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Uplynulý rok sa na Slovensku niesol hlavne v znamení príprav na vstup našej krajiny

do eurozóny, čo sa odzrkadlilo i na činnosti našej organizácie. Národná agentúra pre 

rozvoj malého a stredného podnikania (ďalej len NARMSP) počas tohto obdobia vyvíjala 

aktivity zamerané na informovanie a prípravu podnikateľov na zmenu meny. Začiatkom 

roka sme sa aktívne podieľali na realizácii prieskumov zameraných na zistenie stavu pri-

pravenosti malých a stredných podnikateľov (ďalej len MSP) na zavedenie eura. Prieskum 

nám pomohol identifi kovať problémové oblasti. Jeho výsledky sme využili pri zostavení 

programu informačnej kampane na Slovensku, ktorá prebehla v júni a októbri.  

V snahe vyrovnať sa s rýchlo sa meniacim podnikateľským prostredím a krízou, ktorá za-

siahla svetové hospodárstvo, NARMSP podporovala rast MSP rôznymi iniciatívami zame-

ranými na zvýšenie inovačnej a konkurenčnej schopnosti slovenských podnikov. V súlade 

s našimi cieľmi sme napríklad asistovali podnikateľom pri vyhľadávaní kooperačných 

partnerov, podávali informácie o legislatívnych zmenách na vnútornom trhu EÚ, ako

i na trhoch tretích krajín. Ďalej sme poskytovali informačné semináre a školenia s cieľom 

zlepšiť schopnosť prispôsobiť sa trhu a zvýšiť konkurencieschopnosť našich podnikov. 

Do portfólia našich aktivít patrí i poskytovanie poradenských služieb pre MSP, účasť

v  medzinárodných projektoch fi nancovaných zo zdrojov EÚ, realizácia štátnych progra-

mov a zapájanie sa do výziev na predkladanie projektov. Za všetky spomeniem medzi-

národný projekt „ODESSA“ (Organizačný rozvoj európskych podporných agentúr MSP) 

zameraný na vytvorenie štandárd vzdelávania manažérov MSP, v rámci ktorého sme 

sa v roku 2008 aktívne podieľali na realizačnej fáze spolu s partnermi z Veľkej Británie, 

Španielska, Bulharska, Švajčiarska a Spojených arabských emirátov. 

V tomto roku sme ukončili naše pôsobenie v Centrách na prenos inovácií a sieti Euro info 

centier a naše aktivity a skúsenosti sme preniesli do nového projektu Európskej komisie 

na podporu podnikateľov Enterprise Europe Network. Súčasne sme v roku 2008 ukončili 

projekt  „Systém integrovaného zamestnávania a rekvalifi kácie zrakovo postihnutých 

ľudí“.  

Okrem iného NARMSP vykonávala a stále vykonáva úlohu sprostredkovateľského orgánu 

pod riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby a Operačný 

program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, t.j. zabezpečovanie kompletného 

implementačného procesu počnúc procesom výzvy až po monitorovanie projektov. 

Cez našu dcérsku spoločnosť Fond fondov s.r.o. sme rozvíjali prístup MSP k riziko-

vému kapitálu. Do tejto spolupráce sme taktiež zapojili ako partnerov v investičných 

fondoch, inštitucionálnych investorov z bankového a fi nančného sektora.

