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úvod

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) podpo-

ruje iniciovanie, rozvoj a rast malého a stredného podnikania (MSP) v Slovenskej 

republike pri rešpektovaní štátnej, štrukturálnej, priemyselnej, technickej, regio- 

nálnej a sociálnej politiky. Na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR 

koordinuje a realizuje podporné činnosti zamerané na sektor MSP na Sloven-

sku. Činnosť agentúry v oblasti koordinačných, legislatívnych a informačných 

aktivít možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:

• spolupráca pri realizácii štátnej podpory a rozvoja MSP,

• aktivity pre zvýšenie efektívnosti podpory MSP,

• spolupráca s inštitúciami združujúcimi podnikateľov,

• informačné aktivity,

• monitorovanie podnikateľského prostredia.

Sektor MSP podporuje NARMSP pros- 

tredníctvom identifikácie bariér rozvoja 

podnikania formuláciou návrhov na ich 

odstránenie; prípravy návrhov na formu-

lovanie štátnej politiky a stratégií dôleži-

tých pre oblasť MSP; realizácie projektov 

a programov zameraných na podporu a 

rozvoj MSP na Slovensku formou návratných a nenávratných výpomocí (pro-

gramy predvstupovej pomoci Európskej únie), bilaterálnych a multilaterálnych 

programov; programov financovaných zo štátneho rozpočtu SR; projektov fi-

nancovaných zo štrukturálnych fondov; spolupráce s finančnými inštitúciami 

na úverových a záručných systémoch potrebných pre zakladanie, stimuláciu a 

rozvoj MSP; spolupráce s regionálnymi organizáciami zameranými na podporu 

MSP; budovania infraštruktúry na rozvoj podnikania (inkubátory, výskumno-vý-

vojové centrá, technologické parky a pod.) napojením na existujúce európske 

informačné siete a databanky v podnikateľskej oblasti prostredníctvom Euro 

info centra, so zameraním na podporu začínajúcich podnikateľov, inovatívne 

technológie a rozvoj aktivít obyvateľstva v oblasti MSP (propagačné programy 

pre verejnosť, vydávanie informačnej literatúry, organizovanie konferencií, se-

minárov a výstav).

Zmeny, ktoré nastali v podnikateľskom prostredí za posledné roky, boli 

pomerne výrazné a priniesli mnoho pozitív aj pre podnikateľov. 

V rétorike európskych inštitúcií už dlhšiu dobu zaznieva, že 

Európa potrebuje viac podnikania na to, aby obstála v 

globalizujúcom sa svete. Viac podnikania znamená 

viac schopných podnikateľov a predovšetkým 

viac podnikateľského ducha. Je všeo-

becne uznávané, že nositeľmi podnika-

teľského ducha sú predovšetkým malí 

podnikatelia vstupujúci do podnikania 

s novými ideami a preto je nevyhnutné 

vytvárať pozitívne a motivujúce prostre-

die pre vznik nových podnikateľov a rast 

malých podnikov.

Pozdvihnutie úrovne komunikácie 

medzi jednotlivými zložkami vlády a 

zástupcami podnikateľov, a to najmä 

prostredníctvom našich najvýznamnej-

ších partnerov, Združenia podnikateľov 

Slovenska a Slovenského živnostenské-

ho zväzu, bude určite aj naďalej jed-

ným z najdôležitejších bodov agendy 

NARMSP. Zároveň však budeme ďalej 

pokračovať vo svojich aktivitách pre 

sektor MSP, ktoré sme naštartovali v mi-

nulosti alebo v priebehu roka 2006. Z 

najdôležitejších môžeme spomenúť naj- 

mä obnovenie portálu B2B e-biznis, zno-

vu vydávanie časopisu „mesačník Pod-

nikanie“ v elektronickej forme, úspešné 

pokračovanie v projekte pozitívnej dis-

kriminácie žien – Podnikateľka Sloven-

ska, ale tiež aktívnu agendu oddelenia 

analýz podnikateľského prostredia a 

mnoho ďalších.

V roku 2008 bude NARMSP pokračo-

vať vo svojich aktivitách v rámci  svojej 

pôsobnosti na medzirezortnej úrovni, 

keďže malé a stredné podnikanie je 

prierezovým sektorom celého národ-

ného hospodárstva. Čakajú nás viaceré 

výzvy, a to nové operačné programy 

štrukturálnych fondov, vzdelávanie 

podnikateľov v oblasti rizikového kapi-

tálu, financovania viacerých aktivít ale 

najmä poskytovanie kvalitných služieb 

pre sektor MSP.

PROSPERUJÚCI SEKTOR MALÝCH 
A STREDNÝCH PODNIKOV JE 
KĽÚČOM K ÚSPECHU CELÉHO 
NÁRODNÉHO HOSPODÁRSTVA 
A ZDRAVEJ EKONOMIKY
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Internacionalizácia, prienik 

na nové trhy 

Najmä malé a stredne veľ-

ké podniky potrebujú pri ich 

snahe preniknúť na nové trhy 

pomoc a to najmä vo fáze, keď 

sa o uplatnenie svojich výrob-

kov alebo služieb v zahraničí 

pokúšajú po prvý krát. Aktivity 

NARMSP zamerané na pomoc 

MSP pri ich prieniku na nové 

trhy nie sú upriamené len na 

prezentáciu podnikateľov na 

výstavách a veľtrhoch, ale aj na 

aktívnu pomoc pri hľadaní no-

vých partnerov. Okrem data-

báz na vyhľadávanie partnerov 

či internetu, využíva NARMSP 

aj svoje kontakty na partnerov 

z celého sveta. V spolupráci s 

rovnako zameranými organizá-

ciami je NARMSP schopná po-

skytovať podnikateľom aj infor-

mácie o vývoji či legislatívnych 

zmenách na spoločnom trhu 

EÚ, ako aj mimo jednotného 

európskeho trhu. Informácie a 

poradenstvo v tejto oblasti po-

máhajú podnikom anticipovať 

a rýchlejšie sa prispôsobovať 

zmenám na trhu, čo zvyšuje 

aj ich konkurencieschopnosť. 

NARMSP taktiež slovenským 

podnikateľom umožňuje a 

uľahčuje účasť na špecializova-

ných a sektorových kooperač-

ných podujatiach.

Podpora pri vyhľadávaní kooperačných partnerov 

EIC pomáhali podnikateľom pri vyhľadávaní kooperačných part-

nerov prostredníctvom Databázy pre spoluprácu podnikateľov 

(Business Cooperation Database – BCD), internej korešpondenč-

nej siete a organizovaním účasti slovenských podnikateľov na 

medzinárodných kontraktačných podujatiach. V roku 2007 bolo 

preložených a uverejnených v rôznych periodikách a na webo-

vých stránkach Euro info centier 320 ponúk na spoluprácu od 

zahraničných spoločností v slovenskom jazyku a ďalších 2 779 

ponúk bolo uverejnených v anglickom jazyku. Slovenskí podni-

katelia hľadajúci zahraničných partnerov, si vyžiadali 126 kontak-

tov. Služby Databázy pre spoluprácu podnikateľov poskytované 

bratislavským EIC využilo 20 slovenských podnikateľov. O vyhľa-

dávanie informácií o vnútornom trhu požiadalo 429 firiem. Za-

hraničné firmy si vyžiadali 59 kontaktov na slovenské firmy.

Zabezpečenie účasti podnikateľov na zahraničných 

a domácich podujatiach 

Oboznamovanie podnikateľskej verejnosti s vplyvom vstupu SR

do EÚ na podnikanie bolo cieľom 44 informačných seminárov 

a školení, ktoré prebehli v rôznych regiónoch Slovenska. Brati-

slavské EIC spolu so zástupcami NARMSP, Regionálnych pora-

denských a informačných centier (RPIC), Slovenskej obchodnej 

a priemyselnej komory (SOPK) a ďalšími oslovili s problematikou 

EÚ a podnikania celkom 429 podnikateľov. Na seminároch sa zú-

častnilo viac ako 750 podnikateľov.

Kooperačné podujatia pre malých a stredných podnikateľov 

z celej Európy 

EIC už v minulých rokoch zorganizovali v rámci sektorovo zamera-

ných veľtrhov a výstav rôzne sektorovo orientované kontraktačné 

a kooperačné podujatia pre malých a stredných podnikateľov z 

Informačná sieť EIC

Účasť v programoch Európskej 

komisie zabezpečovalo a koor-

dinovalo v NARMSP zväčša od-

delenie Euro info centrum. Ge-

nerálne riaditeľstvo pre podni-

kanie a priemysel Európskej 

komisie zriadilo sieť EIC (Euro 

Info Centre Network) v snahe 

poskytovať malým a stredným 

podnikateľom komplexné in-

formácie o jednotnom trhu, 

legislatíve EÚ, podporných 

programoch a politike roz-

voja podnikania, a zároveň 

pomáhať vytvárať priestor 

pre ich vzájomnú spoluprácu. 

Spoločným cieľom siete EIC 

bolo zvyšovanie konkuren-

cieschopnosti, inovatívnosti 

a efektívnosti medzinárodnej 

spolupráce MSP.

Na Slovensku okrem EIC pri 

NARMSP v Bratislave, mohli 

podnikatelia využiť služby EIC 

v Prešove, ktorého hostiteľ-

skou štruktúrou bolo Regionál-

ne poradenské a informačné 

centrum (RPIC) Prešov.

sekcia národných a medzinárodných programov

o d b o r  m e d z i n á r o d n ý c h  a k t i v í t

oddelenie euro info centra (eic)
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celej Európy. Na týchto poduja-

tiach prebiehali stretnutia poten-

ciálnych partnerov podľa vopred 

pripraveného harmonogramu ro-

kovaní. Tieto rokovania sa uskutoč-

nili v priestoroch veľtrhov a výstav, 

na ktoré mali účastníci rokovaní 

taktiež prístup. Prihlásení zástup-

covia firiem mohli svoj záujem o 

stretnutia registrovať prostredníc-

tvom EIC. Prihlášky vo forme profi-

lu firmy boli následne spracované 

softvérom na základe požiadaviek 

uvedených v profile. Softvér vyge-

neroval predbežný harmonogram 

stretnutí, ktorý sa ďalej mohol pri-

spôsobiť priamo na mieste, podľa 

ďalších požiadaviek a možností. 

