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po správnych a relevantných informáciách týkajúcich 

sa legislatívneho rámca podnikania na vnútornom, 

spoločnom trhu EÚ, ako i na trhoch tretích krajín, atď. 

V tomto roku sme taktiež rozbehli niekoľko nových 

projektov. Európska komisia prišla s iniciatívou vytvoriť 

Európsku sieť podnikateliek - ambasádoriek. Na základe 

dlhoročných skúseností s podporou a propagáciou 

podnikateliek prostredníctvom súťaže Podnikateľka 

Slovenska sme vypracovali projekt Podpora podnikania 

žien na Slovensku. Jeho hlavným poslaním je inšpirovať 

ženy, aby sa stali podnikateľkami, čím sa zabezpečí 

dôkladná podpora pred samotným procesom založenia 

vlastného podniku. Ďalším projektom je Mesto pre 

biznis, ktorý je súčasťou aktivít zameraných na 

zlepšovanie podnikateľského prostredia na miestnej 

a regionálnej úrovni. Jeho cieľom je zvyšovať 

povedomie o možnostiach samosprávy, zlepšiť 

podmienky na podnikanie a vytvárať verejnú podporu 

pre zavádzanie takýchto opatrení. 

Máme za sebou náročný rok, v ktorom sme vďaka 

profesionálnemu prístupu a nasadeniu našich 

zamestnancov a ich činnosti aktívne prispievali do 

procesu zlepšovania podnikateľského prostredia 

a zvyšujúcej sa hospodárskej výkonnosti krajiny berúc 

do úvahy technickú, regionálnu, sociálnu i priemyselnú 

politiku. Chceme naďalej pokračovať v našej snahe 

a pomocou rôznorodých podporných nástrojov 

podnecovať skvalitňovanie podnikateľského prostredia 

na Slovensku. Verím, že aj v nasledujúcom období 

dokážeme dosiahnuť stanovené ciele a rast vo všetkých 

kľúčových oblastiach.

Uplynulý rok bol pre našu agentúru rokom mnohých 

výziev a náročných zmien vyplývajúcich zo zavedenia 

novej štátnej meny a dopadov globálnej hospodárskej 

a finančnej krízy. V tejto súvislosti sme vyvíjali aktivity 

zamerané na vytváranie pozitívneho a motivujúceho 

prostredia pre vznik nových firiem a udržanie už 

existujúcich, a tak pomohli zabezpečiť rast malého 

a stredného podnikania (MSP) na Slovensku. MSP sú 

totiž prierezovým sektorom v rámci celého národného 

hospodárstva a predstavujú hlavný zdroj inovatívnych 

služieb a tovarov. Ako také, zohrávajú rozhodujúcu 

úlohu pri tvorbe súčasnej stratégie rastu zamestnanosti 

a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

Výrazne zhoršené trhové prostredie, a s tým súvisiaca 

znížená bonita podnikateľských subjektov, prinútili 

banky sprísniť podmienky na poskytnutie úverov. 

V snahe pomôcť vyrovnať sa podnikom s krízou, ktorá 

zapríčinila sťažený prístup k finančným zdrojom, 

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného 

podnikania ponúkla firmám možnosť financovať 

perspektívne projekty prostredníctvom rizikového 

kapitálu. 

Rast MSP sme sa snažili podporovať rôznymi iniciatívami: 

asistovali sme podnikateľom pri vyhľadávaní 

kooperačných partnerov, organizovali sme informačné 

semináre a školenia s cieľom zlepšiť schopnosť podnikov 

prispôsobiť sa trhu a zvýšiť ich konkurencieschopnosť, 

uspokojovali sme silný dopyt podnikateľskej verejnosti 

Príhovor generálneho riaditeľa
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Sekcia 
štrukturálnych 
fondov
NARMSP v roku 2009 úspešne pokračovala 

v implementácii Operačného programu 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) 

vyhlásením v poradí tretej výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), 

v rámci ktorej NARMSP vystupuje ako vykonávateľ 

pomoci.

Implementácia Sektorového operačného programu 

Priemysel a služby (SOP PS) bola predĺžená do 30. júna 

2009, čo nám umožnilo podporiť ďalších 23 projektov zo 

zásobníka projektov v rámci schémy pomoci de minimis.

Sekcia štrukturálnych fondov zabezpečuje proces 

prípravy a vyhlásenia výzvy, proces kontroly formálnej 

správnosti žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 

proces ich odborného hodnotenia, proces overovania 

podmienok poskytnutia pomoci, projektovej a finančnej 

implementácie projektov, kontroly na mieste 

a monitorovania.

Opatrenia implementované NARMSP v rámci OP KaHR

OP KaHR: OPATRENIE 1.1 INOVÁCIE A TECHNOLOGICKÉ 

TRANSFERY

Opatrenie je zamerané na podporu súkromného sektora, 

v ktorom inovácie a transfer technológií pomáhajú 

znižovať energetickú náročnosť a ekologické dopady, 

ako aj zvyšovať efektívnosť výroby. Zabezpečuje sa 

tak i zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov, služieb 

a efektivity, rast pridanej hodnoty a modernizácia 

zariadení. Okrem transferu technológií a inovácií by 

toto opatrenie malo prispieť aj k vytvoreniu nových 

pracovných miest prostredníctvom podpory podnikania.

PREDSTAVENIE PODOPATRENIA 1.1.1 PODPORA 

ZAVÁDZANIA INOVÁCIÍ A TECHNOLOGICKÝCH TRANSFEROV 

OP KaHR

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora projektov 

zameraných na:

 ● zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich 

podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých 

technológií,

 ● vytvorenie prostredia na zvyšovanie inovačného 

potenciálu podnikov v priemysle a v službách,

 ● rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na 

prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle.

Pomoc je určená pre projekty v oblasti zavádzania 

inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle 

a v službách, ktoré sú zamerané na niektorú z 

uvedených aktivít:

 ● hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych 

a vyspelých technológií, strojov, prístrojov 

a zariadení,

 ● hmotné a nehmotné investície na nákup technológií 

na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom 

zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie.

výročná správa 2009
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Výzva KaHR-111DM-0801

(Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a 

vyspelých technológií v priemysle a v službách – de 

minimis zo dňa 14. júla 2008)

28. januára 2009 bol ukončený proces odborného 

hodnotenia ŽoNFP. Následne zasadla výberová 

komisia, ktorá odporučila schváliť 87 projektov. Avšak, 

v  dôsledku pretrvávajúcej hospodárskej krízy k podpisu 

zmluvy o NFP pristúpilo len 71 podnikateľských 

subjektov, pričom zmluvne viazaná výška NFP 

predstavuje 9 513 225,46 €. Ku koncu sledovaného 

obdobia bolo ukončených 25 projektov vo výške NFP 

3 037 198,54 €. 

Výzva KaHR-111DM-0901

(Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a 

vyspelých technológií v priemysle a v službách – de 

minimis zo dňa 15. júna 2009)

Vyhlásenie tejto výzvy zameranej na nákup inovatívnych 

a vyspelých technológií sprevádzalo 5 zásadných zmien 

oproti výzve z roku 2008 (KaHR-111DM-0801):

 ● maximálna výška pomoci bola upravená na 500 000 €,

 ● z pomoci bola vylúčená oblasť prvotného spracovania 

dreva,

 ● projekt bolo možné začať realizovať odo dňa 

vyhlásenia výzvy,

 ● výdavky na stavebné práce boli neoprávnené,

 ● ŽoNFP bolo potrebné vypracovať prostredníctvom 

verejnej časti portálu ITMS.

Prijímanie ŽoNFP

Dňa 14. septembra 2009 bolo ukončené prijímanie 

žiadostí o poskytnutie NFP v rámci danej výzvy. ŽoNFP 

bolo nevyhnutné doručiť v stanovenom termíne poštou 

do NARMSP, ako aj odoslať elektronicky prostredníctvom 

verejnej časti portálu ITMS.

V stanovenom termíne bolo NARMSP doručených 

169 ŽoNFP, z toho 4 projekty neboli v NARMSP 

zaregistrované, nakoľko boli vo verejnom portáli ITMS 

zaregistrované pod inou výzvou. Jedna žiadosť bola 

stiahnutá z ďalšieho procesu konania žiadosti na základe 

žiadosti žiadateľa. Celková suma požadovaných NFP 

dosiahla sumu 46 161 431,80 €. Prijímanie ŽoNFP bolo 

plynulé, bez časového zdržania.

Kontrola formálnej správnosti

Proces kontroly formálnej správnosti ŽoNFP začal 

16. septembra 2009 a bol úspešne ukončený 4. 

decembra 2009. Z celkového počtu 169 prijatých 

žiadostí, 109 žiadostí splnilo podmienky kontroly 

formálnej správnosti a postúpilo do odborného 

hodnotenia. Dňa 7. decembra 2009 bolo uskutočnené 

žrebovanie a prideľovanie projektov externým a 

interným hodnotiteľom. 

Odborné hodnotenie žiadostí sa začalo 10. decembra 

2009 s plánovaným ukončením procesu v roku 2010.

PREDSTAVENIE PODOPATRENIA 1.1.2 PODPORA TVORBY 

PRACOVNÝCH MIEST PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA 

PODNIKANIA OP KaHR

Podopatrenie 1.1.2 je špecifické tým, že sa realizuje 

v súlade s opatrením z iného operačného programu, 

konkrétne Opatrením 1.2 Podpora tvorby a udržania 

pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability 

pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, v rámci 

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

(OP ZaSI). Pre prijímateľa to znamená možnosť čerpať 

finančné prostriedky v rámci dvoch fondov: Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a Európskeho 

sociálneho fondu (ESF). Cieľom poskytnutia pomoci 

formou podpory jednotlivých oprávnených projektov 

bolo zvýšenie:

 ● miery podpory začínajúcim podnikateľom,

 ● tvorby pracovných miest,

 ● konkurencieschopnosti podnikateľov,

 ● zamestnanosti,

 ● adaptability zamestnancov.

Vykonávateľom pomoci fondu ESF, ako aj partnerskou 

agentúrou, ktorá sa spolu s nami podieľala na realizácii 

tejto výzvy, bola Sociálna implementačná agentúra. 
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Podpora pre začínajúcich podnikateľov

(výzva DOP2008-SIP001 zo dňa 28. augusta 2008 podľa 

Schémy podpory pre začínajúcich podnikateľov - schéma 

pomoci de minimis)

18. februára 2009 bolo ukončené odborné hodnotenie 

ŽoNFP a následne zasadla výberová komisia, ktorá 

schválila pridelenie NFP 108 žiadateľom a ďalších 21 

zaradila do zásobníka projektov.

Na podpis zmluvy o NFP pristúpilo 106 podnikateľských 

subjektov v celkovej sume 9 672 926,80 €. Ku koncu 

sledovaného obdobia bolo osem projektov ukončených 

vo výške NFP 281 460,84 €.

 � Tab. č.1: Finančná implementácia Opatrenia 1.1 OP KaHR podľa regiónov

Opatrenia implementované NARMSP v rámci SOP PS

PREDSTAVENIE OPATRENIA 1.1 PODPORA ROZVOJA 

NOVÝCH A EXISTUJÚCICH PODNIKOV A SLUŽIEB

Opatrenie 1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich 

podnikov a služieb je zamerané na podporu 

rozvoja podnikania v oblasti priemyslu a služieb, 

zvýšenie zamestnanosti a kvality života v regiónoch 

prostredníctvom súkromného sektora a uľahčenie 

uplatnenia sa MSP v medzinárodnej spolupráci a pri 

vstupe na trh EÚ, t.j. prostredníctvom rozvoja MSP 

podnikov prispieť k rozvoju regiónov.

 ● Schéma pomoci de minimis

(výzva SOP PS-2006-1.1 zo dňa 16. augusta 2006)

V súvuslosti s predĺžením 

programového obdobia do 30. 

júna 2009 bolo v priebehu roka 

2009 v rámci schémy pomoci de 

minimis podporených ďalších 23 

žiadateľov zo zásobníka projektov 

vo výške NFP 1 512 976,65 €.

K 31. decembru 2009 boli 

všetky projekty zrealizované 

a ukončené. Konečný stav 

podporených projektov bol v 

rámci sledovaného obdobia 217, 

v celkovej výške NFP 

17 809 222,91 €.

 ● Schéma štátnej pomoci

(výzva SOP PS-2004-1-1 zo dňa 
15. júna 2004)

Vzhľadom na ukončenie 

programového obdobia boli 

zrealizované všetky zmluvne 

viazané aktivity v rámci jednotlivých projektov 

ešte v roku 2008. Všetci príjemcovia pomoci podali 

Záverečnú žiadosť o platbu spolu s Hlásením o ukončení 

realizácie projektu a všetkých 50 projektov bolo 

úspešne zrealizovaných a ukončených v celkovej výške 

NFP 37 805 268,10 €. Všetky projekty sa nachádzajú 

v procese monitorovania.