NARMSP prostredníctvom svojej činnosti aktívne prispieva k zlepšovaniu 

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. 
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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 na ovplyvňujúcich najmä MSP, 

poskytovanie informácií a poradenstva o príležitostiach, ktoré ponúka podnikateľom • 
jednotný európsky trh tovarov a služieb, 

zvyšovanie účasti MSP na tvorbe politiky EÚ,• 
získavanie spätnej väzby od podnikateľov pre Európsku komisiu pomocou online • 
konzultácií a panelových diskusií, 

podpora rozvoja cezhraničných aktivít a spolupráce MSP. • 

2. Podpora inovácií a služieb transferu technológií a know-how (realizované 

v spolupráci s oddelením medzinárodných aktivít)

rozširovanie informácií o možnostiach podpory inovácií v EÚ, • 
podpora medzinárodnej technologicky orientovanej spolupráce, • 
transfer technológií a know-how, • 
analyzovanie technologickej situácie podnikov, • 
organizácia partnerských podujatí vo vybraných technologických sektoroch, • 
využívanie výsledkov výskumu a vývoja, • 
zvyšovanie inovačnej kapacity MSP, vrátane vytvárania prepojenia na vhodné národné • 
a európske fi nančné schémy. 

3. Služby na podporu účasti MSP v 7. rámcovom programe EÚ pre výskum, vývoj a 

demonštračné aktivity - 7RP (realizované v spolupráci s oddelením medzinárodných 

aktivít)

V spolupráci s národnými kontaktnými bodmi pre 7RP sme ako členovia Enterprise Europe 

Network zabezpečovali: 

poskytovanie informácií a zvyšovanie povedomia o 7RP, • 
identifi kovanie výskumno-vývojových potrieb a hľadanie adekvátnych partnerov, • 
zvyšovanie účasti slovenských fi riem (najmä MSP), univerzít a výskumných ústavov na • 
európskych programoch výskumu, 

podporovanie prípravy a implementácie projektov 7RP. • 

Registrovaných podnikateľov sme prostredníctvom elektronickej pošty pravidelne 

informovali o nových článkoch, aktuálne vyhlásených tendroch a výzvach na podávanie 

návrhov na projekty, nových tituloch pre podnikateľov dostupných v online knižnici, 

podujatiach (školeniach, seminároch, medzinárodných kooperačných podujatiach), ponukách 

na partnerstvo v členských aj nečlenských krajinách EÚ.

Komplexné informácie o činnosti siete Enterprise Europe Network na Slovensku sú dostupné 

na webovej stránke: http://www.enterprise-europe-network.sk. 

Databázy pre podnikateľov

Webová stránka siete Enterpsie Europe Network obsahuje aj špecializované sekcie venované 

jednotlivým službám poskytovaným podnikateľom formou databáz. 

Databáza pre spoluprácu podnikateľov (Business Cooperation Database - BCD) 

Databáza je založená na komerčnej spolupráci podnikateľov z celého sveta a umožňuje im 

publikovať svoje ponuky na spoluprácu vo forme kooperačných profi lov. Súčasne ponúka 

možnosť vyhľadávania kooperačných partnerov vo viac ako 43 štátoch sveta. Podmienky 

registrácie a aktuálne ponuky na spoluprácu sú dostupné na webovej stránke. Výber ponúk 

zasielame registrovaným klientom elektronickou poštou. 

Malé a stredné podniky (ďalej len MSP) potrebujú pomoc v snahe preniknúť na nové trhy, a to 

najmä vo fáze, kedy sa po prvýkrát pokúšajú uplatniť so svojimi výrobkami alebo službami 

v zahraničí. Jednou z našich priorít je preto pomoc MSP s internacionalizáciou a prienikom

na nové trhy, či ide o spoločný európsky trh alebo trhy mimo krajín Európskej únie (ďalej 

len EÚ). Umožňujeme a uľahčujeme slovenským podnikateľom účasť na špecializovaných 

a sektorových kooperačných podujatiach. Cieľom nie je len ich prezentácia na výstavách 

a veľtrhoch, ale predovšetkým aktívna pomoc pri hľadaní nových partnerov. 

Tieto ciele napĺňame najmä prostredníctvom účasti na medzinárodných projektoch 

fi nancovaných zo zdrojov EÚ a realizáciou štátnych programov zameraných na zvyšovanie 

inovačnej a konkurenčnej schopnosti slovenských podnikov. 