Účasť a ďalšie doplnkové služby 

EIC boli poskytnuté účastníkom 

väčšinou zadarmo. EIC sa zapojilo 

v roku 2007 do projektov zame-

raných na prípravu kooperačných 

podujatí pre podniky z odvetvia 

strojárstva a iných príbuzných od-

vetví, ďalej zo sektoru energetiky, 

ochrany životného prostredia a ria-

denia odpadového hospodárstva v 

prihraničných oblastiach EÚ. V aprí-

li sa v litovskom Vilniuse zúčastnili 

2 slovenské firmy na podujatí „Lit-

va – vhodný európsky obchodný 

partner“, zameranom na strojársky 

sektor. V rámci projektu PRINCESS 

sa uskutočnili dve podujatia. V ok-

tóbri sa v litovskom Vilniuse stretli 

podnikatelia zo sektoru dodávok, 

spracovania vody a manažmen-

tu vodného hospodárstva. V de-

cembri bolo v Berlíne kooperačné 

podujatie zamerané na odpado-

vé hospodárstvo a recykláciu. Na 

týchto podujatiach sa zúčastnilo 

8 slovenských firiem. Prvé koo-

peračné podujatie organizované 

v rámci ďalšieho projektu Global 

Cluster sa konalo v talianskom Ri-

mini počas medzinárodného veľtr-

hu Ecomondo. Toto kooperačné 

podujatie bolo sektorové zamera-

né na vodné, odpadové hospodár-

stvo, obnoviteľné zdroje energie a 

životné prostredie, zo Slovenska sa 

zúčastnila iba jedna firma.  V roku 

2007 slovenské firmy na kooperač-

ných podujatiach absolvovali 145 

obchodných rokovaní so zahranič-

nými partnermi.

Ďalšie podporné a informačné 

aktivity

Elektronický časopis EIC-zine už 

šiesty rok prinášal informácie roz-

delené do niekoľkých tém. Publi-

kovaných bolo  viac ako 4 000 člán-

kov. Najčítanejšími sú príspevky za-

merané na cestovný ruch, progra-

my EÚ, informačné technológie, 

inovácie a pripravované podujatia 

v SR a v EÚ. Čitatelia mohli zároveň 

publikovať svoje vlastné príspevky 

o aktivitách vo svojom regióne. 

Odborné informácie súvisiace s 

podnikaním získali podnikatelia aj 

v knižnici.  Knižničné tituly môžu 

záujemcovia vyhľadávať v data- 

báze prístupnej na internetovej 

stránke EIC Bratislava.

Materiály vytvorené sieťou EIC

Členské organizácie zapojené do 

siete EIC spoločne vytvorili  množ-

stvo materiálov pre MSP, z ktorých 

väčšina je dostupná aj prostred-

níctvom internetu. Podľa obsahu  

majú tieto dokumenty rôznu for-

mu ako napr.: informačné listy, re-

ferenčné materiály, výkladové do-

kumenty, sprievodcovia, príklady z 

praxe, atď. Sú dostupné na stránke 

siete EIC:

http://ec.europa.eu/enterprise/ne-

tworks/eic/eic.html 

Podnikanie v rozšírenej EÚ 

Obe slovenské EIC sa spoločným 

projektom zapojili do kampane 

Európskej komisie k procesu roz-

širovania EÚ. Informácie získané z 

tejto kampane využívajú pracov-

níci EIC pri hľadaní odpovedí na 

rôzne otázky podnikateľov týkajú-

cich sa ich pôsobenia v rozšírenej 

EÚ. O podmienkach podnikania v 

EÚ a iných záležitostiach sa môžu 

podnikatelia dočítať na spoločnej 

národnej webovej stránke www.

eic-slovakia.sk, ktorú zriadili slo-

venské EIC v rámci tejto kampane. 

Anglická verzia národného webo-

vého sídla slovenských EIC ponúka 

okrem informácií o Slovensku aj 

ponuky slovenských firiem na ko-

operáciu.

5Výročná správa 2007



6. Rámcový program

Rámcový program EÚ bol hlavným nástro-

jom podporujúcim vytvorenie Európskeho 

výskumného priestoru. V porovnaní s pred-

chádzajúcimi rámcovými programami došlo v 

6. Rámcovom programe k významným zme-

nám, hlavne čo sa týka objemu, zamerania 

a nástrojov vytvorených k realizácií progra-

mu. Hlavné aktivity 6. Rámcového programu 

boli orientované na tzv. Integrované projekty 

a Siete excelencie. Dôraz sa kládol na zapoje-

nie MSP do projektov. Z tohto hľadiska bola 

NARMSP aktívnym členom v niektorých pro-

jektoch tohto programu.

Centrum na prenos inovácií (IRC)

Nové výzvy zvyšujúcej trhovej internaciona-

lizácie a priemyselných mutácií vyžadujú od 

slovenských firiem, popri silnej kapacite pro-

dukcie, aj silnú kapacitu adaptácie a strategic-

ké myslenie.

V tomto globalizačnom a konkurenčnom boji 

je nevyhnutné identifikovať a mobilizovať 

slovenské vnútorné znalostné a ekonomické 

zdroje, ako sú ľudský potenciál, vedecký vý-

skum, technologické a organizačné inovácie. 

Kombinácia a koordinácia týchto ingrediencií 

je kľúčovým faktorom slovenského rastu, kon-

kurencieschopnosti a udržateľného rozvoja.

o d b o r  m e d z i n á r o d n ý c h  a k t i v í t

oddelenie manažérov medzinárodných aktivít

Jednou z odpovedí na tieto výzvy je balík slu-

žieb s vysokou pridanou hodnotou Centra na 

prenos inovácií (IRC Slovensko).  

NARMSP sa zapojila v rámci 6. Rámcového 

programu (2004-2008) do projektu IRC Slo-

vensko, v spolupráci s BIC Bratislava, BIC Gro-

up a SOPK.

Táto európska sieť má za cieľ, pomocou rôz-

norodých podporných nástrojov, sprevádzať 

firmy, vedecké inštitúcie a vysoké školy k spo-

lupráci v oblasti spoločného rozvoja a techno-

logického transferu.

Medzi jednotlivé nástroje patria:

podpora pri akvizícii požadovaných 	

technológií

marketing technologických ponúk	

organizácia partnerských podujatí 	

a medzinárodných firemných misií

návštevy firiem a technologické 	

audity

podpora pri financovaní transferu 	

technológií

využívanie elektronického systému 	

na výmenu technologických ponúk 

a požiadaviek – systém BBS

Slovak FP6

Projekt Slovak FP6 bol schválený 

v rámci výzvy FP6-2003 ACC-SSA – 

General a v auguste 2004 sa začalo 

trojročné riešenie, ktoré bolo úspeš-

ne ukončené 31. 7. 2007. Poslaním 

projektu bola podpora účasti slo-

venských subjektov v 6. Rámcovom 

programe, pričom cieľové skupiny 

boli výskumné inštitúcie, vysoké ško-

ly, priemysel a hlavne MSP. NARMSP 

bola aktívnym členom konzorcia, 

v spolupráci s Agentúrou na podpo-

ru výskumu a vývoja (koordinátor), 

Úradom SAV, Zväzom výskumných 

a vývojových organizácií, NOVITECH 

Košice a BIC Bratislava.
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o d b o r  m e d z i n á r o d n ý c h  a k t i v í t

oddelenie manažérov medzinárodných aktivít

Program EU- Celoživotné vzdelávanie -Leonardo 

da Vinci – VETPRO-mobilita odborníkov.

Projekt „Inovácie a rozšírenie služieb pre rozvoj 

malých a stredných podnikov na Slovensku“

Všeobecným cieľom programu, do ktorého sa  

NARMSP zapojila, bolo prostredníctvom celoživot-

ného vzdelávania prispievať k rozvoju Európskeho 

spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnos-

ti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom, 

vyšším počtom a kvalitnejšími pracovnými mies-

tami, ako aj väčšou sociálnou súdržnosťou pri sú-

časnom zabezpečení riadnej ochrany životného 

prostredia pre budúce generácie. 

Projekt, ktorý NARMSP realizovala, bol zameraný 

na absolvovanie stáží vybraných zamestnancov 

vysielajúcej organizácie v sídle partnera projektu, 

britskej spoločnosti EXEMPLAS Ltd., Hatfield, ktorá 

sa zaoberá podporou malých a stredných podnika-

teľov vo viacerých regiónoch Veľkej Británie a v za-

hraničí. Za svoju úspešnú činnosť získala táto firma 

viacero národných i medzinárodných ocenení.

Hlavným cieľom stáží bolo získanie a následné vyu-

žitie nadobudnutých vedomostí, schopností a ma-

nažérskych kompetentností z mobilitného pobytu 

v partnerskej organizácii pre plánovanie, tvorbu 

a implementáciu nových a inováciu existujúcich 

programov odbornej prípravy v rámci NARMSP ur-

čených pre zadefinované cieľové skupiny (MSP). 

Obsah stáží sa týkal nasledovných programov 

a praxí odbornej prípravy:

Systém poradensko-vzdelávacích aktivít pre •	
MSP realizovaných vo Veľkej Británii 

Služby odbornej prípravy na pomoc MSP •	
Certifikované manažérske centrum (Register •	
externých poradcov)

Business Angels Network vrátane EquityLink•	

Implementácia nových a inovácia existujúcich 

programov odbornej prípravy, a tým rozšírenie čin-

ností  NARMSP a služieb poskytovaných pre MSP na 

Slovensku, predstavuje súčasne aj výstupy projek-

tu. Projekt trval 7 mesiacov.
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Dňa 28. 2. 2007 bolo ukončené vyplácanie 

finančných prostriedkov z Grantovej schémy 

rozvoja cestovného ruchu (TDGS 2003), kto-

rá bola vyhlásená formou verejnej výzvy 1. 3. 

2005 a nadväzovala na TDGS 2002. Jej priorit-

ným cieľom bola podpora rastu a výkonnos-

ti malých a stredných podnikateľov v oblasti 

cestovného ruchu (CR) a zvýšenie konkurenč-

nej schopnosti CR na celom území Slovenskej 

republiky. Grantová schéma TDGS 2003 pozo-

stávala z dvoch komponentov. V komponente 

1 (K1) sa o grant uchádzali malí a strední pod-

nikatelia, pričom podpora bola zameraná na 

výstavbu nových ubytovacích zariadení, re-

konštrukciu existujúcich ubytovacích zariade-

ní a tvorbu nových alebo zvyšovanie úrovne 

existujúcich zariadení poskytujúcich služby 

CR v existujúcich strediskách. V komponente 

2 (K2) boli oprávnenými žiadateľmi neziskové 

a mimovládne organizácie s aktivitami v ob-

lasti CR a združenia CR. V rámci K2 sa jednalo 

o projekty zamerané na stratégiu rozvoja CR, 

marketing a propagáciu CR, služby turistic-

kých informačných centier a kancelárií, medi-

álnu podporu CR, účasť na turistických veľtr-

hoch a pod.

Celkový objem prostriedkov alokovaných na 

TDGS 2003 bol 4 570 000 eur, pričom finan-

covanie z predvstupovej pomoci programu 

Phare (Finančné memorandum 2003) pred-

stavovalo výšku 3 350 000 eur a zo štátne-

ho rozpočtu bola zabezpečená suma 1 220 

o d b o r  m e d z i n á r o d n ý c h  a k t i v í t

oddelenie monitoringu phare

000 eur ako národné kofinancovanie. Počet 

schválených projektov bol 58, z toho: K1–46 

projektov v objeme 4 160 809,40 eur a K2–12 

projektov v celkovom objeme 409 190,60 eur. 

