) pokraãovala v roku 1999 v úspe‰nom programe
rozvoja subkontraktácie. Zúãastnila sa na domácich i zahraniãn˘ch podujatiach, na ktor˘ch
umoÏnila úãasÈ slovensk˘m MSP.

Hannover-Messe
Na základe dlhoroãnej tradície úãasti SBS na subkontraktaãnom veºtrhu Hannover-Messe,
okrem vystavujúcich troch slovensk˘ch podnikov zabezpeãili pracovníci SBS aj prezentáciu
firemn˘ch profilov a v˘robn˘ch moÏností ãlensk˘ch firiem SBS. 

SASE’99
V záujme rozvoja automobilového priemyslu usporiadala SBS v októbri uÏ ‰tvrtú medziná-
rodnú konferenciu Slovenská automobilová subkontraktaãná burza – SASE.
Na konferencii sa zúãastnilo dvadsaÈdva v˘robn˘ch slovensk˘ch podnikov aktívnych
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v automobilovom priemysle. V bilaterálnych rokovaniach slovenské podniky predstavili svoje v˘robné moÏnosti nákup-
com zahraniãn˘ch automobiliek z krajín EU – VOLVO, SCANIA, FIAT, RAUFOS, HELVOET, MAGNETI MARELLI, PLASTIC
OMNIUM,ARO, CASE STEYR. Poãas konferencie zahraniãné firmy nav‰tívili vybran˘ch slovensk˘ch subdodávateºov.

Sprostredkovanie náv‰tev
V rámci informaãného a sprostredkovateºského servisu zabezpeãila SBS na základe poÏiadaviek zo zahraniãia
kontakt a cenovú ponuku pre 146 zahraniãn˘ch firiem. Na základe t˘chto kontaktov nav‰tívilo slovenské pod-
niky 29 zahraniãn˘ch firiem.

MIDEST
Pravidelnou úãasÈou na medzinárodnom subkontraktaãnom veºtrhu v ParíÏi prezentovala NARMSP-SBS aktivity
piatich slovensk˘ch MSP v spoloãnom stánku .
Poãas veºtrhu bola nadviazaná spolupráca s obchodn˘mi komorami a zdruÏeniami z krajín EU.

Frankofónne stredisko obchodu – FSO
FSO úspe‰ne pokraãovalo v rozvoji v˘robn˘ch kooperácií medzi slovensk˘mi MSP a podnikmi z franko-
fónnych oblastí. Pre svojich ãlenov organizovalo pravidelné obchodné klubové stretnutia (celkom 11)
a zabezpeãilo obchodné misie pre francúzske podniky a profesné zdruÏenia.

Poãet poÏiadaviek Poãet náv‰tev
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Nárast poÏiadaviek zahraniãn˘ch firiem
na v˘robné kooperácie v rokoch 1994 – 1999
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âERPANIE PROSTRIEDKOV NA PODPORU MALÉHO A STREDNÉHO
PODNIKANIA, FINANâNÁ A MAJETKOVÁ SITUÁCIA NARMSP K 31. 12. 1999

Prevádzkové náklady NARMSP v roku 1999 a fondy na financovanie jej programov boli kryté z troch zdrojov:
‰tátneho rozpoãtu, PHARE programu a ostatn˘ch zdrojov.

Zdroj tis. Sk % z celku
·R 4 000 22,06

PHARE 3 946 21,77
Ostatné 10 182 56,17
SPOLU 18 128 100,00

Súvaha NARMSP v tis. SK
Aktíva celkom 1 538 904

1. Stále aktíva 41 203
z toho • nehmotn˘ investiãn˘ majetok, vrátane oprávok 566

• hmotn˘ investiãn˘ majetok, vrátane oprávok 1 484
• finanãné investície 39 153

2. ObeÏné aktíva 1 497 701
z toho • finanãn˘ majetok 1 497 322

• prechodné úãty aktívne 379

Pasíva celkom 1 538 904

1. Vlastné zdroje 1 513 960
2. Cudzie krátkodobé zdroje 24 944

PouÏitie prostriedkov ‰tátneho rozpoãtu na programy podpory
malého a stredného podnikania na Slovensku v roku 1999

A       Programy podpory 119 595 269

z toho • In‰titucionálne zabezpeãenie podpory MSP 4 546 869
• Implementácia systémov riadenia kvality 181 239
• Monitoring 472 581
• Vzdelávanie pre vybrané skupiny 16 573