V spolupráci s rovnako zameranými organizáciami sme schopní poskytovať podnikateľom 

informácie o vývoji a legislatívnych zmenách na spoločnom trhu EÚ, ako aj mimo neho, 

t.j. na trhoch tretích krajín. Spolu s poradenstvom v tejto oblasti pomáhame podnikom 

predpovedať zmeny na trhu, a tým sa im rýchlejšie prispôsobovať, čo zvyšuje ich 

konkurencieschopnosť. 

Informačné služby, poradenstvo a služby na podporu spolupráce podnikateľov poskytujú naši 

informační pracovníci oddelenia služieb pre MSP.

Entreprise Europe Network 

Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel Európskej komisie prišlo s novou iniciatívou 

vo februári 2008, kedy ofi ciálne odštartovalo činnosť medzinárodnej poradenskej siete pre 

podnikateľov s názvom Enterprise Europe Network. Sieť združuje najdôležitejších aktérov 

z oblasti podpory MSP. V rámci siete spolupracuje takmer 600 organizácií s približne 3 000 

skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 40 krajinách sveta. Cieľom 

Enterprise Europe Network je poskytovať MSP komplexné a ľahko dostupné informácie, 

poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Nová sieť Enterprise Europe 

Network stavia na skúsenostiach predchádzajúcich sietí Euro info centier (Euro Info Centres), 

ktoré fungovali od roku 1987 a Centier na prenos inovácií (Innovation and Relay Centres), 

ktoré otvorili v roku 1995. 

Na základe spoločného projektu pod názvom „BISS Slovakia“ (Business and Innovation 

Support Services in Slovakia) pôsobia v rámci siete Enterprise Europe Network, okrem 

NARMSP, nasledovní partneri: BIC Bratislava, s.r.o. (Podnikateľské a inovačné centrum), 

Regionálne a poradenské informačné centrum Prešov (RPIC Prešov), Slovenská obchodná

a priemyselná komora (SOPK), BIC Group, s.r.o. a I-Europa, s.r.o. 

Ako člen siete Enterprise Europe Network sme v minulom roku poskytovali podnikateľom celý 

rad služieb, ktoré by sa dali zhrnúť do nasledovných troch 3 kategórií:

SEKCIA NÁRODNÝCH

A MEDZINÁRODNÝCH

PROGRAMOV

ODBOR MEDZINÁRODNÝCH AKTIVÍT

ODDELENIE SLUŽIEB PRE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKATEĽOV
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v rôznych periodikách, ako aj na webovej stránke Enterprise Europe Network. Slovenskí 

podnikatelia hľadajúci zahraničných partnerov si od nás vyžiadali 280 kontaktov, pričom 

služby BCD využilo 17 slovenských podnikateľov. Zahraničné fi rmy si vyžiadali 362 kontaktov 

na slovenské spoločnosti. 

Navyše sme zabezpečovali účasť slovenských podnikateľov na rôznych sektorovo zameraných 

kooperačných podujatiach pre MSP z celej Európy, v rámci ktorých prebehli dvojstranné 

rokovania potenciálnych partnerov podľa vopred pripraveného harmonogramu. Rokovania 

sa realizovali zväčša v priestoroch veľtrhov a výstav. Organizácia podujatí prebieha prostred-

níctvom špecializovaného softvéru, ktorý zhromažďuje prihlášky záujemcov vo forme profi lu 

fi rmy, spracúva ich a generuje predbežný harmonogram stretnutí, ktorý sa dá fl exibilne meniť 

podľa požiadaviek priamo na mieste rokovania. Účasť sme zabezpečili a ďalšie doplnkové 

služby poskytli záujemcom väčšinou zadarmo.

Na základe iniciatívy oddelenia služieb pre MSP sme sa zapojili do projektov prípravy 

kooperačných podujatí sektorovo zameraných na odvetvie strojárstva a jemu príbuzných, 

energetiky, ochrany životného prostredia a riadenia odpadového hospodárstva 

v prihraničných oblastiach EÚ. 