Ku dňu 28. 2. 2007 bolo celkovo vyplatených 

3 735 337,93 eur, čo predstavuje 81,74 % 

čerpanie alokovaných prostriedkov. Z toho 

v K1 bolo vyplatených 3 430 741,39 eur (sú-

hrnne zálohové a záverečné platby = 82,45 % 

zo schváleného rozpočtu) a v K2 dosiahlo 

čerpanie sumu 304 596,54 eur (súhrnne zálo-

hové a záverečné platby = 74,44% zo schvá-

leného rozpočtu). Spolu s prostriedkami 

pre Technickú asistenciu (150 000 eur) bolo 

dosiahnuté 82,26 % čerpanie v sume 3 882 

423,69 eur, pričom zo zdrojov Phare bolo vy- 

platených 2 885 088,49 eur a zo štátneho roz-

počtu 997 335,20 

eur.

Z celkového poč-

tu 58 zazmluvne-

ných projektov 

bolo doručených 

52 žiadostí o zá-

verečnú platbu. 

Pred ukončením grantovej schémy bolo roz-

viazaných 6 grantových zmlúv a to na žia-

dosť príjemcov, ktorí nedodržali podmienky 

grantovej zmluvy, či už z dôvodu nedostatku 

vlastných finančných zdrojov alebo krátkeho 

termínu na ukončenie projektových aktivít. 

Záverečné platby neboli vyplatené v piatich 

prípadoch, pričom jedna žiadosť o záverečnú 

platbu prevyšovala sumu celkových oprávne-

ných nákladov, ktoré boli v rámci záverečné-

ho vyúčtovania schválené, a ďalšie štyri pro-

jekty nesplnili celkový cieľ projektu. Uvedení 

príjemcovia boli zároveň požiadaní o vrátenie 

zálohových platieb, prípadne ich parciálnych 

častí. Po ukončení grantovej schémy TDGS 

2003 bolo s účinnosťou od 1. 3. 2007 vytvore-

né oddelenie monitoringu Phare. Dôvodom 

vzniku tohto oddelenia bola požiadavka 

vznesená na sektorovom monitorovacom 

podvýbore pre projekty ECOSOC, z ktorej 

vyplynulo, že pozícia splnomocnenca pre 

program (PAO) nezaniká dňom ukončenia 

vyplácania prostriedkov Phare. V súlade 

s ustanoveniami finančnej dohody, ako aj 

usmernením EK, je PAO, okrem iného, zod-

povedný za zabezpečenie monitorovania, 

archivácie dokumentov a poskytovanie 

informácií o jednotlivých programoch po-

čas nasledujúcich 5 rokov od ukončenia 

programu. Pre NARMSP tak vyplýva povin-

nosť aktívne monitorovať podporené pro-

jekty, a to po dobu 3 rokov od vyplatenia 

záverečnej platby. Podľa osobitných pod-

mienok grantovej zmluvy sa táto povinnosť 

rovnako vzťahuje aj na konečných prijíma-

teľov.

Monitoring sa vykonáva formou:

Monitorovacích správ,1. 

kontrolou na mieste, 2. 

riešením prípadných 3. 
nezrovnalostí.

V nadväznosti na vyššie uvedené predkla-

dali príjemcovia v roku 2007 zmluvnému 

orgánu správy o dopade každej realizova-

nej činnosti. Zmluvný orgán následne pre-

veroval súlad predložených monitorova-

cích správ so skutočnosťou, a to prostred-

níctvom tzv. ex-post kontrol na mieste re-

alizácie projektu. Cieľom každej kontroly 

bolo najmä zistenie konečného stavu a 

prevádzkyschopnosti výstupov projektu. 

Kontroly boli tiež zamerané na overenie 

splnenia celkového zámeru, ako aj čiastko-

vých cieľov projektu, overenie kompletnos-

ti v poskytovaní služieb a overenie úplnosti 

a požadovanej kvality vykonaných staveb-
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ných prác a dodávok zariadení (v prípade projektov 

stavebného charakteru).

FM 2002

GS IDGS 2002 – 102 projektov v rámci K11. 

GS INTEG – 2 technologické inkubátory2. 

GS TDGS 2002 –  95 projektov3. 

FM 2003

GS SISME – 73 projektov1. 

GS TDGS 2003 – 40 projektov2. 

Celkový počet : 312 projektov

Spôsob vykonávania jednotlivých foriem moni-

toringu:

1. Zasielanie monitorovacích správ

Interval predkladania monitorovacích správ je pol-

ročný. Formuláre monitorovacích správ sú zverej-

nené na stránke www.nadsme.sk.  NARMSP vyža-

duje zasielanie správ formou e-mailu a následne 

poštou, a to na základe predchádzajúceho pripo-

menutia zo strany manažérov pre monitoring. Vy-

plnené monitorovacie správy slúžia ako podklad 

pre spracovanie analýz a štatistických vyhodnotení 

podľa požiadaviek MH SR. V rámci priemyselných 

grantových schém zasielajú príjemcovia požado-

vané kumulatívne údaje vždy k 30. 4. a 31. 10. prí-

slušného kalendárneho roka, v prípade grantových 

schém cestovného ruchu k 30. 6. a 31. 12. príslušné-

ho kalendárneho roka. Technologické inkubátory, 

podporené v rámci Grantovej schémy INTEG 2002 

majú povinnosť posielať vyplnené údaje 4 krát do 

roka – vždy ku koncu štvrťroka.

2. Kontrola na mieste u príjemcu (ex-post 

monitoring)

Kontroly na mieste vykonávané NARMSP sa 

zameriavajú na:

a) udržateľnosť projektu (forma pokračova-

nia projektových aktivít),

b) dodržiavanie hlavného cieľa projektu a 

udržiavanie výstupov projektu v súlade s 

grantovou zmluvou,

c) funkčnosť a prevádzkyschopnosť investič-

ných projektov,

d) archiváciu kompletnej dokumentácie k 

projektu u konečného príjemcu (zmluva, do-

datky k zmluve, finančná dokumentácia, tech-

nická dokumentácia a dokumentácia k verej-

nému obstarávaniu),

e) „visibility“ – vizuálne označenie výstupov 

projektu (informačné tabule s logom EÚ na 

nadobudnutom majetku).

Ex-post kontrola sa vykonáva 1 krát ročne 

priamo na mieste, kde bol projekt realizovaný, 

vždy dvoma pracovníkmi oddelenia. Z každej 

kontroly sa vyhotoví fotodokumentácia a zá-

pisnica. Oddelenie pre monitoring realizuje 

kontroly na základe plánu, ktorý sa týždenne 

aktualizuje. Sú vytvorené 2 stabilné pracovné 

tímy a jeden náhradný tím. Ku koncu kalen-

dárneho roku 2007 bolo zmonitorovaných

všetkých 312 projektov.

3. Riešenie vzniknutých nezrovnalostí

Najčastejšie nedostatky:

- projekt neplní svoj hlavný  

 účel podľa cieľov uvedených  

 v grantovej zmluve, resp. nízka  

 udržateľnosť projektu,

- chýbajúce, resp. neadekvátne vizu- 

 álne označenie majetku nadobudnu- 

 tého v rámci projektu Phare,

- slabé zastúpenie inovatívnych firiem, resp.  

 začínajúcich podnikateľov v priestoroch  

 technologických inkubátorov,
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- poškodené, resp. chýbajúce výstupy pro- 

 jektu,

- nedostatočná aktualizácia, resp. nefungu- 

 júce webové portály vytvorené v rámci  

 projektu,

- neprehľadná archivácia dokumentácie 

 k projektu.

Zistené nedostatky odstraňuje príjemca v sú-

lade s termínom určeným NARMSP. Plnenie 

stanovených opatrení sa podľa potreby a kri-

téria rizikovosti u príjemcu opätovne kontro-

luje. Najvyššie percento z vyššie uvedených 

nedostatkov tvorilo zanedbanie vizuálneho 

označenia. V prípade nezrovnalostí závažné-

ho charakteru boli nálezy hlásené MF SR a v 

súčinnosti s odborom platieb MF SR boli pri-

jaté príslušné opatrenia a postihy.

Okrem realizácie ex-post monitoringu je od-

delenie zodpovedné aj za nasledovné:

- príprava formulárov monitorovacích správ  

 a ich distribúcia príjemcom – 2 krát ročne, 

 cca 628 odoslaných listov,

- vyhodnocovanie monitorovacích správ,  

 telefonické, resp. e-mailové konzultácie 

 s príjemcami, ktorých monitorovacie sprá- 

 vy nemali vypovedaciu hodnotu, urgen- 

 cia príjemcov, ktorí monitorovacie správy  

 nezaslali  (cca 620 správ),

- komunikácia s MH SR, Úradom vlády SR 

 a odborom platieb MF SR,

- vypracovanie priebežných správ pre Európ- 

 sku komisiu (JMC-Joint Monitoring Comi- 

 tee),

- vypracovanie správ na žiadosť riadiaceho  

 orgánu, hodnotenie výstupov grantových  

 schém,

- vypracovanie materiálov na zasadnutie  

 IDMV (Interného dozorného a monitorova- 

 cieho výboru pre eurofondy),

- evidencia a riešenie hlásených nezrovna- 

 lostí v rámci jednotlivých projektov,

- zabezpečovanie pravidelných stretnutí 

 k ex-post monitoringu s nadriadenými 

 orgánmi – štvrťročné porady,

- aktualizovanie databázy pre účely ex -post  

 monitoringu,

- konzultácie s príjemcami grantových  

 schém podľa potreby.
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oddelenie finančných programov a regionálnej spolupráce

o d b o r  n á r o d n ý c h  p r o g r a m o v 

Hlavné činnosti oddelenia:

realizuje a riadi podporné programy pre oblasť •	
MSP financované z verejných prostriedkov, 

navrhuje koncepcie a pripravuje konkrétne progra-•	
my na podporu MSP,

zabezpečuje implementáciu podporných progra-•	
mov, poskytovanie poradenstva a informácií pre 

záujemcov o podnikanie, začínajúcich a existujú-

cich podnikateľov na regionálnej úrovni, pričom 

spolupracuje s príslušnými regionálnymi inštitú-

ciami, predovšetkým regionálnymi poradenskými 

a informačnými centrami (RPIC), podnikateľskými 

inovačnými centrami (BIC), centrami prvého kon-

taktu (CPK) a podnikateľskými a technologickými 

inkubátormi (PaTI),

riadi a monitoruje vzdelávacie projekty v oblasti  •	
rozvoja MSP, zvyšovania zručností  a  kompetencií,

administruje, koordinuje a monitoruje implemen-•	
táciu podporných finančných nástrojov realizova-

ných z revolvingových prostriedkov, 

podporuje rozvoj celoslovenskej siete podnikateľ-•	
ských a technologických inkubátorov, stimuluje 

ich vzájomnú spoluprácu a sieťovanie,

koordinuje a vyhodnocuje činnosť inštitucionálnej •	
siete regionálnych centier so zameraním na do-

siahnuté výsledky nimi realizovaných podporných 

programov, pripravuje hodnotiace správy o vý-

sledkoch ich aktivít a navrhuje opatrenia s cieľom 

zvyšovať efektívnosť programov a poskytovanej 

podpory pre cieľové skupiny,

realizuje aktivity a projekty na uľahčenie zamest-•	
návania a samo zamestnávania, ako aj integrácie 

rôznych cieľových skupín, vrátane zrakovo postih-

nutých klientov a ohrozených na trhu práce do ďal-

šieho vzdelávania a prípravy na podnikanie.