• Vzdelávanie a ‰kolenie pre MSP 25 878
• Subkontraktácia, II. etapa 1 500 000
• Transfer technológií, II. etapa 375 460
• MikropôÏiãky 0
• Podporn˘ úverov˘ program 98 112 476 670

B      Národná agentúra 4 000 000

C       Spolu 123 595 270
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PouÏitie prostriedkov fondu PHARE Európskej únie na podporu rozvoja
malého a stredného podnikania na Slovensku v roku 1999

Suma v EUR Suma v Sk
A     Politika a rozvoj malého a stredného podnikania 77 178 3 276 824

z toho • In‰titucionálna podpora 22 257 944 988
• ÚãasÈ MSP na domácich a zahraniãn˘ch v˘stavách 18 699 793 922
• Iné 36 222 1 537 914

B     Vzdelávanie, poradenstvo a informatika 452 729 19 221 968

z toho • Podpora poradensk˘ch sluÏieb 298 251 12 663 141
• Podpora vzdelávania a ‰kolení 55 344 2 349 795
• Sprostredkovanie kontaktov a informácií 62 338 2 646 747

(Euro Info-Centrum, Subkontraktaãná burza,
Podnikateºsk˘ informaãn˘ systém)

• Iné – spin-off 36 796 1 562 285

C     Národná agentúra 106 045 4 502 459

D     Finanãné podporné programy 3 978 032 168 899 282

z toho • Podporn˘ úverov˘ program 2 678 926 113 741 840
• SpoloãnosÈ zárodkového kapitálu 500 000 21 229 000
• MikropôÏiãky 799 106 33 928 442

E     Spolu 4 613 984 195 900 533

Prepoãet k 31. 12. 1999 1 EUR = 42,458 Sk
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ORGANIZAâNÁ ·TRUKTÚRA NARMSP

Seed Capital Company, s.r.o.

Euro Info-Centrum TIPS

Zbor zástupcov ãlenov zdruÏenia

Dozorná rada

Správna rada

Generálny riaditeº

Odbor
koordinácie

Odbor 
regiónov

a vzdelávania

Odbor 
informácií

a zahraniãn˘ch
aktivít

Odbor 
finanãn˘ch

podporn˘ch
programov

Odbor
ekonomiky

a správy

Subkontraktaãná
burza 

Slovenska



NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA

231999V˘roãná správa

·TATUTÁRNE ORGÁNY NARMSP

Dozorná rada NARMSP

Ing. Karol PavlÛ – predseda, ZdruÏenie podnikateºov Slovenska

Ing. Pavol Prokopoviã – podpredseda, Národná rada SR

Ing. Vladimír Sirotka, CSc. – podpredseda, Slovensk˘ Ïivnostensk˘ zväz

Ing. Elena Ba‰ková – Ministerstvo hospodárstva SR

Du‰an Hru‰tinec – Slovenská Ïivnostenská komora

Ing. Igor Kucej – Úrad vlády SR

Ing. Anton Lis˘ – Slovenská obchodná a priemyselná komora

Ing. ªudovít Macháãek – Ministerstvo dopravy, pô‰t a telekomunikácií SR

Ing. Daniel Piatnica – Slovensk˘ zväz v˘robn˘ch druÏstiev

Ing. Vladimil Podstránsky – Ministerstvo financií

JUDr. Ján Sabol – Ministerstvo hospodárstva SR

Správna rada NARMSP

PhDr. Ján Oravec, CSc. – predseda, Ministerstvo hospodárstva SR

Ing. Vladimír Mraãna – podpredseda, Ministerstvo hospodárstva SR

Ing. Ladislav Ondri‰ – ZdruÏenie podnikateºov Slovenska

Ing. Marián Ta‰ka – Slovensk˘ Ïivnostensk˘ zväz

Ing. Ján Vanãík – Ministerstvo financií SR

MANAÎMENT NARMSP

Ing. Juraj Majtán – generálny riaditeº

Ing. Karol StráÀai – riaditeº Odboru koordinácie

Ing. Katarína Kellenbergerová – riaditeºka Odboru regiónov a vzdelávania

RNDr. Juraj Poledna, DrSc. – riaditeº Odboru informácií a zahraniãn˘ch aktivít

Mgr. Darina KaluÏníková – riaditeºka Odboru finanãn˘ch podporn˘ch programov

Ing. Zuzana Cigánková – riaditeºka Odboru ekonomiky a správy

Ing. Igor Kováãik –manaÏér SBS
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