Výzva Región
Výška 
kontrahovaných 
prostriedkov

Výška 
čerpaných 
prostriedkov

% čerpaných 
prostriedkov

KaHR-111DM-0801

Západné 
Slovensko 3 315 989,38 € 1 648 581,58 € 49,72

Stredné 
Slovensko 2 607 104,03 € 770 027,26 € 29,54

Východné 
Slovensko 3 590 132,05 € 618 589,70 € 17,23

Spolu 9 513 225,46 € 3 037 198,54 € 31,93

Výzva Región
Výška 
kontrahovaných 
prostriedkov

Výška 
čerpaných 
prostriedkov

% čerpaných 
prostriedkov

DOP2008-SIP001

Západné 
Slovensko 2 206 843,83 € 46 065,00 € 2,09

Stredné 
Slovensko 2 345 500,52 € 159 081,84 € 6,78

Východné 
Slovensko 5 120 582,45 € 76 314,00 € 1,49

Spolu 9 672 926,80 € 281 460,84 € 2,91

 � Tab. č. 2: Finančná implementácia Opatrenia 1.1 OP KaHR podľa regiónov
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PREDSTAVENIE OPATRENIA 1.2 PODPORA BUDOVANIA 

A REKONŠTRUKCIE INFRAŠTRUKÚRY

Opatrenie 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie 

infraštruktúry je zamerané na podporu rozvoja 

podnikania v oblasti priemyslu a služieb, zvýšenie 

zamestnanosti a kvality života v regiónoch 

prostredníctvom verejného sektora. 

Hlavnou prioritou Opatrenia 1.2 je umožniť verejnému 

sektoru zabezpečiť rozvoj podnikania v oblasti priemyslu 

a služieb, a tak zvýšiť zamestnanosť a kvalitu života v 

regiónoch. Snahou je tiež, pomocou verejného sektora, 

obnoviť podnikateľskú činnosť v rámci rovnomerného 

regionálneho rozvoja, vrátane revitalizácie minulých 

priemyselných a podnikateľských areálov.

INKUBÁTORY

(výzva SOP PS-2004-1.2 zo dňa 7. apríla 2004)

V rámci výzvy na podporu budovania inkubátorov 

podporila naša agentúra šesť projektov 

(NFP 4 859 103,34 €). V roku 2009 prebiehalo už len ich 

monitorovanie, nakoľko všetky projekty boli ukončené 

v roku 2007.

V septembri naša kontrolná skupina vykonala kontrolu 

na mieste - monitoring po ukončení realizácie projektu 

u konečného prijímateľa pomoci (KP) Rimavská Sobota, 

ktorý ani po 3,5-ročnom sledovaní nenapĺňal zmluvne 

viazané hodnoty indikátorov. KP zároveň vykazoval 

predpoklad stagnujúceho až klesajúceho vývoja 

projektu do ďalších období. Z tohto dôvodu bolo na 

základe stanoviska MH SR prijaté rozhodnutie o zrušení 

zmluvného vzťahu. Poskytnuté finančné prostriedky je 

KP povinný vrátiť najneskôr do 30. apríla 2010.

NÁRODNÝ PROJEKT

Súčasťou opatrenia 1.2 SOP PS Podpora budovania 

a rekonštrukcie infraštruktúry je realizácia Národného 

projektu „Vybudovanie siete s informačným prepojením 

vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc, vrátane 

ich modernizácie“ 

Jeho cieľom je modernizácia a prepojenie vedeckých, 

akademických a technických knižníc s podnikateľskou 

praxou.

Dňa 24. apríla 2007 sme so Slovenskou národnou 

knižnicou v Martine (SNK Martin), ako konečným 

prijímateľom, podpísali Zmluva o poskytnutí NFP. 

Následne SNK Martin uzavrela Zmluvy o spolupráci s 10 

partnermi projektu:

 ● Ústrednou knižnicou Slovenskej akadémie vied,

 ● Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, 

 ● Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove,

 ● Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici,

 ● Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, 

 ● Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, 

 ● Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 

 ● Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne,

 ● Technickou univerzitou vo Zvolene,

 ● Žilinskou univerzitou v Žiline.

Ku koncu sledovaného obdobia bola výška zmluvne 

viazaného NFP 6 304 361,75 €.

V roku 2009 sme v rámci Národného projektu vyplatili 

formou refundácie 18 102,60 €. Projekt bol ukončený, 

a je v procese monitorovania. 

Monitorovanie projektov

Monitorovanie zabezpečujeme:

 ● počas realizácie aktivít projektu,

 ● po ukončení vecnej realizácie projektu 

(monitorujeme indikátory - merateľné ukazovatele 

výsledku a dopadu).

Monitorovanie počas realizácie projektu vykonáva na 

úrovni projektu projektový manažér, monitorovanie na 

vyššej úrovni v rámci monitorovacích procesov NARMSP 

vykonáva oddelenie monitoringu SŠF NARMSP.

Monitorovanie po ukončení realizácie projektu vykonáva 

na úrovni projektu oddelenie monitoringu SŠF NARMSP 

s podporou konkrétneho projektového manažéra, 

monitorovanie na vyššej úrovni v rámci monitorovacích 
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procesov NARMSP vykonáva taktiež oddelenie 

monitoringu SŠF NARMSP. Zároveň je toto oddelenie 

zodpovedné za spracovanie pravidelných správ, ktoré 

sú súčasťou kontrolného procesu sprostredkovateľského 

a riadiaceho orgánu.

Kontroly na mieste realizácie projektov

Zrealizované kontroly na mieste za rok 2009

 � Tab. č. 3: Opatrenie 1.1 OP KaHR

Druh kontroly na mieste: Počet kontrol

fyzická realizácia projektov spojená s predkladaním žiadostí o platbu 33

priebežná kontrola 9

monitorovanie počas priebehu realizácie projektov 0

monitorovanie po ukončení realizácie projektov 0

Celkový počet kontrol 42

 � Tab. č. 4: Opatrenie 1.1 SOP PS

Druh kontroly na mieste: Počet kontrol

fyzická realizácia projektov spojená s predkladaním žiadostí o platbu 97

priebežná kontrola 9

monitorovanie počas priebehu realizácie projektov 0

monitorovanie po ukončení realizácie projektov 50

Celkový počet kontrol 156

 � Tab. č. 5: Opatrenie 1.2 Inkubátory

Druh kontroly na mieste: Počet kontrol

fyzická realizácia projektov spojená s predkladaním žiadostí o platbu 0

následná kontrola 0

monitorovanie počas priebehu realizácie projektov 0

monitorovanie po ukončení realizácie projektov 4

Celkový počet kontrol 4

 � Tab. č. 6: Opatrenie 1.2 Národný projekt 

Druh kontroly na mieste: Počet kontrol

fyzická realizácia projektov spojená s predkladaním žiadostí o platbu 3

následná kontrola 0

monitorovanie počas priebehu realizácie projektov 0

monitorovanie po ukončení realizácie projektov 0

Celkový počet kontrol 3
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Odbor 
priebežnej kontroly 
štrukturálnych fondov

Odbor sa zaoberá kontrolou projektov financovaných 

zo štrukturálnych fondov a spolufinancovaných z 

národných zdrojov v rámci SOP KaHR, schéma Podpory 

a zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií 

v priemysle a v službách, prioritná os Inovácie a rast 

konkurencieschopnosti. Činnosť manažérov kontroly je 

zameraná na kontrolu:

 ● fyzickej realizácie v zmysle špecifikácie projektu,

 ● oprávnených výdavkov a schválených finančných 

plánov projektu (za uvedené zodpovedá NARMSP 

a Platobná jednotka MH SR),

 ● ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP,

 ● dodržania legislatívy EÚ a SR.

V roku 2009 vykonal odbor priebežnej kontroly celkovo 

sedemnásť kontrol na mieste za účelom kontroly 

dodržiavania plnenia zmluvy o poskytnutí NFP. Odbor 

mal v roku 2009 sedem zamestnancov. Celková suma 

odkontrolovaných prostriedkov bola vo výške 

4 109 426 €.

 � Obr. č. 1: Názov projektu: Technologický rozvoj podnikateľskej činnosti v rámci 

 � komplexnosti služieb a zabezpečenie pracovnej sily

 � Obr. č. 2: Valcovacia linka
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V spolupráci s rovnako zameranými organizáciami 
poskytuje NARMSP podnikateľom informácie o vývoji 
a legislatívnych zmenách na spoločnom trhu EÚ, ako 
aj mimo neho, t.j. na trhoch tretích krajín. Informácie 
a poradenstvo v tejto oblasti pomáhajú podnikom 
predpovedať zmeny na trhu a rýchlejšie sa im 
prispôsobovať, čo zvyšuje ich konkurencieschopnosť. 

MSP potrebujú pomoc najmä vo fáze, kedy sa po prvýkrát 
pokúšajú uplatniť so svojimi výrobkami alebo službami 
na nových trhoch (predovšetkým v zahraničí). Jednou 
z priorít NARMSP je preto pomoc MSP v tejto snahe 
prostredníctvom možnosti zúčastniť sa špecializovaných 
a sektorových kooperačných podujatí. Cieľom nie je len 
ich prezentácia na výstavách a veľtrhoch, ale najmä 
aktívna pomoc pri hľadaní nových partnerov. 

Tieto ciele napĺňame predovšetkým svojou aktívnou 
účasťou v medzinárodných projektoch financovaných zo 
zdrojov EÚ a realizáciou štátnych programov zameraných 
na zvyšovanie inovatívnosti a konkurencieschopnosti 
slovenských podnikov. Informačné služby, poradenstvo 
a služby na podporu spolupráce podnikateľov poskytujú 
informační pracovníci oddelenia služieb pre MSP.

Enterprise Europe Network

Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel 

Európskej komisie oficiálne odštartovalo vo februári 

2008  činnosť medzinárodnej poradenskej siete pre 

podnikateľov s názvom Enterprise Europe Network. Sieť 

združuje najdôležitejších aktérov v oblasti podpory MSP, 

t.j. takmer 570 organizácií s približne 3 000 skúsenými 

profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 

45 krajinách sveta. Cieľom Enterprise Europe Network je 

poskytovať MSP komplexné a ľahko dostupné informácie, 

poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií 

a výskumu. Podporná sieť stavia na skúsenostiach 

predchádzajúcich sietí Euro info centier (fungovali od r. 

1987) a Centier na prenos inovácií 

(v činnosti od roku 1995). 

Na Slovensku pôsobia v rámci siete Enterprise Europe 

Network Slovakia, okrem NARMSP, na základe spoločného 

projektu BISS Slovakia (Business and Innovation Support 

Services in Slovakia), nasledovní partneri: BIC Bratislava, 

s.r.o. (Podnikateľské inovačné centrum), Regionálne 

a poradenské informačné centrum Prešov (RPIC Prešov), 

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), BIC 

Group, s.r.o., I-Europa, s.r.o. 

NARMSP, ako člen siete Enterprise Europe Network, 

poskytovala podnikateľom celý rad služieb, ktoré by sa 

dali zhrnúť do nasledovných troch kategórií:

Sekcia národných 
a medzinárodných 
programov

Odbor medzinárodných aktivít

výročná správa 2009
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1. Informácie, poradenstvo a služby na podporu 

spolupráce a internacionalizácie MSP

 ● informovanie a zvyšovanie povedomia 

o politikách, legislatíve a iniciatívach EÚ cielených 

a ovplyvňujúcich najmä MSP,

 ● poskytovanie informácií a poradenstva 

o príležitostiach, ktoré poskytuje podnikateľom 

jednotný európsky trh tovarov a služieb,

 ● zvyšovanie účasti MSP na tvorbe politiky EÚ,

 ● získavanie spätnej väzby od podnikateľov pre 

Európsku komisiu pomocou on-line konzultácií a 

panelových diskusií,

 ● podpora rozvoja cezhraničných aktivít a spolupráce 

MSP.

2. Podpora inovácií a služby transferu technológií 

a know-how

 ● rozširovanie informácií o možnostiach podpory 

inovácií v EÚ, 

 ● podpora medzinárodnej technologicky orientovanej 

spolupráce, 

 ● transfer technológií a know-how, 

 ● analýzy technologickej situácie podnikov, 

 ● organizácia partnerských podujatí vo vybraných 

technologických sektoroch, 

 ● využívanie výsledkov výskumu a vývoja, 

 ● zvyšovanie inovačnej kapacity MSP, vytvárania 

prepojenia na vhodné národné a európske finančné 

schémy. 

3. Služby na podporu účasti MSP v 7. rámcovom 

programe EÚ pre výskum, vývoj a demonštračné 

aktivity (7RP)

V spolupráci s národnými kontaktnými bodmi pre 7RP, 

Enterprise Europe Network zabezpečuje: 

 ● informovanosť a zvyšovanie povedomia o 7RP, 

 ● identifikáciu výskumno-vývojových potrieb a hľadanie 

adekvátnych partnerov, 

 ● zvyšovanie účasti slovenských firiem (najmä MSP), 

univerzít a výskumných ústavov v európskych 

programoch výskumu, 

 ● podporovanie prípravy a implementácie projektov 

7RP. 