Aktuality v roku 2007 :

- Realizácia programov a projektov: 

Program vzdelávania, školení a poradenstva pre vybrané •	
skupiny záujemcov o podnikanie
Mikropôžičkový program•	
Podpora MSP prostredníctvom siete inkubátorov a imple-•	
mentácia metódy research-based spin-off
Systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie zra-•	
kovo postihnutých ľudí – projekt SIZAR

- Monitorovanie výsledkov už ukončených programov:

Podporný úverový program•	
Schéma podpory nákupu inovatívnych technológií a bu-•	
dovania systémov manažérstva kvality

- Organizovanie podujatí:

Stretnutie zástupcov 15 regionálnych centier realizujúcich •	
finančný podporný program Mikropôžičkový program 
(Zvolen, apríl 2007)
Medzinárodné stretnutie zahraničných partnerov projek-•	
tu SIZAR (Bratislava, NARMSP, september 2007)
Celoslovenské stretnutie regionálnych centier inštitucio-•	
nálnej siete NARMSP a inkubátorov - 4 tematické worksho-
py (Donovaly, november 2007) - obr. č. 1
Vzdelávacie kurzy v rámci projektu SIZAR (Začínam podni-•	
kať a Telemarketing)

Zástupcovia regionálnych centier na stretnutí s generálnym riaditeľom NARMSP M. Jankurom diskuto-
vali o stave podpory MSP (Donovaly, november 2007).

obr. č. 1
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oddelenie finančných programov a regionálnej spolupráce

Poradenské a informačné služby pre vybrané skupiny záujemcov 

o podnikanie

Podporu záujemcov o podnikanie realizuje NARMSP formou poskyto-

vania zvýhodnených poradenských a vzdelávacích služieb. Služby boli 

dostupné na celom území Slovenska prostredníctvom siete regionál-

nych poradenských a informačných centier (RPIC) a podnikateľských 

inovačných centier (BIC), vrátane niektorých ich inkubátorových cen-

tier, ako aj centier prvého kontaktu (CPK) - obr. č. 2.

Služby poskytované v rámci Programu vzdelávania, školení a poradenstva pre vy-

brané skupiny záujemcov o podnikanie sú dotované zo zdrojov štátneho rozpoč-

tu. V roku 2007 bolo regionálnymi centrami poskytnutých 3 538 informatívnych a 

odborných konzultácií v celkovom  objeme 5 975 hodín. Poskytnuté konzultácie, 

ako aj vzdelávanie, boli zamerané na všetky tematické oblasti spojené so začatím 

a rozbehom podnikateľskej alebo živnostenskej činnosti a na rozvoj počítačo-

vých zručností potenciálnych podnikateľov.

Pre účely založenia a rozvoja živností a podnikov, regionálne centrá vypracovali 

alebo pomohli vypracovať 251 podnikateľských plánov a zrealizovali 8 školení, 

ktoré absolvovalo 221 účastníkov (tab. č. 1). Centrá týmito službami pomohli vy-

tvoriť 565 nových podnikov a 599 nových pracovných miest. 

o d b o r  n á r o d n ý c h  p r o g r a m o v 

obr. č. 2
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Dotované poradenstvo a vzdelávanie pre záujemcov o podnikanie financované zo štátneho rozpočtu 
a realizované sieťou RPIC/BIC/CPK v roku 2007 

Centrum

Prehľad výkonov a výsledkov

Informatívne 
konzultácie

Odborné konzultácie
Podnikateľské 

plány
 Školenia

Účastníci 
školení

počet hodiny počet hodiny počet počet počet

BIC Prievidza 126 63 128 381 13 6 205

BIC Spišská N. Ves 25 12,5 45 72,5 17 0 0

CPK Bardejov 26 13 23 69 0 0 0

CPK Brezno 7 3,5 7 22 7 0 0

CPK Levoča 29 14,5 85 195 5 0 0

CPK Medzilaborce 3 1,5 19 103 0 0 0

CPK Michalovce 114 57 145 318 0 0 0

CPK Poltár 44 22 88 125 22 0 0

CPK Sniná 60 30 108 140 0 0 0

CPK Veľký Krtíš 74 37 74 222 0 0 0

RPIC Dunajská Streda 0 0 0 0 88 0 0

RPIC Komárno 132 66 132 396 7 0 0

RPIC Košice 97 48,5 99 267 3 0 0

RPIC Lučenec 134 67 142 422 3 0 0

RPIC Nitra 40 20 40 114 17 0 0

RPIC Poprad 250 125 529 779 0 0 0

RPIC Pov. Bystrica 86 43 95 244 39 0 0

RPIC Prešov 0 0 0 0 0 2 16

RPIC Rožňava 52 26 52 154 0 0 0

RPIC Trebišov 18 9 50 280,5 12 0 0

RPIC Trenčín 44 22 53 146,5 18 0 0

RPIC Zvolen 103 51,5 160 792 0 0 0

Spolu 1464 732 2074 5243 251 8 221

tab. č. 1
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oddelenie finančných programov a regionálnej spolupráce

Projekt SIZAR

Od roku 2005 je NARMSP aktívne zapojená v projekte Systém 

integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie zrakovo po-

stihnutých ľudí - SIZAR spoločne s hlavným partnerom Úniou 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) a s ďalšími part-

nermi – Agentúrou podporovaného zamestnávania a Inštitú-

tom práce, sociálnych vecí a rodiny. Hlavným cieľom projektu 

financovaného z fondov EÚ, Iniciatívy Spoločenstva Equal, je 

uľahčenie zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a sla-

bozrakých ľudí.

Úlohou NARMSP bolo v roku 2007 sprístupnenie štandardné-

ho kurzu Začínam podnikať pre zrakovo postihnutých klientov 

(ZrP) s podnikateľskými ambíciami, ako aj vytvorenie nového 

vzdelávacieho kurzu Telemarketing, a to v spolupráci s RPIC 

Považská Bystrica, ktoré kurzy aj lektorsky zabezpečovalo. 

NARMSP zabezpečila, okrem samotných vzdelávacích aktivít, 

aj prípravnú fázu - odbornú prípravu lektorov, úpravu učeb-

ných textov, testov, dotazníkov, úpravu prostredia, sprostred-

V 3. – 4. štvrťroku bol uskutočnený a vyhod- 

notený monitoring dopadov všetkých šies-

tich vzdelávacích kurzov. Zo 71, vrátane 

24 ZrP absolventov kurzov sa monitoringu 

zúčastnilo 60, vrátane 22 ZrP absolventov, 

respondentov. Podnikať začali 4 absolventi 

bez zrakového postihnutia, 15 klientov,  vrá-

tane 3 ZrP, plánovalo podnikať po vyriešení 

finančného krytia alebo po zabezpečení 

priestorov na podnikateľské účely. 16, vrá- 

tane 3 ZrP, absolventov sa zamestnalo, ďal-

ší ZrP absolvent získal akceptačný list od 

budúceho zamestnávateľa (obr. č. 3).

Vzdelávacie kurzy projektu SIZAR

Počet kurzov Počet absolventov

Začínam
podnikať

Telemarketing ZrP bez ZrP Spolu

2006 2 0 7 20 27

2007 1 3 17 27 44

Spolu 3 3 24 47 71

kovanie komunikácie medzi  partnermi a lektormi a pod. Pred realizáciou 

kurzov bola formou príručky vypracovaná metodika integrácie ZrP do vzde-

lávacích kurzov a eliminovanie bariér integrácie, podľa ktorej sa postupova-

lo pri príprave kurzov. 

V rámci projektu NARMSP v roku 2007 zorganizovala 4 integrované kurzy: 

jeden kurz Začínam podnikať a tri kurzy Telemarketing, ktoré absolvovalo 

44 účastníkov, vrátane 17 zrakovo ťažko postihnutých. Integrácia v kurzoch 

sa však týkala nielen ZrP klientov, ale účastníkov kurzov tvorili aj študenti, 

absolventi, matky na a po materskej dovolenke, dôchodcovia, telesne po-

stihnutí ľudia a klienti na rôznej vzdelanostnej úrovni (tab. č. 2.) 

70

60

50

40

30

20

10

Respondenti Začali podnikať Plánujú podnikať Zamestnali sa Získali prísľub zamestnania

Výsledky monitoringu dopadov integrovaných kurzov

o d b o r  n á r o d n ý c h  p r o g r a m o v 

tab. č. 2

obr. č. 3
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Súčasťou projektu boli aj medzinárodné aktivity, v rámci ktorých 

navštívili v septembri agentúru partneri z Veľkej Británie a Poľska, 

aby sa oboznámili s našim modelom integrácie nevidiacich a 

slabozrakých do štandardných kurzov zameraných na prípravu 

na podnikanie. Bol predstavený proces integrácie bežných i ZrP 

účastníkov, vyučovacie metódy lektorov a konkrétne postrehy a 

skúsenosť ZrP absolventa, ktorý sa pripravoval na podnikanie. (obr. 

č. 4).

Na celoslovenskom stretnutí regionálnych centier v novembri 

2007 sa oddelenie FPRS spolu s RPIC Považská Bystrica podelilo 

o získané know-how z integrovaných kurzov so zástupcami RPIC, 

BIC, CPK a inkubátorov. Centrá týmto dostali možnosť sprístupniť 

vo svojich regiónoch poradensko-vzdelávacie služby aj zrakovo 

postihnutým záujemcom o podnikanie. Navyše, táto cieľová sku- 

pina bola explicitne zaradená do štátnych podporných poradens-

ko-vzdelávacích programov pre záujemcov o podnikanie, začína-

júcich i existujúcich podnikateľov. 

Britským a poľským partnerom projektu SIZAR bol na pôde NARMSP prezentovaný 
model integrácie zrakovo postihnutých klientov do vzdelávacích kurzov.

Podporný úverový program

NARMSP v  roku 2007 pokračovala v monitorin-

gu splácaných úverov v spolupráci s bankami 

Unicreditbank a.s., Slovenská sporiteľňa a.s., 

VÚB, a.s., Istrobanka, a.s. a Ľudová banka, a.s. a 

v riešení problémových úverov už ukončeného 

Podporného úverového programu, ktorý sa 

realizoval z revolvingových zdrojov do apríla 

2005.