V roku 2008 sme pokračovali v implementácii projektu „PAVE PRINCESS“, v rámci ktorého sa 

v marci zúčastnilo 6 slovenských fi riem podujatia zameraného na obnoviteľné zdroje energie 

v rakúskom Welse. V apríli sa v dánskom Viborgu stretli 2 slovenskí podnikatelia s partnermi 

z ostatných krajín pôsobiacich v oblasti bioenergie (využívanie biomasy na získavanie 

bioenergie). V máji sa konala vo švédskom Jönköpingu výstava ELMIA RECYCLING zameraná 

na odpadové hospodárstvo, recykláciu a bioenergiu, na ktorom sa zo Slovenska zúčastnila 1 

fi rma.  

V rámci projektu „GLOBAL CLUSTER“ sme zorganizovali ďalšie kooperačné podujatia, ako 

napr. v januári sa v Berlíne konalo kooperačné stretnutie zamerané na poľnohospodársky 

sektor, potravinárstvo a vinárstvo. Zúčastnili sa na ňom 2 slovenské fi rmy. Podobné podujatie 

zamerané na strojársky sektor pritiahlo v Nitre pozornosť 17 slovenských podnikateľov. 

Celkovo sme v roku 2008 umožnili slovenským fi rmám zúčastniť sa 428 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 zavádzaní legislatívy Európskeho spoločenstva a politiky 

Európskej komisie do praxe. Pôsobíme preto ako jeden z kontaktných bodov, ktorému mohli 

podnikatelia nahlásiť svoj problém alebo postreh súvisiaci predovšetkým s legislatívou 

týkajúcou sa podnikateľského prostredia v EÚ. Získavanie spätnej väzby od podnikateľov 

prebiehalo aj pomocou online konzultácií a panelových diskusií. Poskytli sme 9 konzultácií 

podnikateľom, ktorí riešili problémy spojené s nesprávnou aplikáciou práva Európskeho 

spoločenstva. 

K spolupráci sme prizvali a dohody o partnerstve v rámci siete Enterprise Europe Network 

Slovakia sme uzatvorili s nasledovnými asociovanými partnermi, ktorí významne prispievajú 

k zvýšeniu kreditu a odbornej garancie projektu: Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenský 

živnostenský zväz, Slovenské centrum dizajnu, Slovenský ústav technickej normalizácie, 

Slovenská agentúra životného prostredia, Technologický inštitút SAV, Zväz stavebných 

podnikateľov Slovenska. 

Databáza transferu technológií a inovácií (Bulletin Board Service - BBS)

Systém BBS je vyvinutý tak, aby uľahčil prenos inovácií medzi členskými a asociovanými 

krajinami EÚ. Funguje tým spôsobom, že každá technologická ponuka a technologická 

požiadavka vstupuje do databázy prostredníctvom člena siete (napr. na Slovensku 

je to NARMSP) na podnet toho, kto má záujem ponuku alebo požiadavku zverejniť 

prostredníctvom databázy BBS v rámci partnerských organizácií siete Enterprise Europe 

Network. Ponuky a požiadavky sa automaticky distribuujú všetkým členom siete, čím sa 

dostanú až k relevantnému koncovému subjektu. Na základe technologického kódu sa 

ponuky párujú so zodpovedajúcimi požiadavkami. 

Databáza pre spätnú väzbu MSP (Feedback Database - FDB)

Jednou z hlavných úloh Enterprise Europe Network je informovať Európsku komisiu

o problémoch podnikateľov, s ktorými sa stretávajú pri aplikovaní legislatívy Európskeho 

spoločenstva a politiky Európskej komisie v praxi. Podnikatelia mohli prostredníctvom 

pracovísk Enterprise Europe Network zaslať podnety priamo Európskej komisii vo forme 

elektronického formulára, ktorý bol prístupný na webovej stránke. Túto službu sme 

poskytovali v spolupráci s Európskou komisiou, miestnymi inštitúciami a ostatnými aktérmi 

podporujúcimi MSP. 