Webová stránka

Komplexné informácie o činnosti siete Enterprise Europe 

Network na Slovensku sú dostupné na webovej stránke: 

http://www.enterprise-europe-network.sk

Registrovaní podnikatelia boli pravidelne informovaní 

prostredníctvom elektronickej pošty o nových článkoch, 

aktuálne vyhlásených tendroch a výzvach na podávanie 

návrhov na projekty, nových tituloch dostupných v on-

line knižnici (materiály určené najmä pre podnikateľov), 

podujatiach (školenia, semináre, medzinárodné 

kooperačné podujatia), ponukách na partnerstvo v 

členských aj nečlenských krajinách EÚ.

Databázy pre podnikateľov 

Webová stránka siete Enterprsie Europe Network 

obsahuje aj špecializované sekcie venované jednotlivým 

službám poskytovaným podnikateľom prostredníctvom 

databáz. 

 

Databáza pre spoluprácu podnikateľov, tzv. BCD 

(Business Cooperation Database)

Databáza umožňuje podnikateľom publikovať svoje 

ponuky na spoluprácu. Obsahuje kooperačné profily 

firiem z celého sveta. Podnikatelia tiež môžu vyhľadávať 

kooperačných partnerov vo viac ako 45 štátoch sveta. 

Podmienky registrácie a aktuálne ponuky na spoluprácu 

sú dostupné na webovej stránke. Výber ponúk na 

spoluprácu je registrovaným klientom pravidelne 

zasielaný elektronickou poštou. 
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Transfer technológií a inovácií, tzv. databáza BBS 

(Bulletin Board Service)

Každá technologická ponuka a technologická požiadavka 

vstupuje do databázy prostredníctvom regionálnej 

jednotky siete na podnet subjektu, ktorý má záujem 

takúto technologickú ponuku (TO) alebo technologickú 

požiadavku (TR) zverejniť prostredníctvom databázy 

BBS v rámci Európy. Všetky TO a TR sa potom dostanú 

prostredníctvom internetu do každej jednotky siete 

a následne až ku koncovému subjektu. Na základe 

technologického kódu sa potom TO stretávajú 

s adekvátnymi technologickými požiadavkami. 

Jednoducho povedané, BBS je vyvinutý na uľahčenie 

prenosu inovácií v členských a asociovaných krajinách 

EÚ. 

 

Databáza pre spätnú väzbu MSP, tzv. FBD 

(Feedback Database)

Jednou z hlavných úloh Enterprise Europe Network je 

informovať Európsku komisiu o problémoch podnikateľov 

pri aplikovaní legislatívy Európskeho spoločenstva a 

politiky v praxi. Podnikatelia mohli prostredníctvom 

pracovísk Enterprise Europe Network zaslať podnety 

priamo Európskej komisii – kontakty a elektronický 

formulár bol prístupný na webovej stránke v časti FBD. 

V NARSMP zabezpečovalo túto službu oddelenie služieb 

pre MSP v spolupráci s Európskou komisiou, miestnymi 

inštitúciami a aktérmi podporujúcimi MSP. 

 

Výsledky výskumu a vývoja, tzv. databáza RTD 

(Research and Technology Development)

Databáza RTD obsahuje výsledky výskumu a vývoja 

z projektov financovaných EÚ prostredníctvom 

rámcových programov pre výskum, vývoj technológií 

a demonštračné aktivity. Je významnou bázou nových 

technológií a služieb pripravených pre komerčnú 

aplikáciu. Sú v nej stovky aktuálnych výsledkov 

projektov použiteľných v praxi alebo v ďalšom výskume. 

Poskytuje tiež informácie o súčasnom stave vývoja 

technológií vo vybraných oblastiach.

Informácie, poradenstvo a služby na podporu 

spolupráce a internacionalizácie MSP

Informácie a poradenstvo

O vyhľadávanie informácií týkajúcich sa vnútorného 

trhu požiadalo v roku 2009 prostredníctvom emailu, 

telefonicky alebo osobne 791 firiem.

Aj v  roku 2009 pokračovala NARMSP v organizácii 

informačných seminárov a školení s cieľom oboznámiť 

podnikateľskú verejnosť s problematikou podnikania 

v rámci EÚ. Zorganizovali sme, v spolupráci s partnermi, 

37 takýchto podujatí v rôznych regiónoch Slovenska, 

ktorých sa dovedna zúčastnilo 739 podnikateľov.

Informácie o podnikaní, podujatiach, aktivitách, 

výzvach a databázach v podobe článkov a informačných 

listov zverejňovalo oddelenie služieb pre MSP aj 

prostredníctvom webovej stránky www.enterprise-

europe-network.sk. Spolu s partnermi siete Enterprise 

Europe Network bolo rozoslaných 17 informačných listov 

(newsletter). Publikovaných bolo v roku 2009 viac ako 

1 000 článkov a 200 oznámení o aktuálne vyhlásených 

tendroch a výzvach na podávanie návrhov na projekty.

V spolupráci s Úradom pre vydávanie úradných publikácií 

Európskych spoločenstiev bolo na webovej stránke 

www.enterprise-europe-network.sk, v sekcii Knižnica, 

umiestených množstvo publikácií určených pre MSP. 

Zoradené boli do troch kategórií, podľa zamerania, na 

legislatívu a dokumenty EÚ; analýzy, štúdie a príručky, 

programy a financovanie. Publikácie boli zverejnené 

v rôznych jazykových mutáciách (oficiálnych jazykoch 

EÚ), v akých boli vypracované úradmi a inštitúciami EÚ.
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Služby na podporu spolupráce a internacionalizácie 

MSP

Databáza pre spoluprácu podnikateľov

Oddelenie služieb pre MSP pomáhalo v roku 2009 

podnikateľom pri vyhľadávaní kooperačných 

partnerov (výrobných, obchodných a projektových) 

prostredníctvom celoeurópskej databázy 

a komunikačného systému - Databázy pre spoluprácu 

podnikateľov (Business Cooperation Database – BCD), 

internej korešpondenčnej siete, ako aj organizovaním 

účasti slovenských podnikateľov na medzinárodných 

kooperačných podujatiach. V roku 2009 bolo 

preložených do slovenského jazyka 889 ponúk na 

spoluprácu od zahraničných spoločností. Ďalších 4 281 

ponúk bolo uverejnených v anglickom jazyku. Všetky 

ponuky boli publikované v rôznych periodikách, ako 

aj na webových stránkach Enterprise Europe Network. 

Slovenskí podnikatelia, ktorí hľadali zahraničných 

partnerov, si vyžiadali 481 kontaktov. Do databázy BCD 

a BBS bolo zaregistrovaných 43 profilov slovenských 

podnikateľov. Zahraničné firmy si vyžiadali 202 

kontaktov na slovenské spoločnosti. 

Kooperačné podujatia pre MSP z celej Európy

Oddelenie služieb pre MSP zorganizovalo účasť 

slovenských podnikateľov na rôznych sektorovo 

zameraných kooperačných podujatiach v celej Európe, 

ktoré sa realizovali zväčša v rámci veľtrhov a výstav. 

Prebiehali na nich dvojstranné rokovania potenciálnych 

partnerov podľa vopred pripraveného harmonogramu. 

Záujem o stretnutia si prihlásení zástupcovia firiem 

zarezervovali prostredníctvom oddelenia služieb pre 

MSP. Prihlášky vo forme profilu firmy boli na základe 

požiadaviek následne spracované softvérom, ktorý 

vygeneroval predbežný harmonogram stretnutí. Ten sa 

flexibilne mohol upraviť priamo na mieste, podľa ďalších 

požiadaviek a možností. Účasť a ďalšie doplnkové služby 

oddelenia služieb pre MSP boli poskytované účastníkom 

väčšinou zdarma.

Oddelenie služieb pre MSP sa zapojilo aj do projektov 

zameraných na prípravu kooperačných podujatí pre 

podniky z odvetvia strojárstva a  príbuzných odvetví, 

zo sektoru energetiky, ochrany životného prostredia 

a riadenia odpadového hospodárstva v prihraničných 

oblastiach EÚ.

Participovalo tiež na medzinárodných kooperačných 

podujatiach ako napr.: Medzinárodný remeselný veľtrh 

v slovinskom Celje, WOOD TECH v Brne a na stretnutí 

slovenských a českých podnikateľov v Ostrave. Na 

Slovensku sme zorganizovali medzinárodné kooperačné 

podujatia počas veľtrhov ELO SYS v Trenčíne a PRO 

ECO v Banskej Bystrici. V spolupráci so SOPK v Trenčín 

sme počas Medzinárodného strojárenského veľtrhu 

Brno MSV 2009 usporiadali kooperačné podujatie za 

účasti 73 firiem s účasťou zahraničných podnikateľov 

z Českej republiky, Poľska, Rakúska, Nemecka, 

Švédska a Maďarska. Celkovo sme v roku 2009 pomohli 

slovenským firmám realizovať 423 obchodných rokovaní 

so zahraničnými partnermi. 

Zvyšovanie účasti MSP na tvorbe politiky EÚ

Jednou z hlavných úloh Enterprise Europe Network je 

informovať Európsku komisiu o problémoch podnikateľov 

pri aplikovaní legislatívy a politík Európskeho 

spoločenstva v praxi. Oddelenie služieb pre MSP pôsobilo 

ako jeden z kontaktných bodov, kde podnikatelia 

mohli nahlásiť svoj problém alebo postreh týkajúci 

sa predovšetkým legislatívy v oblasti podnikateľského 

prostredia v EÚ. Získavanie spätnej väzby prebiehalo 

pomocou on-line konzultácií a panelových diskusií, 

ktorých sa zúčastnilo 47 podnikateľov.
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Spoločné aktivity v rámci siete Enterprise Europe

 Network

V roku 2009 oddelenie medzinárodných aktivít úzko 

spolupracovalo s oddelením služieb pre MSP na projekte 

„BISS Slovakia“, ktorý v SR predstavuje sieť Enterprise 

Europe Network najmä v rámci dvoch dôležitých 

kategórií:

1. Podpora inovácií a služby transferu technológií

a know-how

Naše aktivity sa v tejto oblasti sústredili na organizáciu 

troch kooperačných podujatí so zameraním na 

oblasť transferu technológií, know-how a inovácií 

a poskytovanie odborných informácií do informačných 

listov siete Enterprise Europe Network.

MSP od nás v roku 2009 dostali informáciu o 20 

inovatívnych riešeniach v rámci výsledkov výskumu 

a vývoja, ktoré sa realizovali v EÚ v oblastiach 

medicíny, biológie, energetiky, životného prostredia, 

priemyselných technológií, informačných a 

komunikačných technológií a sú určené na komerčné 

využitie.

Na základe návštev šiestich MSP, počas ktorých boli 

vypracované úvodné analýzy ich technologického 

a inovačného potenciálu, sme im odporučili aj ďalšie 

služby siete Enterprise Europe Network.

Rok 2009 sa niesol v znamení krízy, preto bol badateľný 

zvýšený záujem podnikateľov o tzv. kooperačné 

podujatia. Svedčí o tom aj počet 105 profilov (oproti 

roku 2008 nárast o 80) obsahujúcich technologické 

ponuky a požiadavky, prípadne požiadavky na 

spoluprácu. 

Pomocou pri hľadaní alebo ponuke inovatívnych 

technologických riešení alebo know-how je databáza 

BBS, v ktorej sú uverejnené inovatívne technologické 

ponuky a požiadavky slovenských firiem. V roku 2009 

bolo do nej zadaných šesť technologických ponúk 

firiem zo Slovenska, pričom o tri z nich prejavili záujem 

zahraničné spoločnosti.

Medzi naše ďalšie ciele v rámci siete Enterprise Europe 

Network patrí, okrem iného, poskytovať informácie 

podnikateľom ohľadom prístupu k finančným zdrojom 

v oblasti inovácií, vedy a výskumu. Najväčšou pridanou 

hodnotou pre MSP je však jednoznačne transfer 

inovatívnych technológií a know-how – či už ide 

o inovatívne riešenia zo zahraničia alebo produkty, resp. 

know-how slovenských MSP do zahraničia. 

V minulom roku sme sa podieľali na realizácii dvoch 

technologických transferov.

2. Služby na podporu účasti MSP v 7. rámcovom 

programe EÚ pre výskum, vývoj a

demonštračné aktivity

Veda a výskum sú nemenej dôležitou súčasťou 

konkurencieschopnosti MSP. V tejto oblasti sme 

poskytovali služby prostredníctvom databázy RTD, 

v ktorej sú zverejnené výsledky výskumu a vývoja 

z členských krajín siete Enterprise Europe Network. 

Z tejto sme čerpali informácie pre adresné rozposielanie 

špecifických výsledkov výskumu a vývoja našim 

klientom. Okrem toho sme sa aktívne podieľali aj na 

propagácií 7. rámcového programu. V roku 2009 sa 33 

podnikateľov zúčastnilo špecializovaného seminára, na 

ktorom boli MSP informované o možnostiach zapojenia 

sa do 7. rámcového programu zameraného na podporu 

vedecko-výskumných aktivít v MSP.

Oddelenie 
medzinárodných 
aktivít
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Projekt „Podpora podnikania žien na Slovensku“

Projekt Podpora podnikania žien na Slovensku 

vznikol ako reakcia NARMSP na špecifickú výzvu 

Európskej komisie „Európska sieť ambasádoriek – 

podnikateliek“ (EU Network of Female Entrepreneurship 

Ambassadors). Výzvu vyhlásila Výkonná agentúra pre 

konkurenciu a inovácie v rámci Rámcového programu 

Konkurencieschopnosť a inovácie 2007 – 2013 pre členov 

siete Enterprise Europe Network.