Hlavným cieľom Podporného úverového 

programu bolo umožniť podnikateľom prí-

stup k investičnému a prevádzkovému kapitá-

lu formou strednodobého úveru. Program bol 

určený MSP zamestnávajúcim do 250 zamest-

nancov, ktorí podnikajú v oblasti výroby, re-

mesiel, služieb a aktívneho cestovného ruchu. 

Poskytoval úver v maximálnej výške 10 mil. Sk 

s dobou splatnosti do 8 rokov a prerozdeľoval 

zdroje zo štátneho rozpočtu, Európskej únie v 

rámci programu Phare a štyroch slovenských 

bánk (Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatra banka, 

a.s., Unibanka, a.s. pôvodne Poľnobanka, a.s. 

a Istrobanka, a.s.). K nim sa v závere roka 1998 

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

VÚB, a.s. Program sa realizoval od roku 1994 a 

bol ukončený 30. 3. 2005. Za celé obdobie rea-

lizácie bolo poskytnutých 1 173 úverov v celko-

vom objeme 3 885 930 343 Sk.

o d b o r  n á r o d n ý c h  p r o g r a m o v
 

oddelenie finančných programov 
a regionálnej spolupráce

obr. č. 4
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Program Podpora MSP prostredníc-

tvom siete inkubátorov a implemen-

tácia metódy Research-based spin-

off

V roku 2007 bol schválený nový 

program na podporu podnikateľov – 

inkubovaných spoločností – prostred-

níctvom podnikateľských a technolo-

gických inkubátorov na obdobie rokov 

2007 – 2013. Predmetom programu je 

finančná podpora inkubátorov tak, aby 

mohli poskytovať začínajúcim podnika-

teľom vhodné štartovacie podmienky 

pre fungovanie ich podnikov v obdo-

bí minimálne 3 rokov, čím sa zvyšuje 

miera prežitia a posilňuje konkurencie-

schopnosť MSP. Finančné prostriedky 

o d b o r  n á r o d n ý c h  p r o g r a m o v

oddelenie finančných programov a regionálnej spolupráce

Malacky

Rimavská
Sobota

Košice

Prešov

Gelnica

Handlová

Martin

Rožňava

Žilina

Spišská
Nová Ves

Bratislava

Banská
Bystrica

Prievidza

Moldava
nad Bodvou

Sládkovičovo

lo deväť inkubátorov, dva nečerpali z dôvodu 

dosiahnutia kladného výsledku hospodárenia, 

čo nie je v súlade s podmienkami programu. 

Zo štátneho rozpočtu boli použité finančné 

prostriedky vo výške 4 344 437,45 Sk.

Významným faktorom investícií do rozvoja 

siete inkubátorov je dopad na zamestnanosť 

v regiónoch. V priamej súvislosti s prevádzkou 

a činnosťou inkubátorov bolo vytvorených 

1 230 pracovných miest v 269 inkubovaných 

spoločnostiach, z toho 646 pracovných miest 

bolo vytvorených 157 spoločnosťami v devia-

tich podporených inkubátoroch. 

NARMSP sa venovala aj informačnej a komu-

nikačnej podpore inkubátorov. Oddelenie 

finančných programov a regionálnej spolu-

práce, s technickou podporou oddelenia ko-

munikácie, pripravilo elektronický priestor pre 

sieť inkubátorov, ako súčasť agentúrnej we-

bovej stránky. Je určená manažérom a správ-

com inkubátorov, začínajúcim podnikateľom 

umiestneným alebo hľadajúcim podnikateľské 

priestory a verejnosti, ktorí tu získajú všeobec-

né informácie o problematike, poslaní, fungo-

vaní, službách inkubátorov, výhodách pre začí-

najúcich podnikateľov atď.

S cieľom podporiť rozvoj siete inkubátorov, 

sprostredkovať výmenu dobrých praxí medzi 

skúsenejšími inkubátormi a novými, prevádz- 

kovanými len niekoľko mesiacov, motivovať 

sieťovanie a vzájomnú spoluprácu v regió-

noch, zorganizovala NARMSP prvé celosloven-

ské stretnutie zástupcov inkubátorov. (obr. č. 

6).

programu boli určené len na neinvestič-

né výdavky t.j. úhradu časti prevádzko-

vých nákladov inkubátora. Aktivity in-

vestičného charakteru t. j. rekonštrukcie 

a skvalitnenie technických parametrov 

budov, sa nerealizovali. 

K 31. 12. 2007 fungovalo na Slovensku 

šestnásť podnikateľských a technolo-

gických inkubátorov podporujúcich 

novozaložené podniky v regiónoch 

(obr. č. 5). Z nich jedenásť spĺňalo krité-

ria oprávnenosti v zmysle podmienok 

stanovených v programe, takže s nimi 

boli uzatvorené zmluvy na účely spolu-

financovania prevádzkových nákladov 

na obdobie január - december 2007. 

Finančné prostriedky nakoniec čerpa-

Zástupcovia slovenských inkubátorov diskutovali a vymieňali si 
skúsenosti na 1. celoslovenskom stretnutí na Donovaloch v novem-
bri 2007.

obr. č. 5

obr. č. 6
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Mikropôžičkový program

V roku 1997 začala NARMSP prostredníc-

tvom troch RPIC v Považskej Bystrici, Prešove 

a Zvolene realizovať pilotný projekt Mikro-

pôžičkového programu, ktorého hlavným 

cieľom bolo riešiť problém prístupu malých 

podnikateľov v regiónoch k malým úverom. 

Mikropôžičkový program je v súčasnosti 

realizovaný v zmysle uznesenia vlády SR č. 

701/2002. Je určený malým podnikateľom 

zamestnávajúcim menej ako 50 zamestnan-

cov. V roku 2007 program realizovalo 15 regi-

onálnych centier plošne pokrývajúcich celé 

územie Slovenska. 

Mikropôžičku bolo možné použiť na obsta-

ranie hnuteľného a nehnuteľného investič-

ného majetku, rekonštrukciu prevádzkových 

priestorov, ako aj nákup potrebných zásob, 

surovín či tovaru. Výška mikropôžičky v roku 

2007 bola minimálne 50 000 Sk, maximálne 

1 500 000 Sk, pričom úroková sadzba dvakrát 

klesla až na úroveň 6,25 % p. a. Doba splat-

nosti sa pohybovala od 6 mesiacov do 4 ro-

kov, vo výnimočných prípadoch bolo možné 

poskytnúť odklad splátok istiny maximálne 

na dobu 6 mesiacov. V priebehu roku 2007 

predložilo žiadosť o poskytnutie mikropô-

žičky 124 záujemcov z radov malých a stred-

Centrum

Rok 2007 Kumulatívne k  31. 12. 2007

Poskytnuté mikropôžičky Poskytnuté mikropôžičky

počet v Sk počet v Sk

Fond fondov s.r.o.
Bratislava

12 8 388 000 121 62 179 500

RPIC Dunajská Streda 5 4 750 000 56 27 894 800

RPIC Komárno 4 1 420 000 104 49 377 038

RPIC Košice 7 6 230 000 36 24 349 336

RPIC Lučenec 9 4 554 500 73 37 475 725

RPIC Martin 1 450 000 74 30 059 362

RPIC Nitra 7 2 810 000 120 36 948 000

RPIC Poprad 2 3 000 000 9 7 431 033

RPIC Považská Bystrica 5 3 779 236 172 61 362 323

RPIC Prešov 15 11 550 000 174 75 977 000

BIC Prievidza 19 12 000 000 168 85 368 000

BIC Spišská Nová Ves 12 4 534 030 85 34 573 503

RPIC Trebišov 3 2 970 000 83 38 478 199

RPIC Trenčín 5 6 000 000 70 42 621 662

RPIC Zvolen 3 2 600 000 154 59 821 710

Spolu 109 75 035 766 1 499 673 917 191

ných podnikateľov, pričom poskytnutých bolo 109 mik-

ropôžičiek vo výške 75 035 766 Sk. Priemerná výška mik-

ropôžičky dosiahla 688 402 Sk. Celkovo bolo od začiatku 

realizácie programu poskytnutých 1 499 mikropôžičiek v 

celkovej výške 673 917 191 Sk (tab. č. 3). 

Ďalším dôležitým faktorom pri realizácii Mikropôžičko-

vého programu bol jeho dopad na zamestnanosť v re-

giónoch. V roku 2007 bolo vytvorených 169 pracovných 

miest a ďalších 556 bolo udržaných vďaka finančnej pod-

pore z programu. Od začiatku poskytovania mikropôži-

čiek bolo celkovo vytvorených 2 253 pracovných miest 

a ďalších 3 215 miest bolo udržaných. 

Prehľad o poskytnutých mikropôžičkách podľa centier

tab. č. 3
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Schéma podpory nákupu inovatívnych 

technológií a budovania systémov ma-

nažérstva kvality

V roku 2007 prebiehal monitoring dopadov štát-

neho podporného programu Schéma podpory 

nákupu inovatívnych technológií a budovania 

systémov manažérstva kvality, zloženého z častí 

Kvalita a Inovatívne technológie. Schéma bola 

zameraná na posilnenie konkurencieschop-

nosti MSP zavádzaním a využívaním inovácií a 

systémov manažérstva kvality podľa vybraných 

medzinárodných noriem. Ministerstvo hospo-

dárstva SR, v úlohe poskytovateľa pomoci MSP, 

vyhlásilo schému v auguste 2003. Jej platnosť sa 

skončila 31. 12. 2006.

Monitorovali sa dosiahnuté výsledky príjemcov, 

a to za obdobie rokov 2003 – 2005. V časti Kva-

lita boli monitorované ekonomické výsledky 

247 spoločností, v časti Inovatívne technológie 

výsledky 26 spoločností, ktorým bol vyplatený 

nenávratný finančný príspevok.

Monitorovanými a porovnávanými ekonomic-

kými ukazovateľmi z hľadiska medziročných 

zmien boli:

 obrat,

 pridaná hodnota,

 zisk spoločnosti,

 daňová povinnosť,

 exportná aktivita,

 počet pracovníkov jednotlivých spoločností. 

NARMSP získala uvedené údaje z distribuova-

ných dotazníkov od 316 spoločností.
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Spolupráca pri realizácii štátnej podpory 

a rozvoja MSP

Pre potreby Ministerstva hospodárstva SR a s cieľom in-

formovať podnikateľskú komunitu spracováva NARMSP 

každoročne Správu o stave MSP a jeho podpore v SR. 

Správa hodnotí aktuálny stav sektora MSP na Slovensku, 

jeho vývoj v časových súvislostiach, ako i vývoj podni-

kateľského prostredia. Poskytuje komplexný prehľad 

aktivít na podporu MSP a podrobný prehľad o aktivitách 

NARMSP na podporu MSP spolu s ich vyhodnotením. 