Databáza výsledkov výskumu a vývoja (Research and Technology Development - RTD)

Databáza RTD obsahuje výsledky výskumu a vývoja z projektov fi nancovaných EÚ, t.j. rámco-

vých programov pre výskum, vývoj technológií a demonštračné aktivity. Je významným 

zdrojom nových technológií a služieb pripravených pre komerčné využitie. Obsahuje stovky 

aktuálnych výsledkov projektov použiteľných v praxi, prípadne v ďalšom výskume. Súčasne 

poskytuje informácie o aktuálnom stave vývoja technológií vo vybraných oblastiach.

Informácie a poradenstvo pre MSP

Záujemcom z radov podnikateľov poskytujeme informácie týkajúce sa vnútorného trhu.

V roku 2008 sme dostali žiadosti o tento druh informácií od 352 fi riem.

Súčasne sme pokračovali v organizácii informačných seminárov a školení s cieľom oboznámiť 

podnikateľskú verejnosť s problematikou podnikania v rámci EÚ. V spolupráci s našimi 

partnermi sme zorganizovali 22 podujatí v rôznych regiónoch Slovenska. Celkovo sa ich 

zúčastnilo 969 podnikateľov.

Informácie o podnikaní, podujatiach, aktivitách, výzvach a databázach v podobe článkov 

a informačných listov sme zverejňovali i prostredníctvom webovej stránky Enterprise Europe 

Network. Spolu s partnermi siete sme zaslali 21 informačných listov, publikovali viac ako 

1 500 článkov a 166 oznámení o aktuálne vyhlásených tendroch a výzvach na podávanie 

návrhov na projekty.

V spolupráci s Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev sme na 

webovej stránke siete, v sekcii Knižnica, umiestnili množstvo publikácií určených pre MSP. 

Zoradené sú do 3 kategórií: legislatíva a dokumenty EÚ; analýzy, štúdie a príručky; programy 

a fi nancovanie. Publikácie sú zverejnené v rôznych jazykových mutáciách (ofi ciálnych 

jazykoch EÚ), v ktorých boli vypracované úradmi a inštitúciami EÚ. 

Služby na podporu spolupráce a internacionalizácie MSP

V roku 2008 sme tiež asistovali podnikateľom pri vyhľadávaní kooperačných partnerov 

(výrobných, obchodných a projektových) prostredníctvom celoeurópskej databázy 

a komunikačného systému  BCD, internej korešpondenčnej siete, ako aj organizovaním 

účasti slovenských podnikateľov na medzinárodných kooperačných podujatiach. Do 

slovenského jazyka sme preložili 553 ponúk na spoluprácu od zahraničných spoločností 

a ďalších 764 ponúk sme uverejnili v anglickom jazyku, pričom všetky boli publikované 
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V súvislosti s napĺňaním hlavných cieľov agentúry, a to hlavne nášho zapojenia do medzi-

národných štruktúr a možností fi nancovania podpory MSP z medzinárodných zdrojov, sme 

vytvorili oddelenie  medzinárodných aktivít.

Medzi hlavné aktivity manažérov medzinárodných aktivít patrí výkon činností spojených 

s vyhľadávaním, hodnotením a implementáciou projektov, predovšetkým:

aktívne vyhľadávanie nových projektov/aktivít a ich hodnotenie, • 
vypracovávanie a predkladanie projektových návrhov na schválenie,• 
plánovanie z hľadiska zdrojov a termínov, • 
implementácia a monitoring schválených projektov/aktivít, • 
fi nančná kontrola implementovaných projektov/aktivít,• 
vypracovávanie požadovanej projektovej dokumentácie (návrhy zmlúv, dodatky zmlúv, • 
fi nančné výkazy a pod.) a správ,

správa a archivácia príslušnej projektovej dokumentácie,• 
komunikácia so všetkými zainteresovanými stranami zapojenými do aktivít oddelenia.• 