V spolupráci s Regionálnym poradenským a informačným 

centrom Prešov sme pripravili projekt zameraný 

na propagáciu podnikania žien na Slovensku. Naše 

úsilie propagovať podnikanie, ako jednu z možností 

kariérneho rozvoja žien, podporili i asociovaní partneri: 

Top Centrum Podnikateliek, Nadácia Integra, Materské 

centrum MACKO, Ekonomická univerzita v Bratislave 

a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Cieľom projektu je inšpirovať a motivovať 

k podnikaniu ženy na Slovensku, ale aj v Európskej 

únii, prostredníctvom vytvorenia siete úspešných 

podnikateliek, tzv. ambasádoriek. U nás sieť tvorí deväť 

podnikateliek, ktoré pochádzajú z rôznych regiónov 

Slovenska. Svojim príbehom budú inšpirovať ženy vo 

svojom kraji, ako i v ostatných kútoch Slovenska. 

Cieľovou skupinou sú potenciálne podnikateľky z radov 

matiek na materskej dovolenke, nezamestnaných žien, 

zamestnaných žien uvažujúcich o osamostatnení sa 

a študentiek. Ambasádorky sa pre ne stanú vzorom 

a inšpiráciou. Prostredníctvom seminárov a stretnutí 

ich budú motivovať k tomu, aby sa nebáli rozhodnúť 

o svojom osude, premenili svoje podnikateľské sny na 

realitu a založili si vlastný podnik. Ambasádorky budú 

prezentovať svoj podnikateľský príbeh a skúsenosti, čím 

sa vytvorí priestor pre priamu konfrontáciu názorov, 

predstáv a vedomostí o podnikaní s podnikateľskou 

realitou a pre nadviazanie kontaktov na komunitu 

a inštitúcie zamerané na podporu podnikania žien 

na Slovensku.

Už od svojho spustenia v auguste 2009 zaznamenal 

projekt veľký záujem verejnosti. Do výzvy na nomináciu 

ambasádoriek sa prihlásilo 37 podnikateliek. Vybraných 

deväť veľvyslankýň podnikateliek malo možnosť 

zúčastniť sa oficiálneho otvorenia siete európskych 

podnikateliek – ambasádoriek, ktoré sa konalo za účasti 

švédskej princeznej Viktórie v októbri 2009 v Štokholme. 

Slovenskej verejnosti sme ambasádorky podnikateliek 

Slovenska predstavili počas úvodnej konferencie Podpora 

podnikania žien na Slovensku, ktorá sa uskutočnila 

v novembri 2009 Bratislave. 

Projekt „Podpora vedy a výskumu v MSP“

(MaPEeR SME) 

Tento medzinárodný projekt, financovaný zo zdrojov EÚ, 

sme začali realizovať k záveru roka 2009. Jeho cieľom 

je získať komplexný pohľad na obsah, implementáciu 

a dosah existujúcich programov a iniciatív na podporu 

vedy a výskumu pre MSP na európskej, národnej 

a regionálnej úrovni a výsledky sprostredkovať v čo 

najzrozumiteľnejšej forme zástupcom MSP a tvorcom 

politík v tejto oblasti. Projekt bude trvať 2 roky 

a prostredníctvom 15 vysokokvalifikovaných organizácií 

pokrýva 27 členských štátov EÚ a Bosnu a Hercegovinu.

V novembri 2009 sa projekt ocitol na začiatku jeho 

realizácie, pričom podstatná časť aktivít bude 

realizovaná až v rokoch 2010 a 2011.

 � Obr. č. 3: Ambasádorky podnikateliek Slovenska v Štokholme
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Projekt „Podpora maďarsko – slovenskej spolupráce

MSP“

V roku 2009 sme zahájili implementáciu projektu 

„Podpora maďarsko – slovenskej spolupráce MSP“, ktorý 

sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 

2013. Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ. Spolu 

s maďarskými partnermi, organizáciami Theodore Puskas 

Foundation a ITD Hungary Zrt., sa nám podarilo uzavrieť 

všetky formálne náležitosti k prideleniu nenávratného 

finančného príspevku a začali sme realizovať aktivity na 

podporu spolupráce medzi maďarskými a slovenskými 

podnikateľskými subjektmi, ako aj relevantnými 

inštitúciami. 

V roku 2009 sa nám počas štyroch mesiacov samotnej 

realizácie projektu podarilo vytvoriť a spustiť webovú 

stránku www.sme-husk.eu, ktorá zároveň slúži aj ako 

komunikačná platforma pre MSP. Zaregistrovaným 

užívateľom umožňuje prístup ku katalógu zahraničnýcm 

firiem, filtrovať tieto kontakty na základe vopred 

zvolených kritérií a následne ich osloviť on-line so 

svojou konkrétnou ponukou na spoluprácu. 

V novembri sme spolu s našimi partnermi organizovali 

prvé podujatie projektu, a to kooperačné stretnutie 

maďarských a slovenských podnikateľov v Miškolci, 

na ktorom sa medzi 19 spoločnosťami uskutočnilo 73 

stretnutí a rokovaní. Súčasne bola vypracovanú prvá 

časť analýzy ekonomického prostredia spoločného 

prihraničného regiónu s cieľom identifikovať potenciálne 

oblasti spolupráce MSP. Zároveň sme spoločne pre 

podnikateľov či záujemcov o podnikanie pripravili a 

vydali príručku Podnikanie na Slovensku a Podnikanie 

v Maďarsku v anglickom, maďarskom a slovenskom 

jazyku. Realizácia projektu bude pokračovať aj v roku 

2010.

Projekt v rámci Programu celoživotného vzdelávania

(Lifelong Learning Programme) - Grundtvig mobility

Program celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning 

Programme) EÚ a jeho podprogram Grundtvig umožňuje 

pracovníkom v spolupráci so zamestnávateľom 

zvyšovať kvalifikáciu svojho personálu prostredníctvom 

zahraničných školení. Na Slovensku je implementačnou 

agentúrou Programu celoživotného vzdelávania 

Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania. 

Jeden z našich zamestnancov vypracoval projektovú 

žiadosť, po ktorej schválení získal grant a mal aj 

vďaka spolufinancovaniu zo strany NARMSP možnosť 

absolvovať jednotýždňové školenie pod názvom 

„Príprava projektových návrhov a manažment 

európskych vzdelávacích projektov“. Organizovala ho 

Cyperská univerzita v meste Agros od 9. – 14. októbra 

2009. Seminára sa zúčastnilo 18 pracovníkov z 12 krajín. 

Nadobudnuté vedomosti a kontakty, najmä z oblasti 

projektového manažmentu, uplatnené v NARMSP v rámci 

zvýšenia kvalifikácie zúčastneného pracovníka, vyústili 

do prípravy nového medzinárodného projektu.

Projekt „Globálne vzdelávanie podnikateľov“

NARMSP pripravila projekt Globálne vzdelávanie 

podnikateľov, ktorý v roku 2009 začala realizovať 

pomocou prostriedkov zo slovenskej oficiálnej 

rozvojovej pomoci SlovakAid. Cieľom tohto projektu 

je prekonať mylné vnímanie rozvojových krajín očami 

slovenských podnikateľov, prostredníctvom zvyšovania 

ich povedomia o problémoch a príležitostiach, ktoré 

sú v týchto krajinách. Organizovaním vedecko-

podnikateľských konferencií za účasti mnohých 

významných predstaviteľov z domova i zo zahraničia 

a vydaním konferenčných zborníkov chceme vytvoriť 

platformu na výmenu a využitie skúseností a know-

how relevantných aktérov, a tak skvalitniť verejnú 

informovanosť o menej rozvinutých krajinách 

predovšetkým so zameraním na MSP. 

V rámci tohto projektu sme od júna 2009 organizovali 

vedecko-podnikateľské konferencie, ktorých sa 

zúčastnilo viac než 150 účastníkov. Za aktívnej účasti 

odborníkov z akademickej obce, vládneho sektora 

(Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných 

vecí SR a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a 

obchodu), súkromného sektora, ako aj mimovládnej 

sféry a zástupcov jednotlivých cieľových krajín, sme 

v minulom roku pripravili pre MSP tri bezplatné odborné 

konferencie:
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 ● Perspektívy podnikania v Indii, 23. júna 2009, 

Bratislava 

 ● Perspektívy podnikania na Balkánskom polostrove 

(Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, 

Macedónsko a Srbsko), 28. septembra 2009, Nitra 

 ● Perspektívy podnikania v európskych krajinách 

Spoločenstva nezávislých štátov (Bielorusko, 

Moldavsko a Ukrajina), 19. novembra 2009, Prešov

Súčasťou tohto projektu bolo aj vydanie odborných 

konferenčných zborníkov ku každej zorganizovanej 

konferencii.

Projekt „Organizačný rozvoj európskych podporných 

agentúr MSP“ (ODESSA)

V roku 2009 sme pokračovali v procese realizácie 

projektu ODESSA, ktorého hlavným cieľom bolo 

posilňovať konkurencieschopnosť a zvýšiť kvalitu 

podpory MSP prostredníctvom medzinárodne uznávaných 

jednotných európskych štandardov kvality pre lokálne 

organizácie podporujúce MSP a pre poradcov, školiteľov 

a konzultantov zameraných na MSP. Výsledkom projektu 

bolo vytvorenie efektívnych hodnotiacich nástrojov 

pre určité oblasti kompetencií školiteľov, poradcov 

a organizácií, vytvorenie školiacich materiálov 

a vyškolenie poradcov a audítorov certifikačného 

procesu, ktorí budú ďalej aplikovať a presadzovať tieto 

štandardy. Projekt bol spolufinancovaný z Programu 

celoživotného vzdelávania v rámci podprogramu 

Gruntvig a rozdelený do dvoch fáz:

 ● vývoj medzinárodných štandardov, 

 ● pilotná implementácia štandardov. 

Výstupom projektu sú medzinárodné štandardy pre 

poradenstvo a podporu podnikania – štandardy BASIS 

(Business Advice and Support International Standards).

Zahŕňajú štandardy služieb, ktoré sú požadované od 

organizácií, školiteľov a poradcov, ktorí poskytujú 

poradenské a vzdelávacie služby MSP.

Štandardy BASiS sú určené pre:

 ● organizácie na podporu podnikania,

 ● odborných konzultantov.

Predstavujú jasný ukazovateľ kvality organizácií 

a odborných konzultantov, zainteresovaných do podpory 

MSP. Ich jedinečnosť spočíva v tom, že:

 ● sú zamerané na špecifický typ organizácie,

 ● majú široký dosah (zatial čo iné štandardy sú 

zamerané len na kvalitu rozvoja ľudských zdrojov, 

prípadne na starostlivosť o zákazníka. Štandardy 

BASIS v sebe zahŕňajú všetky tri zložky v ucelenom 

modeli), 

 ● v porovnaní s inými štandardmi a kvalifikáciami 

zahŕňajú štandardy BASIS obidva subjekty, 

organizácie aj individuálnych konzultantov. 

Na Slovensku sa počas I. polroku 2009, v rámci pilotu 

navrhnutých štandardov, zapojilo do projektu 16 

subjektov (4 organizácie a 12 individuálnych poradcov). 

Uvedené subjekty absolvovali predcertifikačný 

a certifikačný proces a po úspešnom splnení 

hodnotiacich kritérií (3 organizácie a 10 odborných 

konzultantov) získali certifikát osvedčujúci splnenie 

jednotných štandardov pre organizáciu podporujúcu 

oblasť MSP a taktiež odborných konzultantov 

pracujúcich pre danú organizáciu.

Naša agentúra sa tiež stala vlastníkom licencie 

štandardov BASIS a bude sa starať o ich 

implementovanie medzi organizácie zaoberajúce sa 

podporou a vzdelávaním MSP. Z vlastníctva licencie 

pre nás však vyplývajú aj povinnosti, ako napríklad 

propagovať štandardy a starať sa o „značku“ na našom 

území, zodpovednosť za aktualizáciu všetkých klientov, 

konzultantov a hodnotiteľov v databáze atď.
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Dňa 28. februára 2007 bola s konečnou platnosťou 

ukončená implementácia poslednej grantovej schémy 

v rámci programu Phare „Grantovej schémy cestovného 

ruchu“ (TDGS 03). Týmto dňom bola ukončená 

implementácia všetkých grantových schém v rámci 

programu Phare.

V nadväznosti na list Európskej komisie z roku 2006 a 

na požiadavku vznesenú na sektorovom monitorovacom 

podvýbore pre projekty ECOSOC (Economic and 

Social Council), vyplynula pre nás povinnosť, ktorá 

je zakotvená aj v grantových zmluvách, a to aktívne 

monitorovať podporené projekty po dobu troch rokov 

od vyplatenia záverečnej platby. Znamená to, že pozícia 

Splnomocnenca pre program (PAO) nezaniká dňom 

ukončenia vyplácania prostriedkov Phare. V súlade 

s ustanoveniami finančnej dohody, ako aj usmerneniami 

Európskej komisie je PAO, okrem iného, zodpovedný aj 

za zabezpečenie monitorovania, archivácie dokumentov 

a poskytovanie informácií o jednotlivých programoch 

počas nasledujúcich päť rokov od ukončenia programu. 