Dôležitou súčasťou správy je súbor odporúčaní a  návr-

hov na zlepšenie podnikateľského prostredia a opatrení 

štátnej podpory sektora MSP.

V súvislosti s vytvorením Jednotných kontaktných miest 

(JKM), ktoré umožňujú podnikateľom na jednom mieste 

vybaviť viacero administratívnych úkonov potrebných 

pri začatí podnikania, NARMSP pripravila na požiadanie 

Ministerstva vnútra SR podrobný manuál s informáciami 

o povinnostiach začínajúcich podnikateľov vyplývajú-

cich zo všeobecne záväzných predpisov, určený pracov-

níkom JKM i samotným podnikateľom.

Spolupráca s inštitúciami združujúcimi

podnikateľov

NARMSP si uvedomuje dôležitosť spolupráce medzi in-

štitúciami podporujúcimi podnikateľské aktivity a vytvá-

rajúcimi podnikateľské prostredie s organizáciami zastu-

pujúcimi záujmy podnikateľov. Preto venuje významnú 

pozornosť spolupráci s organizáciami združujúcimi MSP, 

najmä so Slovenským živnostenským zväzom, Združe-

ním podnikateľov Slovenska, Slovenskou živnostenskou 

komorou, Slovenskou obchodnou a priemyselnou ko-

morou, Podnikateľskou alianciou Slovenska, Slovenským 

zväzom výrobných družstiev a Slovenskou asociáciou 

malých podnikov. Odporúčania a pripo-

mienky týchto organizácií sú súčasťou 

hodnotenia stavu a rozvoja MSP a jeho 

podpory.

Informačné aktivity

Neustále zmeny legislatívneho rám-

ca pre podnikanie a zmeny v systéme 

podpory podnikania vytvárajú silný 

dopyt podnikateľskej verejnosti po 

relevantných, úplných  a správnych 

informáciách. V snahe uspokojiť tento 

záujem NARMSP pripravuje a systema-

ticky aktualizuje informačné materiály 

pre podnikateľov, ako napríklad Podpo-

ra MSP v SR – Sprievodca iniciatívami, 

Prehľad právnych predpisov pre MSP a 

Zoznam legislatívy na podporu MSP. Pre 

záujemcov o podnikanie na základe živ-

nostenského oprávnenia alebo o zalo-

ženie obchodnej spoločnosti sa vytvára 

a priebežne aktualizuje sprievodca Zá-

kladné administratívne kroky pri začatí 

podnikateľskej činnosti.

Pre odbornú verejnosť a pre potreby 

vládnych inštitúcií NARMSP každoroč-

ne zostavuje a publikuje Správu o stave 

MSP v SR. Tento komplexný materiál sa 

tiež pravidelne využíva ako údajová zá-

kladňa pre informovanie inštitúcií ako 

EÚ, OECD a HK OSN pri koncipovaní po-

rovnávacích analýz a rôznych štúdií.

Monitorovanie podnikateľského 

prostredia

Aktivity smerujúce k zlepšovaniu podni-

kateľského prostredia sú najúčinnejším 

nástrojom na zvýšenie konkurencie-

schopnosti a  ekonomickej výkonnosti 

celého hospodárstva. Monitorovanie 

podnikateľského prostredia a charak-

teristík podnikateľského sektora je vý-

chodiskom pre kvalifikovanú prípravu 

legislatívnych úprav a iniciatív na pod-

poru MSP.

V rámci aktivít na zlepšovanie podnika-

teľského prostredia pre malé a stredné 

podniky NARMSP aktívne spolupra-

cuje so zástupcami vládnych inštitúcií 

a podnikateľských organizácií. Kvan-

titatívne a kvalitatívne informácie o 

sektore malých a stredných podnikov 

získava NARMSP zo štatistických zdro-

jov, vlastných prieskumov, konzultácií 

s predstaviteľmi podnikateľského sek-

tora, vysokých škôl, zahraničných part-

nerov a pod. NARMSP pokračovala v r. 

2007 spolu so Štatistickým úradom SR a  

spoločnosťou Datacentrum v budovaní 

databázového informačného systému 

o MSP. Okrem detailných informácií 

o sektore MSP je informačný systém 
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vhodným nástrojom aj pre posudzovanie do-

padov prijímanej legislatívy na podnikateľské 

prostredie.

V súvislosti s prípravami na zavedenie eura ako 

národnej meny v Slovenskej republike, NARM-

SP pripravila koncom roku 2007 medzi podni-

kateľmi reprezentatívny prieskum zameraný na 

zistenie aktuálneho stavu pripravenosti MSP a 

identifikovanie problémových oblastí prípravy, 

na ktoré sa sústredí následná informačná kam-

paň. Samotný prieskum sa realizoval v priebehu 

1. štvrťroku 2008.

Aktivity na zvýšenie konkurencie-

schopnosti sektora MSP

V roku 2007 NARMSP pripravila Schému podpo-

ry účasti MSP  v 7. Rámcovom programe Európ-

skej únie pre výskum a technologický rozvoj, 

ktorú zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR v 

Obchodnom vestníku v novembri 2007. Cieľom 

pomoci poskytovanej prostredníctvom nená-

vratných finančných príspevkov je motivovať 

MSP, ktoré majú potenciál v oblasti prípravy a 

realizácie projektov 7. Rámcového programu 

Európskej únie pre výskum a technologický 

rozvoj k aktívnemu zapájaniu sa do projektov 

pokrytím časti nákladov spojených s prípravou 

projektov. 

Rizikový kapitál
 

NARMSP realizuje podporu rastovo orientova-

ných podnikateľských projektov formou posky-

tovania rizikového kapitálu (vkladu do základ-

ného imania spoločností) prostredníctvom špe-

cializovanej dcérskej spoločnosti Fond fondov 

s.r.o. V roku 2007 naplno rozbehli svoje aktivity 

2 fondy založené v roku 2006 – Fond Seed Ca-

pital, k.s. a Slovenský rozvojový fond, a.s., ktoré  

Fond fondov s.r.o. založil spolu so súkromnými 

inštitucionálnymi investormi, čím sa výrazne 

rozšírila ponuka financovania podnikateľských 

zámerov s vyššou mierou rizika a vyšším poten-

ciálom zhodnotenia.

NARMSP sa tiež v spolupráci s Ministerstvom 

financií SR podieľala na príprave nových finanč-

ných nástrojov pre MSP navrhovaných v rámci 

realizácie iniciatívy JEREMIE v SR. Tieto nové 

finančné nástroje zo zdrojov štrukturálnych 

fondov EÚ programovacieho obdobia 2007-

2013 by mali výrazne zlepšiť prístup MSP ku 

kapitálu.
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sekcia štrukturálnych fondov 

V roku 2007 prešiel odbor štrukturálnych fondov 

zmenou organizačnej štruktúry, ktorá bola viazaná 

na rozhodnutie Správnej rady zo dňa 12. 11. 2007. 

Odbor štrukturálnych fondov nahradila sekcia štruk-

turálnych fondov, ktorá je zároveň jednou z troch 

sekcií Národnej agentúry pre rozvoj malého a stred-

ného podnikania. 

Sekcia štrukturálnych fondov zabezpečuje proces 

výzvy, hodnotenia, implementácie, finančného ria-

denia, monitorovania a kontroly žiadostí o poskytnu-

tie nenávratného finančného príspevku v rámci Sek-

torového operačného programu Priemysel a služby 

(SOP PS), a to:

Opatrenie 1.1 - Podpora rozvoja nových a existujú-

cich podnikov a služieb určená pre súkromný sektor.

Opatrenie 1.2 - Podpora budovania a rekonštrukcie 

infraštruktúry (budovanie inkubátorov, technologic-

kých parkov a výskumných a vývojových centier) ur-

čená pre žiadateľov z verejného sektora.

Súčasťou Opatrenia 1.2 je aj národný projekt Vybu-

dovanie siete s informačným prepojením vedec-

kých, akademických a špeciálnych knižníc, vrátane 

ich modernizácie. Sekciu štrukturálnych fondov 

vedie riaditeľ sekcie, ktorému podliehajú dva od-

bory – odbor implementácie SOP PS a odbor KaHR 

(Konkurencieschopnosť a hospodársky rast). Odbor 

implementácie SOP PS sa delí na tri oddelenia – od-

delenie implementácie projektov SOP PS, oddelenie 

finančného riadenia projektov a oddelenie monito-

rovania projektov. 

Tím projektových manažérov v oddelení implemen-

tácie projektov zodpovedá za celkovú implementá-

ciu projektov MSP, ktorí získali nenávratný finančný 

príspevok zo štrukturálnych fondov. Nevyhnutnou 

súčasťou činnosti projektových manažérov je aj 

kontrola realizácie projektu na mieste, ktorá zahŕňa 

finančnú kontrolu i kontrolu priebehu realizácie. Fi-

nančné oddelenie okrem kontroly žiadostí o platbu 

vykonáva aj ďalšie činnosti spojené s finančnými 

postupmi pri implementácii prostriedkov zo štruktu-

rálnych fondov. Hlavnou náplňou činnosti oddelenia 

monitorovania projektov je kontrola podpore-

ných projektov z hľadiska napĺňania indikátorov 

týchto projektov po ukončení ich realizácie, a to 

buď v 5-ročnom alebo 15-ročnom horizonte. 

V súvislosti so zmenenou organizačnou štruk-

túrou boli v sekcii štrukturálnych fondov vy-

tvorené aj nové pracovné pozície. Personálne 

obsadenie sekcie po zmene organizačnej štruk-

túry ilustruje priložený organogram (str. 27).
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Odbor priebežnej kontroly štrukturálnych fondov

Vznikol ako samostatný  odbor k 1. 3. 2007. Zaoberá sa kontrolou projektov finan-

covaných zo štrukturálnych fondov a spolufinancovaných z národných zdrojov SOP 

PS, Priorita 1: Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja 

domáceho rastového potenciálu a zahŕňa Opatrenie 1.1: Podpora rozvoja nových 

a existujúcich malých a stredných podnikov a Opatrenie 1.2: Podpora budovania 

a rekonštrukcia infraštruktúr.

Odbor mal v roku 2007 šesť zamestnancov.

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 nenávratného finančného príspevku (NFP);

- legislatívy EÚ a SR.

V roku 2007 vykonal odbor priebežnej kontroly celkovo 7 kontrol na mieste za úče-

lom kontroly dodržiavania plnenia zmluvy o poskytnutí NFP a 1 kontrolu obchodnej 

verejnej súťaže (OVS) piatich projektov. Celkový objem nakontrahovaných prostried-

kov bol 452 191 499,10 Sk. Z toho celková suma odkontrolovaných prostriedkov  je 

268 316 461, 10 Sk.



výzva sop ps-2004-1.1 zo dňa 15. júna 2004
Opatrenie 1.1 „Podpora rozvoja nových a existujúcich pod-

nikov a služieb“ je zamerané na podporu rozvoja podnika-

nia 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. Implementácia Opatre-

nia 1.1 výzvy SOP PS-2004-1.1 sa v roku 2007 zameriavala 

predovšetkým na nasledovné oblasti:

 prijímanie žiadostí o platbu a vypracovanie prehlásenia  

 o overení k žiadostiam o platbu,

 monitorovanie projektov v nadväznosti na nadobudnu- 

 tie účinnosti zmlúv o poskytnutí NFP,

 monitorovanie projektov po ukončení ich realizácie,

 oslovenie projektov zo zásobníka a následné podpiso- 

 vanie zmlúv o poskytnutí NFP.