Zamerali sme sa najmä na účasť v medzinárodných projektoch s cieľom podporiť MSP, t.j. 

sledovanie výziev na predkladanie projektov, aktívne oslovovanie potenciálnych projektových 

partnerov a prípravu požadovanej dokumentácie. V roku 2008 sme sa zapojili do prípravy 

a implementácie nasledovných projektov.

Projekt ODESSA

V roku 2008 sme aktívne podieľali na rozbehu realizačnej fázy 

dvojročného medzinárodného projektu pod názvom „ODESSA“ 

(Organisation Development for Europe’s SME Support Agencies). 

Hlavným cieľom projektu je posilňovanie konkurencieschopnosti a zvýšenie kvality podpory 

MSP prostredníctvom medzinárodne uznávaných jednotných štandardov pre organizácie 

podporujúce MSP a pre poradcov a školiteľov zameraných na MSP. Spolu s vedúcim 

partnerom projektu Exemplas Ltd. z Veľkej Británie, Obchodnou a priemyselnou komorou 

v Tolede (Španielsko) a Bulharskou agentúrou pre podporu malých a stredných podnikov 

sme sa v roku 2007 uchádzali o grant v rámci Programu celoživotného vzdelávania a jeho 

podprogramu GRUNDTVIG, fi nancovaného z prostriedkov EÚ s návrhom ako dosiahnuť 

stanovený cieľ. Pre atraktívnosť témy sa tichými spoločníkmi projektu stali i Švajčiarska 

federácia pre vzdelávanie dospelých a Obchodná a priemyselná komora z Abu – Dhabi 

(Spojené arabské emiráty). 

Počas roka 2008 sa uskutočnili 3 stretnutia medzinárodného projektového tímu (vo Veľkej 

Británii, v Španielsku a na Slovensku). V rámci mítingov sme s partnermi prediskutovali hlavne 

tému existencie obdobných štandardov v jednotlivých zúčastnených krajinách, z ktorej 

vyplynulo, že v tejto oblasti sú veľké rozdiely najmä medzi pôvodnými a novými členskými 

štátmi EÚ. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že v novo pristúpených krajinách absentujú 

akékoľvek štandardy pre vzdelávanie v oblasti MSP, zatiaľ čo v krajinách s dlhšou tradíciou 

členstva je nespočetné množstvo druhov obdobných štandardov.

Spoločným cieľom sa preto stalo vytvorenie jednotných ucelených medzinárodne 

uznávaných štandardov, ktoré sme navrhli, spripomienkovali a následne na stretnutí 

v Bratislave potvrdili konsenzom všetkých zúčastnených členov partnerstva.

V priebehu roka sme oslovili a vybrali 4 organizácie a odborných konzultantov, ktorí prejavili 

záujem podieľať sa na pilotnej fáze projektu. Všetci vybraní účastníci sa aktívne zúčastnili 

hodnotenia organizácií poskytujúcich vzdelávacie a poradenské služby pre MSP. 

ODBOR MEDZINÁRODNÝCH AKTIVÍT

ODDELENIE MEDZINÁRODNÝCH AKTIVÍT

Zúčastnené organizácie sú súčasťou siete regionálnych poradenských a informačných centier 

(ďalej len RPIC) a centier prvého kontaktu (ďalej len CPK). Konkrétne sa jedná o CPK Poltár, 

RPIC Komárno, RPIC Poprad a RPIC Trebišov. 

Koncom roka vyškolil medzinárodný expert vybraných zamestnancov NARMSP na pozície 

hodnotiteľov a konzultantov. Tí budú tieto centrá hodnotiť na základe vytvorených štandárd 

a poradia im, ako sa zlepšiť v jednotlivých vytýčených oblastiach tak, aby sa mohli stať prvými 

držiteľmi  štandárd na Slovensku.