Na základe tejto skutočnosti sme s účinnosťou od 

1. marca 2007 vytvorili oddelenie monitoringu Phare, 

ktorého hlavným poslaním je monitorovať príjemcov 

grantov, ktorí získali finančné prostriedky z programu 

Phare v rámci Finančného memoranda FM 2002 

a FM 2003.

Monitoring sa týka piatich nasledovných schém:

FM 2002

1. Grantová schéma rozvoja priemyslu (GS IDGS 2002) 

- 102 projektov v rámci projektov investičného 

charakteru (označenie K1)

2. Grantová schéma rozvoja inovácií a technológií (GS 

INTEG) - 2 technologické inkubátory

3. Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu (GS TDGS 

2002) - 92 projektov

Oddelenie 
monitoringu 
Phare

FM 2003

1. Grantová schéma podpory inovatívnych malých 

a stredných podnikov (GS SISME) - 73 projektov

2. Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu (GS TDGS 

2003) - 43 projektov

Celkový počet projektov, ktoré sme povinní 

monitorovať, je 312.

Podrobnejší prehľad projektov v rámci jednotlivých 

grantových schém je uvedený v tabuľke č. 7 a č. 8.

FINANčNé MEMORANDuM 2002

 � Tab. č. 7: FM 2002

Alokácia
(v € bez technickej 
asistencie)

čerpanie (v €)

čerpanie (v %)

Počet 
zazmluvnených
projektov

Počet ukončených
projektov

Počet vyplatených 
záverečných platieb

Počet 
monitorovaných 
projektov

Počet vykonaných
ex-post kontrol 
k 31. 12. 08

Rizikové projekty, 
zistené v rámci 
ex-post kontroly na 
mieste

Grantová 

4 400 000

3 904 102,09

88,73

132
(K1-109,
*K2-23)

126
(K1-103,
*K2-23)

102

102

102

1

IDGS

2 700 000

2 644 846,49

97,96

2

2

2

2

2

0

INTEG

5 500 000

4 946 216,78

89,93

110
(K1-37,
K2-73)

108
(K1-35,
K2-73)

104

92
(K1-33,
K2-59)

92
(K1–33,
K2- 59)

1

TDGS 02

 � * K2 – projekty, ktoré nemonitorujeme
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FINANčNé MEMORANDuM 2003

 � Tab. č. 8: FM 2003

 � * Jeden z príjemcov vrátil finančné prostriedky v plnej výške nakoľko 
nový majiteľ firmy neprejavil záujem pokračovať v udržateľnosti projektu. 
Projekt sa v nadväznosti na túto skutočnosť viac nemonitoroval.

SPôSOB VyKONáVANIA jEDNOTLIVýCH FORIEM 

MONITORINGu:

1. Zasielanie monitorovacích správ

Príjemcovia predkladajú monitorovacie správy 

NARMSP polročne. Formuláre monitorovacích 

správ sú dostupné na agentúrnej webovej stránke. 

Zasielajú ich formou e-mailu a následne poštou, na 

základe predchádzajúceho pripomenutia zo strany 

manažérov pre monitoring. Vyplnené monitorovacie 

správy slúžia ako podklad pre spracovanie analýz a 

štatistických vyhodnotení podľa požiadaviek Ministerstva 

hospodárstva SR (MH SR). V rámci priemyselných 

grantových schém zasielajú príjemcovia požadované 

kumulatívne údaje vždy k 30. aprílu a 31. októbru 

príslušného kalendárneho roka, v prípade grantových 

schém cestovného ruchu k 30. júnu a 31. decembru 

príslušného kalendárneho roka.

2. Kontrola na mieste u príjemcu (ex-post 

monitoring)

Kontroly na mieste vykonávame so zreteľom na:

 ● udržateľnosť projektu (forma pokračovania 

projektových aktivít),

 ● dodržiavanie hlavného cieľa projektu a udržiavanie 

jeho výstupov v súlade s grantovou zmluvou,

 ● funkčnosť a prevádzkyschopnosť investičných 

projektov,

 ● archiváciu kompletnej dokumentácie k projektu u 

konečného príjemcu (zmluva, dodatky k zmluve, 

finančná dokumentácia, technická dokumentácia a 

dokumentácia k verejnému obstarávaniu),

 ● vizuálne označenie výstupov projektu (informačné 

tabule s logom EÚ na nadobudnutom majetku).

3. Riešenie vzniknutých nezrovnalostí

Medzi najčastejšie nedostatky, ktoré sme počas výkonu 

ex-post monitoringu zaznamenali patria predovšetkým:

 ● slabá udržateľnosť projektu,

 ● chýbajúce, resp. neadekvátne vizuálne označenie 

majetku nadobudnutého v rámci projektu Phare,

 ● slabé zastúpenie inovatívnych firiem, resp. 

začínajúcich podnikateľov v priestoroch 

technologických inkubátorov,

 ● poškodené, resp. chýbajúce výstupy projektu,

 ● nedostatočná aktualizácia, resp. nefungujúce 

webové portály vytvorené v rámci projektu.

Zistené nedostatky odstraňuje príjemca v termíne, 

ktorý mu určíme. Z vyššie uvedených nedostatkov 

Alokácia
(v € bez technickej 
asistencie)

čerpanie (v €)

čerpanie (v %)

Počet zazmluvnených
projektov

Počet ukončených
projektov

Počet vyplatených 
záverečných platieb

Počet monitorovaných 
projektov

Počet vykonaných
ex post kontrol k 31. 
12. 08

Rizikové projekty, 
zistené v rámci 
ex-post kontroly na 
mieste

Grantová Schéma

3 600 000

3 220 658,98

89,46

79

73

73

73

72*

0

SISME

4 570 000

3 735 337,93

81,74

58

52

47

43

43
(K1-39,
K2-4)

0 (1 zistenie ešte 
v roku 2007)

TDGS 03
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sa najčastejšie vyskytovalo zanedbanie vizuálneho 

označenia. Nezrovnalosti závažného charakteru neboli 

v priebehu roku 2009 zaznamenané.

Okrem našej hlavnej činnosti, t.j. kontrol na mieste, 

sme vykonávali aj ďalšie aktivity. Dvakrát ročne sme 

pripravili a distribuovali formuláre monitorovacích správ 

príjemcom. Vyhodnocovali sme monitorovacie správy, 

urgovali príjemcov, ktorí nezaslali k stanovenému 

termínu vyplnené monitorovacie správy, respektíve 

údaje v správach nemali vypovedaciu hodnotu. 

Poskytovali sme konzultácie príjemcom, ktorí žiadali 

o vykonanie menej závažných alebo závažných zmien, 

ktoré majú dopad na výstup projektu. Následne sme 

tieto žiadosti predložili na schválenie MF SR. Taktiež sme 

komunikovali s Úradom vlády pri vypracovaní správ pre 

Európsku komisiu (Joint Monitoring Committee), s MH 

SR v súvislosti s vypracovaním materiálov na zasadnutie 

Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre 

eurofondy (IDMV), s odborom platieb MF SR v rámci 

predkladania hlásení pri vzniknutých nezrovnalostiach. 

Ďalej sme zabezpečovali pravidelné štvrťročné 

stretnutia k ex-post monitoringu s nadriadenými 

orgánmi. Počas prítomnosti audítorov z Európskej 

komisie sme pripravovali podklady a zabezpečovali 

stretnutia s vybranými príjemcami pre účely auditu.

V súčinnosti s výkonom kontroly na mieste sme 

aktualizovali databázu plánovaných návštev 

u jednotlivých príjemcov, vypracovali rôzne správy na 

základe požiadaviek nadriadených orgánov.

V roku 2009 sa ex-post monitoring vykonával len 

u príjemcov grantových schém, ktoré boli realizované 

v rámci finančného memoranda 2003.

K dátumu 30. novembra 2009 boli úspešne 

zmonitorované všetky projekty v rámci FM 2003 – 

grantové schémy SISME a TDGS 03 - formou kontroly na 

mieste. Nevyskytli sa žiadne závažné nedostatky.

Týmto sa definitívne skončilo obdobie monitorovania 

projektov Phare pre príjemcov všetkých grantových 

schém, ktoré boli realizované v rámci Finančných 

memoránd 2002 a 2003. Zároveň týmto dňom zaniká pre 

príjemcov povinnosť vyplývajúca z grantovej zmluvy, 

zasielať implementačnému orgánu monitorovacie správy 

dvakrát ročne a pre nás povinnosť raz ročne vykonať 

kontroly na mieste.

Súbežne sme vykonávali administráciu monitorovacích 

správ od príjemcov grantových schém, ktoré sa 

vyhodnocujú a výsledok bude následne predložený 

nadriadenému orgánu (MH SR). Okrem toho sa priebežne 

vykonáva archivácia projektov a písomností oddelenia. 

Rovnako budú zadministrované monitorovacie správy 

zaslané od prijímateľov pomoci v rámci schémy 

TDGS 03. Uvedené správy bude možné doručiť do konca 

februára 2010. Získané údaje budú taktiež zapracované 

do materiálu, ktorý bude pravdepodobne vyžiadaný 

a predložený MH SR.

V mesiaci december 2009 boli príjemcom oboch 

grantových schém zaslané listy v mene generálneho 

riaditeľa NARMSP, prostredníctvom ktorých boli oficiálne 

informovaní o ukončení trojročného monitorovacieho 

obdobia.
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K hlavným činnostiam oddelenia finančných programov 

a regionálnej spolupráce (OFPaRS) v uplynulom roku 

patrili:

 ● realizácia a riadenie podporných programov pre 

oblasť MSP financovaných z verejných prostriedkov,

 ● navrhovanie koncepcie a príprava konkrétnych 

programov na podporu a rozvoj MSP, zvyšovanie 

zručností a kompetencií podnikateľov a odbornej 

prípravy budúcich podnikateľov,

 ● zabezpečenie implementácie podporných programov, 

poskytovanie informácií, poradenstva a školení pre 

záujemcov o podnikanie / začínajúcich a existujúcich 

podnikateľov, a to na regionálnej úrovni v 

spolupráci s partnerskými regionálnymi inštitúciami, 

predovšetkým však regionálnymi poradenskými a 

informačnými centrami (RPIC), podnikateľskými 

inovačnými centrami (BIC), centrami prvého 

kontaktu (CPK) a podnikateľskými a technologickými 

inkubátormi (PaTI),

Odbor národných programov

Oddelenie finančných 
programov a regionálnej spolupráce

 ● administrácia, koordinácia a monitoring 

implementácie podporných finančných nástrojov 

realizovaných z revolvingových prostriedkov,

 ● podpora rozvoja celoslovenskej siete PaTI, stimulácia 

ich vzájomnej spolupráce a sieťovania,

 ● koordinácia, monitoring a vyhodnocovanie 

činnosti inštitucionálnej siete regionálnych 

centier so zameraním na dosiahnuté výsledky 

nimi poskytovaných služieb v rámci realizovaných 

podporných programov a navrhovanie opatrení 

s cieľom zvyšovať efektívnosť programov a podpory 

pre cieľové skupiny.

V roku 2009 sme realizovali „Program vzdelávania, 

školení a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov 

o podnikanie“, „Mikropôžičkový program“, program 

„Podpora MSP prostredníctvom siete inkubátorov 

a implementácia metódy research-based spin-off“. 

Súčasne sme monitorovali výsledky už ukončených 

 � Obr. č. 4: Sieť regionálnych centier RPIC, BIC, CPK a PaTI
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programov: „Podporný úverový program“ a „Schéma 

podpory nákupu inovatívnych technológií a budovania 

systémov manažérstva kvality“.

Poradenské a informačné služby pre vybrané skupiny 

záujemcov o podnikanie

Podporu záujemcov o podnikanie sme poskytovali 

vo forme zvýhodnených a dotovaných poradenských 

a vzdelávacích služieb. Naše služby boli dostupné 

na celom území Slovenska prostredníctvom siete 

regionálnych centier RPIC, BIC,  CPK a PaTI (obr. č. 4).

Služby, ktoré sme poskytovali v rámci „Programu 

vzdelávania, školení a poradenstva pre vybrané skupiny 

záujemcov o podnikanie“ boli dotované zo zdrojov 

štátneho rozpočtu. V roku 2009 poskytli regionálne 

centrá 4 639 informatívnych a odborných konzultácií 

v celkovom objeme 9 427 hodín. Poskytnuté konzultácie, 

ako aj vzdelávacie kurzy, sa zamerali na všetky 

tematické oblasti spojené so založením podniku, 

začatím a rozbehom podnikateľskej alebo živnostenskej 

činnosti. Pre účely založenia a rozvoja živností 

a podnikov vypracovali regionálne centrá alebo pomohli 

vypracovať 1 057 podnikateľských plánov a posudkov 

podnikateľských plánov a zrealizovali 161 školení, ktoré 

absolvovalo 3 558 účastníkov. (tab. č. 9).