V roku 2007 bolo oslovených deväť projektov zo zásobní-

ka, z toho jeden projekt neakceptoval podmienky zmluvy, 

osem projektov podpísalo zmluvu o poskytnutí NFP.

Šesť projektov z celkového počtu projektov schválených 

hodnotiacou komisiou odstúpilo od zmluvy z nasledov-

ných dôvodov:

 neschválená žiadosť o zmenu,

 nepredloženie relevantných dokumentov potrebných  

 k nadobudnutiu účinnosti zmluvy,

 odstúpenie od zmluvy dohodou,

 zrušenie zmluvy.

Z celkového počtu 49 projektov bolo k 31. 12. 2007 ukon-

čených 42 projektov, z toho v roku 2007 bolo ukončených 

12 projektov.

Finančná implementácia pomoci

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov zahŕňa kom-

plex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsysté-

mov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné 

finančné plánovanie, rozpočtovanie, účtovanie, výkazníctvo, 

platba konečným prijímateľom/príjemcom pomoci, sledovanie 

finančných tokov a finančná kontrola pri realizácii pomoci zo 

štrukturálnych fondov.

V roku 2007 bolo v NARMSP od príjemcov pomoci v rámci Opat-

renia 1.1 prijatých 47 žiadostí o platbu (ŽoP):

Počet žiadostí Hodnota/Objem v Sk

Priebežná ŽoP 26 30 581 948,15

Záverečná ŽoP 21 26 589 409,02

Spolu 47 57 171 357,17

Refundované žiadosti o platbu:

V roku 2007 bolo v rámci Opatrenia 1.1 refundovaných 61 žiadostí 

o platbu (ŽoP): 

Počet
Hodnota/

Objem v Sk
Zdroje zo ŠR 

v Sk
Zdroje z ERDF 

v Sk

Záverečné 
ŽoP

20 69 468 651,14 32 062 454,42 37 406 196,72

Priebežné 
ŽoP

41 76 893 320,07 35 489 224,70 41 404 095,37

Spolu 61 146 361 971,21 67 551 679,12 78 810 292,09 

o p a t r e n i e  1 . 1  „ p o d p o r a  r o z v o j a  n o v ý c h  a  e x i s t u j ú c i c h  p o d n i k o v

a  s l u ž i e b “
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o p a t r e n i e  1 . 1  „ p o d p o r a  r o z v o j a  n o v ý c h  a  e x i s t u j ú c i c h  p o d n i k o v

a  s l u ž i e b “
výzva sop ps-2006-1.1 zo dňa 16. augusta 2006 (schéma pomoci de minimis)

Odborné hodnotenie projektov začalo v závere 

roku 2006. Každý projekt posudzovali dvaja hodno-

titelia (interný a externý), ktorí vypracovali nezávislé 

posudky. Tie slúžili ako podklad pre následné rozho-

dovanie Hodnotiacej komisie o udelení, resp. neu-

delení NFP predloženým projektom. Pri odbornom 

hodnotení projektov hodnotitelia posudzovali naj-

mä príspevok projektu k naplneniu cieľov daného 

opatrenia, prevádzkové schopnosti žiadateľa, udr-

žateľnosť projektu, rozpočet a efektívnosť projektu, 

metodológiu projektu, ktorej súčasťou bolo aj posú-

denie návrhu indikátorov zo strany žiadateľa, ktoré 

by mali slúžiť na monitorovanie realizácie projektu. 

Na základe posudkov od externých a interných hod-

notiteľov Hodnotiaca komisia vytvorila zoznam pro-

jektov, ktoré dosiahli vopred stanovenú minimálnu 

hranicu bodov (72b). Projekty, ktoré nedosiahli túto 

bodovú hranicu, boli z ďalšieho posudzovacieho 

procesu vyradené.

Proces odborného hodnotenia bol ukončený 

dňa 23. 2. 2007.

Z celkového počtu 430 posudzovaných projektov, 

360 dosiahlo viac ako 72 bodov a 70 nedosiahlo 

požadovanú úroveň minimálneho počtu bodov. 

Po odbornom hodnotení projektov, ktoré dosiahli 

požadovaný minimálny počet bodov, celková výška 

požadovaných výdavkov projektov dosiahla sumu 

1 932 374 933,85 Sk a celková výška schváleného 

NFP dosiahla sumu 959 183 399,66 Sk . Keďže výš-

ka finančných prostriedkov, ktoré mala k dispozícii 

Hodnotiaca komisia, nedosahovala celkovú poža-

dovanú sumu úspešných projektov, nebolo možné 

poskytnúť finančný príspevok všetkým úspešným 

žiadateľom. Z tohto dôvodu bol vytvorený zásobník 

projektov s tým, že projekty môžu získať podporu 

neskôr v prípade, ak sa dodatočne uvoľnia finančné 

prostriedky. Zoznamy projektov sú uverejnené na 

webovej stránke www.nadsme.sk v sekcii štruktu-

rálne fondy.

Podpisovanie zmlúv

Po ukončení procesu oslovovania úspešných žiadateľov o NFP 

odbor štrukturálnych fondov, na základe rozhodnutia ministra 

hospodárstva SR zo dňa 28. 5. 2007, začal proces podpisova-

nia Zmlúv o poskytnutí NFP. K 31. 12. 2007 bolo podpísaných 

81 zmlúv o poskytnutí NFP v celkovej sume 215 193 318,99 Sk. 

Z toho bolo sedem zmlúv o poskytnutí NFP zo zásobníka v sume 

19 900 605,00 Sk. K jednotlivým častiam zmluvy o poskytnutí NFP 

odbor štrukturálnych fondov následne spracúval a distribuoval 

dodatky k zmluve o poskytnutí NFP, ktoré sa po podpise oboch 

zmluvných strán stali neoddeliteľnou súčasťou zmluvnej agendy. 

Finančná implementácia pomoci

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov zahŕňa kom-

plex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsysté-

mov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné 

finančné plánovanie, rozpočtovanie, účtovanie, výkazníctvo, 

platba konečným prijímateľom/príjemcom pomoci, sledovanie 

finančných tokov a finančná kontrola pri realizácii pomoci zo 

štrukturálnych fondov.
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V roku 2007 bolo prijatých šesť ŽoP. Celková suma prija-

tých ŽoP bola 15 776 347,78 Sk (7 281 391,34 Sk zo ŠR, 

8 494 956,44 Sk z ERDF) . Počet preplatených ŽoP bol jed-

na v celkovej sume 1 289 502,50 Sk (595 155,00 Sk zo ŠR, 

694 347,50 Sk z ERDF). 

Počet
Hodnota/

Objem v Sk
Zdroje zo 

ŠR v Sk
Zdroje 

z ERDF v Sk

Preplatené ŽoP 1 1 289 502,50 595 155,00 694 347,50

Zatiaľ 
nepreplatené ŽoP

5 14 486 845,28 6 686 236,34 7 800 608,94

Spolu 6 15 776 347,78 7 281 391,34 8 494 956,44

Systém monitorovania projektov

Monitorovanie sa zabezpečuje formou spracúvania, su-

marizácie a vyhodnocovania údajov, ktoré na úrovni pro-

jektu získava sekcia štrukturálnych fondov od príjemcov 

pomoci. Informácie o zazmluvnených projektoch sa zís-

kavajú prostredníctvom:

 hlásenia o priebehu realizácie projektov,

 hlásenia o ukončení realizácie projektov,

 sledovania a vyhodnocovania indikátorov na úrovni  

 projektov po ukončení realizácie projektov – zoznamy  

 indikátorov,

 kontrol fyzickej realizácie projektu,

 kontrol – monitorovania projektov na mieste.

Monitorovanie projektov počas realizácie 

Počas realizácie projektov sú príjemcovia pomoci povinní 

zasielať Hlásenie o priebehu realizácie projektu do sta-

noveného termínu na ICPK (informačné centrum prvé-

ho kontaktu). ICPK hlásenia zosumarizujú a zasielajú ich 

sekcii štrukturálnych fondov, ktorá ku každému Hláseniu 

o priebehu realizácie projektu vystaví Kontrolný zoznam 

k administrácii hlásenia o priebehu realizácie projektu. 

Na základe uvedených hlásení sa pre potreby MH SR 

štvrťročne spracúvajú Operatívne štvrťročné hlásenia 

NARMSP. Získané informácie sú relevantné nielen na sle-

dovanie projektov, ale aj na vyhodnocovanie opatrenia, 

priority a celého SOP PS. V nadväznosti na Operatívne 

štvrťročné hlásenie sekcia štrukturálnych fondov pravi-

delne organizuje pracovné monitorovacie stretnutia 

so zástupcami MH SR a PJ MH SR (platobná jednotka 

Ministerstva hospodárstva), ktorých náplňou je najmä: 

 analýza údajov uvedených v Operatívnom štvrťroč- 

 nom hlásení NARMSP,

 vyhodnocovanie aktuálneho stavu zazmluvne- 

 ných, realizovaných a ukončených projektov,

 predloženie Súhrnnej písomnej informácie o poža- 

 dovaných a vykonaných zmenách v projektoch,

 zhodnocovanie prípadných problémov zaznamena- 

 ných počas realizácie projektov, 

 sledovanie rizík neplnenia harmonogramu a prípad- 

 ne návrh riešení na odstránenie nezrovnalostí,

 informovanie o vykonaných kontrolách fyzickej reali- 

 zácie projektu a kontrolách - monitoringoch na mies- 

 te u príjemcu pomoci.

V roku 2007 sa míľniky v jednotlivých projektoch dosa-

hovali v súlade so schválenými harmonogramami rea-

lizácií prác a schválenými žiadosťami o zmeny v zmlu-

vách o poskytnutí NFP.

V priebehu roku 2007 sa uskutočnilo 88 kontrol reali-

zácie projektov na mieste, z toho 69 monitoringov na 

mieste a 19 kontrol na mieste k žiadostiam o platbu. Pri 

kontrolách sa zistil súlad realizácií so zmluvami o po-

skytnutí NFP. Nezrovnalosti neboli zistené.
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o p a t r e n i e  1 . 2  „ p o d p o r a  b u d o v a n i a  a  r o z v o j a  i n f r a š t r u k t ú r y “
výzva sop ps-2004-1.2 zo dňa 7. apríla 2004
Opatrenie 1.2 „Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry“ je zame-

rané na podporu rozvoja podnikania v oblasti priemyslu a služieb, zvýše-

nie zamestnanosti a kvality života v regiónoch prostredníctvom verejného 

sektora. Výzva na dané opatrenie č. SOP PS-2004-1.2, ktorá bola vyhlásená 

Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby v 

spolupráci s NARMSP dňa 7. 4. 2004 zahŕňa oprávnené aktivity podpory bu-

dovania inkubátorov, podpory budovania technologických parkov a pod-

pory budovania výskumných a vývojových centier.