V roku 2009 sme už druhý rok monitorovali spokojnosť 

klientov s poskytnutými poradensko – vzdelávacími 

službami. Cieľom bolo zmapovať tiež kvalitu 

 � Tab. č. 9: Dotované poradenstvo a vzdelávanie pre záujemcov o podnikanie financované zo štátneho rozpočtu a realizované sieťou 
regionálnych inštitúcií v roku 2009

Informatívne 
konzultácie

Odborné 
konzultácie

Podnikateľské 
plány a 
posudky

Školenia

počet hodiny počet hodiny počet počet 
školení

počet 
účastníkov

BIC/BIC-TI Prievidza 354 177 562 2141,5 341 45 1281

BIC/PI Spišská Nová Ves 123 73 248 347,5 44 14 336

CPK Brezno 16 8,5 39 56,5 2 1 12

CPK Levoča 11 5,5 24 75 6 0 0

CPK Medzilaborce 6 3 9 35 0 0 0

CPK Michalovce 4 2 15 43 1 0 0

CPK Poltár 37 22 30 24,5 0 0 0

CPK Veľký Krtíš 179 118,5 292 893 172 0 0

RPIC Dunajská Streda 131 87,5 270 907 130 1 13

RPIC Komárno 116 67,5 143 345 33 5 79

RPIC Košice 113 63,5 45 65,5 3 12 201

RPIC Lučenec 107 73 227 579,5 33 19 369

RPIC Nitra 50 29 110 419 23 2 47

RPIC Poprad 9 6 13 15 0 31 643

RPIC Považská Bystrica 93 61 200 645 70 10 186

RPIC Prešov 120 62,5 171 273 3 6 160

RPIC Trebišov 10 5 27 164,5 9 2 46

RPIC Trenčín 237 188,5 444 1236,5 174 9 131

RPIC Martin 18 18 36 90 13 4 56

Spolu 1734 1071 2905 8356 1057 161 3558

výročná správa 2009

24 



poskytnutého servisu zmluvnými centrami, overiť jeho 

rozsah servisu a napĺňanie cieľov programu, získať 

prehľad o dopadoch programu, preveriť spokojnosť 

klientov, efektívne využiť a prerozdeliť alokované 

finančné zdroje programu. Prieskumom sme oslovili 

73 % klientov z celkového počtu 5 326, z nich sa do 

monitoringu spokojnosti zapojilo 3 118. Hodnotenie 

poukázalo na výborné výsledky poskytnutých služieb 

zmluvnými partnermi a ich profesionálnu prácu. 

Prostredníctvom tohto programu centrá pomohli začať 

podnikať 3 264 novým podnikateľom.

Program „Podpora MSP prostredníctvom siete 

inkubátorov a implementácia metódy research-based 

spin-off“

S realizáciou programu zameraného na podporu 

začínajúcich podnikateľov – inkubovaných firiem 

prostredníctvom PaTI sme pokračovali aj v roku 

2009. Poskytnutie finančnej podpory inkubátorom 

sa realizovalo s cieľom vytvoriť vhodné štartovacie 

podmienky začínajúcim podnikateľom pre ich fungovanie 

v období minimálne troch rokov, a tým zvýšiť mieru 

ich prežitia a posilniť konkurencieschopnosť na trhu. 

Finančné prostriedky programu boli určené len na 

neinvestičné výdavky, t.j. na úhradu časti prevádzkových 

nákladov inkubátora. Aktivity investičného charakteru sa 

v roku 2009 nerealizovali.

K 31. decembru 2009 sme v partnerskej sieti inkubátorov 

evidovali 16 subjektov podporujúcich novozaložené, 

najmä malé podniky, v rôznych regiónoch Slovenska 

(obr. č. 5). Osem z nich spĺňalo kritériá oprávnenosti na 

poskytnutie finančného príspevku v zmysle podmienok 

stanovených v programe. Zmluvy o spolufinancovaní 

prevádzkových nákladov na obdobie január – december 

2009 sme uzatvorili s piatimi inkubátormi, zvyšné tri 

o príspevok nepožiadali. V rámci tohto programu bolo zo 

štátneho rozpočtu vyčerpaných 57 262,86 €. 

Významným merateľným ukazovateľom investovania do 

rozvoja siete inkubátorov je dopad na zamestnanosť 

v regiónoch. Päť podporených inkubátorov 

svojou  prevádzkou a činnosťou zabezpečilo 289 

pracovných miest v 92 inkubovaných firmách a ďalších 

16 pracovných miest v riadení a prevádzke inkubátorov. 

 � Obr. č. 5: Podnikateľské a technologické inkubátory na Slovensku
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Podporný úverový program

Podporný úverový program sa realizoval z revolvingových 

zdrojov od roku 1994 a bol ukončený 30. marca 2005. Za 

celé obdobie realizácie sme MSP poskytli 1 173 úverov 

v celkovom objeme 128 989 257 €. V roku 2009 sme 

v spolupráci s bankami pokračovali v monitoringu 

splácaných úverov, pričom ku koncu roku bolo 

evidovaných ešte päť takýchto úverov s výškou istiny 

180 000 €. V súčinnosti s bankami sme takisto riešili 

problémové úvery, vrátane vymáhania nesplatených 

dlžných súm od podnikateľov. 

Hlavným cieľom programu bolo umožniť podnikateľom 

prístup k investičnému a prevádzkovému kapitálu 

formou strednodobého úveru. Bol určený MSP 

zamestnávajúcim do 250 zamestnancov, s predmetom 

podnikania v oblasti výroby, remesiel, služieb a 

aktívneho cestovného ruchu. Úver sa poskytoval 

v maximálnej výške 10 mil. Sk (33 194 €) s dobou 

splatnosti do 8 rokov, pričom sa prerozdeľovali zdroje 

zo štátneho rozpočtu, EÚ (v rámci programu Phare) a 

štyroch slovenských bánk (Slovenská sporiteľňa, a.s., 

Tatra banka, a.s., Unicreditbank, a.s. - 

pôvodne Poľnobanka, a.s. a Istrobanka, 

a.s.). K nim sa v závere roku 1998 

pripojila Ľudová banka, a.s. a v roku 2001 

VÚB, a.s..

Mikropôžičkový program

V roku 1997 sme začali prostredníctvom 

RPIC v Považskej Bystrici, Prešove 

a Zvolene realizovať pilotný projekt 

Mikropôžičkového programu, ktorého 

hlavným cieľom bolo riešiť problém 

prístupu malých podnikateľov v regiónoch 

ku kapitálu formou malých úverov. 

Mikropôžičkový program sme v roku 2009 

aj naďalej realizovali v zmysle uznesenia 

vlády SR č. 701/2002. Bol určený malým 

podnikateľom zamestnávajúcim menej 

ako 50 zamestnancov a spĺňajúcim 

definíciu MSP na základe odporúčania 

Európskej komisie 2003/361/ES. V roku 

2009 program realizovalo 15 partnerských regionálnych 

centier plošne pokrývajúcich celé územie Slovenska.

Súčasne sme v súčinnosti s MH SR vypracovali úpravu 

podmienok a pravidiel existujúceho programu 

v nadväznosti na úlohu vyplývajúcu z uznesenia 

vlády SR č. 141/2009 bod C.3 o použití a nakladaní 

s revolvingovými prostriedkami. Materiál bol po 

pripomienkovom konaní koncom roka predložený na 

rokovanie vlády SR.

Mikropôžičku mohli podnikatelia použiť na obstaranie 

hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku, 

rekonštrukciu prevádzkových priestorov, ako aj nákup 

potrebných zásob, surovín či tovaru. Minimálna výška 

mikropôžičky v roku 2009 bola 1 659,70 € a maximálna 

49 790,88 €. Úroková sadzba pre mikropôžičky sa 

odvíjala od základnej sadzby Európskej centrálnej 

banky, ktorá sa v roku 2009 menila niekoľkokrát. Na 

začiatku roka bol úrok na úrovni 4,99 % p.a., ku koncu 

roka sa znížil na výšku 3,00 % p.a.. Doba splatnosti sa 

pohybovala od 6 mesiacov do 4 rokov, pričom splátky 

istiny bolo možné odložiť maximálne o 6 mesiacov. 

Centrum
Rok 2009 Kumulatívne 

k 31. 12. 2009

Počet Suma v € Počet Suma v €

Fond fondov s.r.o. Bratislava 20 759 068 148 2 931 925

RPIC Dunajská Streda 10 197 241 72 1 231 059

RPIC Komárno 15 315 704 132 2 265 416

RPIC Košice 9 357 590 49 1 288 657

RPIC Lučenec 14 320 535 97 1 861 586

RPIC Martin 5 159 744 88 1 441 919

RPIC Nitra 10 266 300 134 1 565 775

RPIC Poprad 12 485 416 26 931 245

RPIC Považská Bystrica 13 366 279 192 2 518 028

RPIC Prešov 9 268 526 199 3 314 964

BIC Prievidza 14 423 380 203 3 797 809

BIC Spišská Nová Ves 16 264 413 112 1 568 022

RPIC Trebišov 6 220 914 97 1 666 056

RPIC Trenčín 8 194 828 82 1 757 384

RPIC Zvolen 0 0 159 2 068 702

Spolu 161 4 599 938 1790 30 208 548

 � Tab. č. 10: Prehľad poskytnutých mikropôžičiek podľa jednotlivých centier
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V priebehu roku 2009 predložilo žiadosť o poskytnutie 

mikropôžičky 237 záujemcov z radov MSP, poskytnutých 

bolo 161 mikropôžičiek v celkovej výške 4 599 938 €. 

Priemerná výška mikropôžičky dosiahla 28 571 €. 

Celkovo sme od začiatku realizácie Mikropôžičkového 

programu poskytli 1 790 mikropôžičiek v objeme 

30 208 548 €.

Významným faktorom pri realizácii Mikropôžičkového 

programu bol jeho dopad na zamestnanosť v regiónoch. 

V roku 2009 bolo vytvorených 366 pracovných miest 

a ďalších 960 sa udržalo vďaka finančnej podpore 

z programu. Od začiatku poskytovania mikropôžičiek sa 

celkovo vytvorilo 2 897 pracovných miest a ďalších 4 792 

miest bolo udržaných.

Schéma podpory nákupu inovatívnych technológií 

a budovania systémov manažérstva kvality

V roku 2009 sme monitorovali dopady ukončeného 

štátneho podporného programu „Schéma podpory 

nákupu inovatívnych technológií a budovania systémov 

manažérstva kvality“, ktorú tvorili dve časti: „Kvalita“ 

a „Inovatívne technológie“. Schému sme realizovali 

od augusta 2003 do 31. decembra 2006. Jej cieľom 

bolo posilniť konkurencieschopnosť MSP zavádzaním 

a využívaním inovácií a systémov manažérstva kvality 

podľa vybraných medzinárodných noriem. 

Prostredníctvom monitoringu sme sledovali dosiahnuté 

výsledky príjemcov za obdobie rokov 2004 - 2005.

V časti „Kvalita“ išlo o ekonomické výsledky trinástich 

spoločností, v časti „Inovatívne technológie“ to boli 

výsledky dvadsiatich piatich spoločností, ktorým bol 

vyplatený NFP. Monitorovanými a porovnávanými 

ekonomickými ukazovateľmi z hľadiska medziročných 

zmien boli obrat, pridaná hodnota, zisk spoločnosti, 

daňová povinnosť, exportná aktivita a počet pracovníkov 

v podnikoch.

 � Graf č. 1: Podiel poskytnutých mikropôžičiek podľa odvetví hospodárstva SR v roku 2009
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Spolupráca pri realizácii štátnej podpory a rozvoja 

MSP

Naša agentúra každoročne spracováva pre potreby 

MH SR a pre informovanie podnikateľskej komunity 

Správu o stave malého a stredného podnikania a jeho 

podpore v SR. Správa hodnotí aktuálny stav sektora 

MSP na Slovensku, jeho vývoj v časových súvislostiach, 

ako i vývoj podnikateľského prostredia. Poskytuje 

komplexný prehľad aktivít na podporu MSP a podrobný 

prehľad o našich aktivitách na podporu MSP spolu s ich 

vyhodnotením. Dôležitou súčasťou správy je súbor 

odporúčaní a  návrhov na zlepšenie podnikateľského 

prostredia a opatrení štátnej podpory sektora MSP.

Veľký význam pre budúcu tvorbu politiky na podporu 

MSP a pre zlepšovanie podnikateľského prostredia na 

Slovensku i v ostatných krajinách EÚ má dokument Small 

Business Act for Europe (Zákon o malých podnikoch), 

ktorý bol prijatý Radou EÚ v decembri 2008. Cieľom 

iniciatívy Small Business Act for Europe je zlepšiť 

celkový politický prístup k podnikaniu, natrvalo 

zabudovať zásadu „najskôr myslieť v malom“ do 

procesu vytvárania politík, od regulácie až k verejným 

službám, a podporovať rast MSP poskytovaním pomoci 

pri zvládaní problémov. Aby bolo možné tento dokument 

úspešne implementovať, Európska komisia navrhla 

ojedinelú formu politického partnerstva medzi EÚ a 

členskými štátmi, ktorá rešpektuje zásady subsidiarity a 

proporcionality.

Základným pilierom Small Business Act for Europe je 

súbor desiatich zásad, ktoré je potrebné rešpektovať 

pri tvorbe pravidiel pre MSP a pri zlepšovaní právneho 

a administratívneho prostredia na úrovni EÚ aj 

jednotlivých členských štátov. V tejto súvislosti sme 

pripravili Audit odporúčaní iniciatívy Small Business 

Act a rozpracovanie základných odporúčaní Európskej 

komisie na podmienky MSP na Slovensku, ktoré boli 

poskytnuté MH SR na využitie pri formulácii opatrení na 

skvalitňovanie a zjednodušovanie podmienok pre činnosť 

malých podnikateľov na Slovensku.

S cieľom hlbšie analyzovať aktuálne problémové 

oblasti podnikateľského prostredia a hľadať možnosti 

na zlepšenie systémových nedostatkov sme spracovali 

viacero štúdií, ktoré boli zamerané najmä na analýzu 

dopadov hospodárskej krízy na MSP, celkového 

regulačného zaťaženia podnikateľov vyplývajúceho 

z najvýznamnejších zákonov ovplyvňujúcich 

podnikateľské prostredie a analýzu realizácie opatrení 

Inovačnej stratégie SR z pohľadu MSP.

Spolupráca s inštitúciami združujúcimi podnikateľov

Uvedomujeme si dôležitosť spolupráce medzi 

inštitúciami podporujúcimi podnikateľské aktivity 

a vytvárajúcimi podnikateľské prostredie s organizáciami 

zastupujúcimi záujmy podnikateľov. Preto venujeme 

významnú pozornosť spolupráci s organizáciami MSP, 

najmä so Slovenským živnostenským zväzom, Združením 

podnikateľov Slovenska, Slovenskou živnostenskou 

komorou, Slovenskou obchodnou a priemyselnou 

komorou, Podnikateľskou alianciou Slovenska, 

Slovenským zväzom výrobných družstiev a Slovenskou 

asociáciou malých podnikov. Odporúčania a pripomienky 

týchto organizácií sú súčasťou hodnotenia stavu 

a rozvoja MSP a jeho podpory.

Monitorovanie podnikateľského prostredia

Aktivity zamerané na zlepšovanie podmienok na 

podnikanie sú účinným nástrojom na zvyšovanie 

konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti celého 

hospodárstva. Monitorovanie podnikateľského prostredia 

a charakteristík podnikateľského sektora je východiskom 

Oddelenie analýz 
podnikateľského prostredia 
a rizikového kapitálu
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pre kvalifikovanú prípravu legislatívnych úprav a iniciatív 

na podporu MSP. Kvantitatívne a kvalitatívne informácie 

o sektore MSP získavame zo štatistických zdrojov, 

vlastných prieskumov, konzultácií s predstaviteľmi 

podnikateľského sektora, vysokých škôl, zahraničných 

partnerov a pod. 

S cieľom rozšíriť a aktualizovať poznatky o postoji 

MSP k aktuálnym otázkam súvisiacim s podnikateľským 

prostredím sme realizovali niekoľko prieskumov, ktorých 

výsledky boli využité pri príprave tematických štúdií. 

Jednalo sa najmä o prieskumy zamerané na identifikáciu 

prejavov hospodárskej krízy, ich intenzity a súvisiacich 

vnútorných procesov v sektore MSP, identifikáciu zdrojov 

neodôvodnenej záťaže podnikania a postoja MSP 

k aktuálnym zmenám v podnikateľskom prostredí.

V súvislosti s hodnotením priebehu zavedenia eura ako 

národnej meny v Slovenskej republike od 1. januára 

2009 a jeho dopadov na podnikanie, zrealizovala naša 

agentúra reprezentatívny prieskum medzi MSP, ktorého 

výsledky potvrdili úspešnosť zavedenia spoločnej 

európskej meny eura na Slovensku, kvalitu informačnej 

kampane o procese zavádzania eura a prínosy eura aj v 

súvislosti s prebiehajúcou hospodárskou krízou.

Mesto pre biznis

Samospráva má po ukončení reformy verejnej správy 

dostatok zákonných možností ovplyvňovať územný 

rozvoj, podnikateľské prostredie a tým aj atraktivitu 

svojho územia pre investorov. Projekt Mesto pre biznis 

je súčasťou aktivít našej agentúry zameraných na 

zlepšovanie podnikateľského prostredia na miestnej 

a regionálnej úrovni. Jeho cieľom je zvyšovanie 

povedomia o možnostiach samosprávy na zlepšenie 

podmienok na podnikanie a vytváranie verejnej podpory 

pre zavádzanie takýchto opatrení. Komplexným poňatím 

celej problematiky predstavuje prvý projekt svojho 

druhu na Slovensku.

Úvodná časť realizácie projektu bola zameraná na 

vytvorenie metodiky a databázy údajov pre hodnotenie 

lokálnych podmienok pre podnikanie. Hlavným 

výstupom je správa o kvalite podnikateľského prostredia 

v regiónoch SR. Jednotlivé oblasti sú hodnotené na 

základe súboru údajov, ktoré pochádzajú z viacerých 

zdrojov. Okrem údajov z oficiálnych databáz boli využité 

i dotazníkové zbery - prieskum medzi MSP a prieskum 

medzi mestami SR. Súčasťou správy sú profily kvality 

podnikateľského prostredia pre každé slovenské mesto, 

čo umožňuje ich využitie na porovnávanie kvality 

podnikateľského prostredia z regionálneho hľadiska.

Z pohľadu podpory pozitívnych zmien v činnosti 

samospráv bolo významnou časťou projektu 

zabezpečenie publicity výsledkov hodnotenia 

a prezentácia úspešných miest a ich prístupov 

k vytváraniu optimálnych podmienok na podnikanie. 

Tieto boli realizované najmä v spolupráci so 

spoločnosťou Ecopress a.s., vydavateľom denníka 

Hospodárske noviny a spoluvyhlasovateľom súťaže 

Mesto pre biznis. Víťazi za jednotlivé kraje SR

a celkový víťaz súťaže boli postupne zverejňovaní 

v mesiacoch január až marec 2010. Informačnými 

aktivitami sa podarilo zaujať odbornú aj laickú 

verejnosť, vyzdvihnúť samosprávy najústretovejšie 

k podnikateľom a motivovať tie, ktoré vo svojom 

prístupe k podnikateľom nateraz zaostávajú.

Na základe pozitívnych ohlasov z doterajšieho priebehu 

súťaže Mesto pre biznis má NARMSP záujem v projekte 

pokračovať aj v nasledujúcom období.

Informačné aktivity

Neustále zmeny legislatívneho rámca pre podnikanie 

a zmeny v systéme podpory podnikania vytvárajú silný 

dopyt podnikateľskej verejnosti po relevantných, 

úplných a správnych informáciách. V snahe uspokojiť 

tento záujem, pripravujeme a systematicky 

aktualizujeme informačné materiály pre podnikateľov, 

ako napríklad Podpora malého a stredného podnikania 

v SR – Sprievodca iniciatívami, Prehľad právnych 

predpisov pre MSP a Zoznam legislatívy na podporu MSP. 

Pre záujemcov o podnikanie na základe živnostenského 

oprávnenia alebo o založenie obchodnej spoločnosti sme 

vytvorili a priebežne aktualizujeme sprievodcu Základné 

administratívne kroky pri začatí podnikateľskej činnosti.
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Pre odbornú verejnosť a pre potreby vládnych inštitúcií 

každoročne zostavujeme a publikujeme Správu o stave 

malého a stredného podnikania v SR. Tento komplexný 

materiál o stave a rozvoji MSP a jeho podpore v SR je 

tiež pravidelne využívaný ako údajová základňa pre 

informovanie inštitúcií ako EÚ, OECD a HK OSN pri 

koncipovaní porovnávacích analýz a rôznych štúdií.

Rizikový kapitál

Naša agentúra realizuje podporu rastovo orientovaných 

podnikateľských projektov formou poskytovania 

rizikového kapitálu (vkladu do základného imania 

spoločností) prostredníctvom špecializovanej dcérskej 

spoločnosti Fond fondov s.r.o. Dlhodobým poslaním 

spoločnosti Fond fondov, s. r. o. je usmerňovanie 

činnosti jednotlivých fondov tak, aby sa stimuloval 

rozvoj sektora MSP na celom území SR, zhodnocoval 

sa objem finančných prostriedkov jednotlivých fondov 

a dosiahnuté zisky sa používali na realizáciu dlhodobého 

cieľa podpory MSP. 

V roku 2009 boli prostredníctvom spoločnosti Fond 

Fondov s.r.o. spravované štyri fondy rizikového 

kapitálu bez právnej subjektivity (Fond štartovacieho 

kapitálu, Regionálny fond štartovacieho kapitálu, Fond 

INTEG a Fond SISME) a tri fondy rizikového kapitálu so 

samostatnou právnou subjektivitou (Fond Seed Capital, 

k. s., Slovenský Rozvojový Fond, a. s. a Slovenský 

rastový kapitálový fond, a. s.). Vznikom fondov so 

samostatnou právnou subjektivitou boli vytvorené 

podmienky pre vstup inštitucionálnych investorov do 

fondov s cieľom zvýšiť objem disponibilných zdrojov pre 

MSP, spravovanie fondov profesionálnymi manažérskymi 

spoločnosťami a tiež pokrytie širšieho spektra 

požiadaviek na výšku investícií pre cieľové MSP.

V priebehu roku 2009 boli vo všetkých fondoch 

rizikového kapitálu v portfóliu NARMSP/Fondu Fondov 

s.r.o. zrealizovaných 26 investícií v celkovom objeme 

13,9 mil. €, pričom investičná aktivita fondov dosiahla 

v porovnaní s  rokom 2008 významný nárast. V súčasnom 

období hospodárskej krízy pomáha ponuka rizikového 

kapitálu financovať perspektívne projekty firiem, 

ktoré by sa v dôsledku sťaženého prístupu k finančným 

zdrojom nemohli zrealizovať.
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Program “Podpora úspešnej 
podnikateľskej praxe“

Európska únia stavia na prvé miesto podporu 

ekonomického rastu a tvorbu nových pracovných 

príležitostí. V nadväznosti na túto skutočnosť sa 

rozhodujúcimi stávajú politiky na podporu podnikania 

a tvorby priaznivého podnikateľského prostredia, 

najmä pre MSP, ako aj ich úspešná implementácia 

na lokálnej či regionálnej úrovni. Nezanedbateľným 

vyjadrením podpory a účinným nástrojom motivácie 

pre začínajúcich, ako aj existujúcich MSP je najmä 

poukázanie na ich príkladné podnikateľské aktivity 

a ocenenie príkladov dobrej praxe v podnikaní. 

Európska komisia v „Zákone o malých podnikoch“ pre 

krajiny EÚ podporuje podnikateľskú kultúru a napomáha 

výmene osvedčených postupov vo výchove k podnikaniu. 

NARMSP v rámci svojich aktivít podporuje iniciatívy 

propagujúce dobré podnikateľské myšlienky a nápady 

a tiež implementuje osvedčené postupy a metódy dobrej 

praxe pri výchove k podnikaniu vo vzťahu ku skupine 

záujemcov o podnikanie, napr. propagáciou najlepších 

aktivít, podnikateľských iniciatív, ako aj podnikania a ich 

zverejnením ako dobrých príkladov praxe. 

Študentská firma roka 2009

Projekt je súčasťou celosvetovej súťaže Global Student 

Entrepreneur Awards. Zorganizovali sme ho v spolupráci 

s neziskovou mimovládnou organizáciou Junior Chamber 

International - Slovakia, pod odbornou garanciou 

Združenia podnikateľov Slovenska a Slovenského 

živnostenského zväzu. Projekt bol zameraný na podporu 

súťaživosti, nápaditosti, kreativity, vzdelávania 

a prípravu študentov na svoje budúce povolania. 

Hlavnou úlohou projektu je ukázať širokej verejnosti, že 

je možné budovať svoju firmu a súčasne získavať nové 

vedomosti a zručnosti štúdiom na vysokej škole.

Business Master

V celej EÚ dlhodobo klesá záujem mladých ľudí 

o podnikanie. Preto sa v súčasnosti čoraz viac kladie 

dôraz na témy podpory podnikania mládeže a mladých 

podnikateľov v rámci všetkých politík zameraných na 

podporu sektora MSP. Problém nezáujmu mladých ľudí 

o podnikanie a podpory ich podnikateľských ambícií 

sa nevyhýba ani Slovensku. V rámci aktivít Programu 

podpory úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy 

k podnikaniu sme iniciovali vytvorenie interaktívneho 

zábavného sprievodcu začínajúceho podnikateľa 

s názvom Business Master. V súlade s cieľmi programu je 

hlavným poslaním projektu Business Master:

 ● predstaviť a podeliť sa o príklady najlepších 

podnikateľských politík a skúseností,

 ●  verejne prezentovať príklady úspešných politík 

podpory podnikania a podeliť sa o skúsenosti 

úspešných podnikateľov,

 ● posilniť dôveru spoločnosti v prospešnosť poslania 

podnikateľov,

 ● povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.