Počas roku 2007 NARMSP implementovala v rámci Opatrenia 1.2 šesť pro-

jektov, ktorých objem zmluvne viazaného NFP tvorí 146 385 347,05 Sk. 

V roku 2007 nedošlo k podpisu žiadnej Zmluvy o poskytnutí NFP, keďže 

všetkých šesť zmlúv bolo podpísaných  v roku 2005.

Objem zazmluvneného NFP k 31. 12. 2007: 

P. č. Kód projektu Žiadateľ
Výška 

zazmluvneného NFP 
v Sk

1 11110200001 Mesto Martin 21 306 634,20

2 11110200004 Mesto Spišská Nová Ves 26 930 128,80

3 11110200005 Mesto Gelnica 36 829 442,30

4 11110200007 Mesto Handlová 37 571 930,00

5 11110200008 Mesto Rimavská Sobota 2 580 200,00

6 11110200009 Mesto Moldava nad Bodvou 21 167 011,75

Celková výška zazmluvneného NFP 146 385 347,05

V rámci Opatrenia 1.2 nebol vytvorený zásobník projektov. V roku 2007 dva-

ja príjemcovia pomoci odstúpili od zmluvy z nasledovných dôvodov:

- neschválenie žiadosti o zmenu miesta realizácie,

- porušenie lehoty pre vykonanie verejného obstarávania. 

V nadväznosti na usmernenia MH SR pre SOP PS k jednotlivým častiam 

zmluvy o poskytnutí NFP sekcia štrukturálnych fondov spracováva a dis-

tribuuje dodatky k zmluve o poskytnutí NFP, ktoré sa po podpise oboch 

zmluvných strán stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvnej agendy. 

Kontroly na mieste u konečného
prijímateľa

V roku 2007 bolo vykonaných šesť kontrol na 

mieste u konečného prijímateľa. Výsledky kontrol 

sú bez nezrovnalostí. 

V roku 2007 predložili NARMSP koneční príjem-

covia 11 žiadostí pre Opatrenie 1.2 v celkovej 

hodnote 22 202 625,43 Sk, z toho osem žiados-

tí o predfinancovanie v objeme 17 390 462,45 

Sk a tri záverečné žiadosti o platbu v objeme 

4 812 162,98 Sk.

Počet
Hodnota/

Objem v Sk

Žiadosť o 
predfinancovanie

8 17 390 462,45

Záverečné ŽoP 3 4 812 162,98

Spolu 11 22 202 625,43
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Národný projekt

Súčasťou Opatrenia 1.2 SOP PS „Podpora budova-

nia a rekonštrukcie infraštruktúry“ je realizácia ná-

rodného projektu:

Vytvorenie siete s informačným prepojením vedec-

kých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane 

ich modernizácie. 

Cieľom tohto projektu je modernizácia a prepojenie 

vedeckých, akademických a technických knižníc s 

podnikateľskou praxou (oprávnené aktivity zahŕňa-

jú vedecké, akademické a technické knižnice).

Konečným prijímateľom pomoci je Slovenská ná-

rodná knižnica Martin (SNK Martin), s ktorou NARM-

SP podpísala zmluvu o poskytnutí NFP dňa 24. 4. 

2007. Následne konečný prijímateľ uzavrel zmluvy 

o spolupráci s desiatimi partnermi projektu:

Slovenská akadémia vied Bratislava

Slovenská chemická knižnica pri STU Bratislava

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Slovenská poľnohospodárska univerzita

Trenčianska univerzita v Trenčíne

Univerzitná knižnica v Žiline

Vedecká knižnica Banská Bystrica

Vedecká knižnica Prešov

Vedecká knižnica Košice

Technická univerzita vo Zvolene

V roku 2007 NARMSP, po podpise zmluvy o poskyt-

nutí NFP, uzavrela 5 dodatkov k zmluve s konečným 

prijímateľom SNK Martin. 

Implementácia Národného projektu sa v roku 2007 

zameriavala predovšetkým na nasledovné oblasti:

prijímanie žiadostí o platbu / žiadostí o zúčtovanie 

zálohových platieb a vypracovanie prehlásenia 

o overení oprávnenosti nákladov,

monitorovanie projektov v nadväznosti na nado-

budnutie účinnosti zmlúv o poskytnutí NFP.

Finančná implementácia pomoci

Celková výška žiadostí o zálohovú platbu predložených na 

NARMSP v roku 2007 bola 14 882 812,24 Sk (z ERDF 11 749 

588,61 Sk, zo ŠR 3 133 223,63 Sk). Celková výška žiadostí o zúčto-

vanie zálohovej platby je 6 252 426,92 (z ERDF 4 936 126,52 Sk, zo 

ŠR 1 316 300,40 Sk).

Hodnota/
Objem v Sk

Zdroje zo ŠR 
v Sk

Zdroje 
z ERDF v Sk

Žiadosť o zálohovú 
platbu

14 882 812,24 3 133 223, 63 11 749 588,61

Žiadosť o zúčtovanie 
zálohovej platby

6 252 426,92 1 316 300,40 4 936 126,52

Spolu 21 135 239,16 4 449 524,03 16 685 715,13

V roku 2007 sa zástupcovia konečného prijímateľa, zástupcov 

parterov, NARMSP, MH SR, MK SR zúčastňovali na pravidelných 

koordinačných poradách. Ústrednou témou ich stretnutí bolo 

posudzovanie problémov vzniknutých počas realizácie projektu 

a ich následné riešenie. Išlo najmä o otázky financovania a realizá-

cie časového harmonogramu projektu, keďže vzhľadom na kon-

čiace sa implementačné obdobie SOP PS je nevyhnutné ukončiť 

projekt v termíne do 30. 11. 2008.
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organizačná štruktúra sekcie štrukturálnych fondov (šf)

sekcia ŠF

riaditeľ sekcie

asistentka

manažér publicity

manažér pre právne služby

manažér pre VO

odbor implementácie KaHR

riaditeľ odboru

asistent

odbor implementácie SOP PS

riaditeľka odboru

manažér administrácie a registratúry 
projektov EÚ

oddelenie implementácie
projektov SOP PS

vedúci oddelenia

projektový manažér

projektový manažér

projektový manažér

projektový manažér

projektový manažér

projektový manažér

projektový manažér

oddelenie finančného riadenia projektov

manažér predbežnej finančnej kontroly /
poverený vedením oddelenia

manažér overovania výdavkov

manažér overovania výdavkov

manažér overovania výdavkov / manažér 
pre TA

oddelenie monitoringu

vedúci oddelenia

manažér pre monitorovanie

manažér pre monitorovanie

manažér pre monitoring a ITMS
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sekcia finančného riaditeľa a zástupcu gr

súvaha

2006 2007

SÚVAHA SUMA V TIS. Sk SUMA V TIS. Sk

Aktíva celkom 2 557 618 2 604 873

1. stále aktíva 1 193 065 1 212 338

nehmotný investičný majetok vrátane oprávok 317 1 377

hmotný investičný majetok vrátane oprávok 7 968 10 125

finančné investície 1 184 780 1 200 836

2. obežné aktíva 1 364 553 1 392 535

finančný majetok 1 025 325 1 080 819

pohľadávky 338 084 306 696

prechodné účty aktívne 1 144 4 869

zásoby 0 151

Pasíva celkom 2 557 618 2 604 873

1. vlastné zdroje 2 539 586 2 562 412

2. cudzie krátkodobé zdroje 18 032 42 461

Súvaha NARMSP k 31. 12. 2007

Štátny rozpočet

Ostatné

Prevádzkové náklady NARMSP (v tis. Sk)

45.255

18.131
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Štátny rozpočet

Ostatné

Prevádzkové náklady NARMSP (v %)

71

29

Čerpanie prostriedkov na podporu MSP

Použitie prostriedkov štátneho rozpočtu na programy podpory MSP na Slovensku v roku 2007 (v tis. Sk)

PRIORITA / PROGRAM PODPORY

I. Stimulácia rastu sektora MSP

Monitoring a výskum 766

Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny 4 069

Medzisúčet 4 835

II. Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP

Podpora MSP prostredníctvom siete inkubátorov 4 344

Medzisúčet 4 344

III. EIC (Euro info centrum)

www. stránka pre MSP 1 200

EIC 3 354

Medzisúčet 3 354

29Výročná správa 2007



Stimulácia rastu sektora MSP

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP

C=70 M=15 Y=0 K=0
C=100 M=95 Y=5 K=0

Monitoring a výskum

Podpora vzdelávania a poradenstva

pre vybrané skupiny

4069
84%

766
16%

C=70 M=15 Y=0 K=0
C=100 M=95 Y=5 K=0

0
0%

Podpora nákupu IT a manažment kvality

Podpora MSP prostredníctvom

siete ikubátorov

4344
100%
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EIC (Euro info centrum)

Webová stránka pre MSP

Euro info centrum

1200
26%

3354
74%
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orgány narmsp

zbor zástupcov členov združenia narmsp

Ing. Peter Žiga
štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR

PhDr., CSc. Ján Oravec
prezident, Združenie podnikateľov Slovenska

JUDr. Peter Masár
prezident, Slovenský živnostenský zväz

správna rada narmsp

Ing. Peter Kažimír 
štátny tajomník, Ministerstvo financií SR

Ing. Ivan Rybárik
štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR

Ing. Vojtech Ferencz
generálny riaditeľ sekcie stratégie,
Ministerstvo hospodárstva SR

Mgr. Ľuboš Halák
člen generálnej rady, Združenie
podnikateľov Slovenska

Ján Maršala
viceprezident, Slovenský živnostenský zväz

dozorná rada narmsp

Ing. Dušan Vojtech *
vedúci služobného úradu, Ministerstvo
hospodárstva SR

Ing. Karol Pavlů
čestný predseda, Združenie podnikateľov Slovenska

Stanislav Čižmárik
predseda, Cech strechárov SR

Ing. Peter Bučka **
vedúci služobného úradu, Ministerstvo hospodárstva SR

* do 20. 12. 2007 ** od 21. 12. 2007

manažment narmsp

Ing. Milan Jankura
generálny riaditeľ

Ing. Miroslav Dunajčin
riaditeľ, sekcia finančného riaditeľa a zástupcu GR

Ing. Martina Valkovičová
riaditeľka, sekcia národných a medzinárodných 
programov

RNDr. Branislav Valovič
riaditeľ, sekcia štrukturálnych fondov
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národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
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