Business Master stimuluje podnikateľské ambície, 

rozvíja podnikateľské myslenie a podnikateľské zručnosti 

potenciálnych podnikateľov, a to všetko na príkladoch 

úspešných podnikov, produktov či myšlienok, pričom 

využíva jednu z najefektívnejších foriem vzdelávania – 

zážitkové vzdelávanie.
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Podnikateľka 
Slovenska 2009

Celonárodnú súťaž venovanú podnikateľkám sme založili 

v roku 1999 v spolupráci s Fondom Kanady pre SR, 

Zväzom moravsko-sliezskych podnikateľov, združením 

Profesionálne ženy a Slovenským živnostenským 

zväzom. Jej cieľom je oceniť a vyzdvihnúť úspechy žien 

v podnikaní, ich schopnosť zosúladiť súkromný život 

s profesionálnou kariérou a súčasne motivovať ostané, 

aby sa nebáli vydať na cestu samostatného podnikania. 

V roku 2009 sme zorganizovali už 10. ročník projektu. 

Profesionálnym partnerom sa už tradične stalo Top 

Centrum Podnikateliek. Záštitu nad týmto prestížnym 

projektom opätovne prevzala manželka prezidenta SR p. 

Silvia Gašparovičová. 

Súťaž je určená všetkým podnikateľkám (živnostníčkam 

i majiteľkám obchodných spoločností), ktorých podiel 

v spoločnosti je min. 50 % a podnikajú viac ako 12 

mesiacov. Prihlásené podnikateľky rozdeľuje hodnotiaca 

komisia súťaže do troch kategórií:

1. VYNIKAJÚCA PODNIKATEĽKA - hlavná kategória

2. ZAČÍNAJÚCA PODNIKATEĽKA

3. ÚSPEŠNÁ ŽIVNOSTNÍČKA 

Zvyčajne hodnotiaca komisia udeľuje i mimoriadne 

ocenenie - Cenu poroty. Odovzdáva sa tým ženám, 

ktoré jednoznačne nezapadajú do vyššie uvedených 

kategórií, prípadne ich podnikateľské aktivity sú niečím 

výnimočné, inovatívne a progresívne. 

V roku 2009 sa do súťaže prihlásilo 20 % žien 

z východného Slovenska, zo stredného 24 % a najviac, až 

56 %, zo západného Slovenska. Polovica z nich súťažila 

v hlavnej kategórii Vynikajúca podnikateľka. Všetky 

prihlásené podnikateľky zamestnávali viac než 180 ľudí. 

Najčastejšou oblasťou podnikania bolo vedenie účtovnej 

evidencie a maloobchod/veľkoobchod. Okrem toho boli 

do súťaže nominované podnikateľky, ktoré sa venujú 

aj: vinárstvu, chovu koní, marketingu v oblasti nových 

informačných technológií, zážitkovým a neobyčajným 

darčekom, poradenstvu v potravinárstve a ďalším. 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 

30. novembra 2010 v bratislavskom Divadle Aréna 

v Bratislave, za účasti osobností podnikateľského 

prostredia a spoločenského života.

 � Obr. č. 6: Prvá dáma SR pani Silvia Gašparovičová
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Víťazkami v jednotlivých kategóriách sa stali: 

Kategória Vynikajúca podnikateľka

1. Jana ĎURÍKOVÁ, Jana Ďuríková VITIS, 

Opatovská Nová Ves 

- výroba a predaj viničových sadeníc a vína, 

agroturistika

 

2. Tatiana HEBELKOVÁ, Floriplast s.r.o., Komárno 

- výroba a predaj ručne vyrábaných sviečok  

3. Eleonóra SOLÁROVÁ, EDS Eleonóra Solárová, 

Bratislava 

- maloobchod, zariaďovanie interiérov 

Kategória Začínajúca podnikateľka

1. Drahoslava GEMZICKÁ, Pedikúra Drahuška, 

Liptovský Mikuláš 

- pedikúra, manikúra, masáž, depilácia  

2. Hana SEKULOVÁ, Darček-prekvapenie s.r.o., 

Ivanka pri Dunaji 

- zážitkové a neobyčajné darčeky  

3. Slavomíra KOLLÁROVÁ, Slavomíra Kollárová, Trebišov 

- výroba a obchod s dekoračnými predmetmi 

Kategória Úspešná živnostníčka

1. Lucia BARUTÍKOVÁ, Jazdecká škola, Kozárovce 

- škola jazdenia, chov koní 

2. Alena KAPRALČÍKOVÁ, Alena Kapralčíková, Udiča

- správa registratúry 

3. Juliana BAJTOŠOVÁ, Poľovnícke potreby, Kežmarok

- obchodná činnosť 

Špeciálna cena poroty

Dáša GUZMANOVÁ, BILAX GM spol. s r.o., Bratislava

- spracovanie ekonomickej činnosti 

Hlavnou cenou bol osobný automobil Toyota Auris. 

Všetky víťazky získali ocenenia vyrobené chránenou 

dielňou výtvarníčky Evy Režnej z Malaciek a mnoho 

ďalších hodnotných cien. 

 � Obr. č. 7: Jana Ďuríková - Vynikajúca podnikateľka 2009

 � Obr. č. 8: Víťazky Podnikateľka Slovenska 2009
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Národné webové sídlo pre 
malých a stredných podnikateľov 
www.msponline.sk

V súčasnej modernej dobe informatizácie sa 

venuje čoraz väčšia pozornosť elektronickému 

poskytovaniu informácií. Webové stránky sú nesporne 

najvyhľadávanejším zdrojom informácií pre širokú 

verejnosť, ako i pre podnikateľov. Rozhodovanie 

v mnohých kľúčových oblastiach je založené práve na 

prístupe k čerstvým informáciám v neobmedzenom 

časovom rámci. Internet slúži aj ako virtuálny trh 

dopytu a ponuky spoločností z celého sveta. 

Preto sa čoraz viac potenciálnych podnikateľov ako i 

MSP obracia na internet so zámerom získať aktuálne 

informácie všetkého druhu a nájsť eventuálnych 

obchodných partnerov. S cieľom vyhovieť tejto cieľovej 

skupine bol v roku 2001 schválený program WWW 

stránka pre MSP. 

Predmetom programu je zabezpečenie a udržiavanie 

kvalitného poskytovania komplexného balíka informácií 

pre MSP na jednom mieste. 

Poskytované informácie majú nasledovnú štruktúru:

1. Poradensko-informačná časť 

 ● Podnikanie v SR (druhy podnikania, podnikateľské 

organizácie a ich kontakty, podpora podnikania, 

sektorové informácie, spolupráca, tréningy a školenia 

pre MSP, prehľad dôležitých inštitúcií v SR a ich 

kontaktov), 

 ● Legislatíva SR, ktorá ovplyvňuje podnikateľskú 

činnosť, rozdelená podľa tematických celkov,

 ● Kalendár povinností podnikateľa podľa jednotlivých 

mesiacov v roku,

 ● Európska únia (inštitúcie, legislatíva, podmienky 

podnikania v krajinách EÚ, profil členských 

a kandidátskych krajín, užitočné kontakty),

 ● Analýzy a štatistické informácie o podnikateľskom 

prostredí,

 ● Monitoring médií,

 ● Poradenstvo.

2. E-biznis 

Súčasťou webovej stránky je i samostatný modul 

B2B (business to business) www.obchodnypartner.sk, 

ktorý slúži ako kontaktné miesto pre obchodnú 

spoluprácu a ako databáza obchodných spoločností. 

OBCHODNyPARTNER.sk umožňuje jednoduché a priame 

obchodovanie formou B2B nielen slovenským MSP, 

ale aj zahraničným firmám, ktoré hľadajú vhodných 

obchodných partnerov na Slovensku. 

On-line obchodovanie už nie je veľkou neznámou, ako 

bývalo. V „e-svete“, svete elektronického obchodovania, 

sa stáva samozrejmosťou aj na Slovensku. 

Webová stránka OBCHODNyPARTNER.sk je nastavená 

tak, aby si podnikatelia na Slovensku sami aktualizovali 

ponuky svojich služieb a tovarov, sami aktívne 

vyhľadávali svojich partnerov.

Súčasťou webového portálu www.msponline.sk je aj 

odborný internetový časopis, určený pre podnikateľskú 

verejnosť – mesačník PODNIKANIE - 

http://mp.msponline.sk/

Ten historicky nadväzuje na časopis PODNIKANIE, 

ktorého vydávanie bolo z ekonomických dôvodov 

pozastavené v novembri 2005. Nakoľko si však počas 

svojej éry našiel stály okruh čitateľov, ktorí sa jeho 

znovuvydávania výrazne dožadovali, pristúpilo sa k jeho 

vydávaniu v elektronickej podobe. Mesačník vychádza na 

koncom mesiaca a obsahuje všetko, čo potrebuje vedieť 

malý a stredný podnikateľ. 
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Za symbolický ročný poplatok 4,98 € si čitateľ môže 

nájsť stále rubriky, ktoré sa venujú najmä:

 ● rizikovému kapitálu,

 ● spolupráci podnikateľov, seminárom, výstavám a 

veľtrhom,

 ● novinkám z EÚ,

 ● podnikateľskej právnej poradni,

 ● regiónom Slovenska a ich aktivitám pri podpore 

podnikania,

 ● fondom a aktuálnym výzvam EÚ,

 ● kalendáru a povinnostiam podnikateľa.

ukazovateľ Webová stránka
mesačný 
priemer

2009

SPOLu 
2009

počet návštev

www.nadsme.sk 7 622 91 458

www.msponline.sk 12 967 155 600

podnikanie 929 11 152

www.obchodnypartner.sk 12 393 148 714

prezreté stránky

www.nadsme.sk 28 030 336 355

www.msponline.sk 24 344 292 129

podnikanie 3 256 39 071

www.obchodnypartner.sk 27 906 334 868

 � Tab. č. 11:  - Prehľad návštevnosti webových portálov NARMSP za rok 2009
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 2008 2009

SÚVAHA SuMA V CELýCH € SuMA V CELýCH €

Aktíva celkom 85 240 357 90 612 704

1. Stále aktíva 45 751 693 58 982 573

nehmotný investičný majetok vrátane oprávok 132 825 151 661

hmotný investičný majetok vrátane oprávok 374 415 307 438

finančné investície 45 244 453 58 523 474

2. Obežné aktíva 39 488 664 31 630 131

finančný majetok 28 670 716 21 485 440

pohľadávky 10 278 721 10 070 140

prechodné účty aktívne 526 856 54 141

zásoby 12 371 20 410

Pasíva celkom 85 240 357 90 612 704

1. Vlastné zdroje 83 880 706 81 949 253

2. Cudzie krátkodobé zdroje 1 359 651 8 663 451

Sekcia finančného riaditeľa 
a zástupcu GR

Súvaha NARMSP k 31. decembru 2009
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Zbor zástupcov NARMSP

Ing. Peter Žiga

štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR

PhDr., CSc. ján Oravec

prezident, Združenie podnikateľov Slovenska

Stanislav čižmárik

prezident, Slovenský živnostenský zväz

od 22. 7. 2009

juDr. Peter Masár

prezident, Slovenský živnostenský zväz

do 22. 7. 2009

Správna rada NARMSP

Ing. Vojtech Ferencz

generálny riaditeľ sekcie stratégie,

Ministerstvo hospodárstva SR

PhDr. Marek Hajduk, PhD.

riaditeľ odboru interregionálnej 

a bilaterálnej spolupráce 

sekcia podporných programov,

Ministerstvo hospodárstva SR

od 9. 2. 2009

Mgr. Miloš Paška

riaditeľ odboru legislatívy a práva,

Ministerstvo hospodárstva SR

od 16. 9. 2009

ján Maršala

viceprezident, Slovenský živnostenský zväz

Mgr. Ľuboš Halák

člen generálnej rady,

Združenie podnikateľov Slovenska

Ing. Ivan Rybárik

štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR

do 15. 9. 2009

Ing. Peter Kažimír

štátny tajomník, Ministerstvo financií SR

do 13. 1. 2009

Dozorná rada NARMSP

Ing. Peter Bučka 

vedúci služobného úradu, Ministerstvo hospodárstva SR 

Ing. Karol Pavlů 

člen generálnej rady a čestný predseda, 

Združenie podnikateľov Slovenska

Ing. ján Kahan 

viceprezident, Slovenský živnostenský zväz

od 22. 7. 2009

Stanislav čižmárik

viceprezident, Slovenský živnostenský zväz

do 22. 7. 2009

Manažment NARMSP

Ing. Milan jankura

generálny riaditeľ, štatutárny zástupca

Ing. Miroslav Dunajčin

riaditeľ, sekcia finančného riaditeľa a zástupcu GR

RNDr. Branislav Valovič

riaditeľ, sekcia štrukturálnych fondov

Ing. Vladimír jakubec

riaditeľ, sekcia národných a medzinárodných programov

do 31. 5. 2009

Ing. Peter Pacek

riaditeľ, sekcia národných a medzinárodných programov

od 1. 7. 2009

Orgány NARMSP
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