Centrum na prenos inovácií (Inovation Relay Centre)

V roku 2008 sme úspešne ukončili štvorročný projekt „Centrum na prenos inovácií“ (ďalej 

len IRC), do ktorého sme sa v rokoch 2004–2008 zapojili v rámci realizácie 6. Rámcového 

programu v spolupráci s partnermi BIC Bratislava, BIC Group a Slovenskou obchodnou 

a priemyselnou komorou.

Táto európska sieť mala za cieľ pomocou rôznorodých podporných nástrojov podnecovať 

fi rmy, vedecké inštitúcie a vysoké školy k spolupráci v oblasti spoločného rozvoja 

a technologického transferu. Sieť IRC bola zameraná predovšetkým na pomoc MSP, z ktorej 

však mohli vyťažiť i univerzity a výskumné ústavy prostredníctvom komercializácie svojich 

výsledkov na priemyselné účely.

IRC Slovakia priamo spolupracovalo s Európskou komisiou, Generálnym riaditeľstvom pre 

priemysel a podnikanie. Bolo súčasťou európskej siete 71 IRC v EÚ a asociovaných krajinách 

(European Innovation Relay Centre Network).  

Sieť združovala takmer 250 organizácií v celej Európe, v rámci ktorých pracovalo vyše 

1 000 expertov z oblasti rozvoja technológií a inovácií. Takto sa zabezpečil ľahký geografi cký 

prístup v 33 krajinách, vrátane krajín EÚ, nových členských krajín, Islandu, Izraela, Nórska, 

Švajčiarska a Čile. 

Výsledky projektu IRC Slovakia:

získali sme viac ako 1 000 klientov, najmä MSP, z toho 350 z nich využilo systém BBS, • 
zrealizovali sme viac ako 350 návštev podnikov,• 
uverejnili sme 90 technologických ponúk a požiadaviek v systéme BBS, • 
zrealizovali sme 100 technologických auditov, • 
zorganizovali sme 35 dní technologického transferu, • 
sprostredkovali sme podpis 60 zmlúv technologického transferu. • 

Činnosť a výsledky siete IRC budeme naďalej využívať v rámci siete Enterprise Europe 

Network, ktorá v sebe spája iniciatívy na podporu podnikania a inovácií pre MSP v rámci celej 

EÚ. 

Spoločné aktivity s Enterprise Europe Network

V minulom roku 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 v tejto oblasti sa sústredili na organizáciu dvoch seminárov špecifi cky 

zameraných na oblasť transferu technológií, know-how a inovácií a poskytovanie odborných 

informácií do informačných listov siete  Enterprise Europe Network. 
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Pre MSP sme vyhľadali a rozposlali 30 informácií týkajúcich sa inovatívneho riešenia v rámci 

výsledkov výskumu a vývoja, ktorý sa realizoval v EÚ v oblastiach medicíny, biológie, 

energetiky, životného prostredia, priemyselných technológií a informačných 

a komunikačných technológií. 

Zverejnili sme dva špecializované výsledky výskumu a vývoja, na ktorých sa podieľali 

slovenské inštitúcie, a ktoré sa následne distribuovali prostredníctvom medzinárodnej siete  

Enterprise Europe Network do partnerských krajín.

V rámci pomoci slovenským MSP v ich inovačnom rozvoji sme uskutočnili návštevy

11 podnikov, počas ktorých sme vypracovali úvodné analýzy ich inovačného potenciálu, na 

základe ktorých poskytneme jednotlivým fi rmám odborné služby siete Enterprise Europe 

Network.

Keďže slovenské MSP sa aktívne zúčastňujú na kooperačných podujatiach organizovaných 

nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, pomohli sme vytvoriť 20 profi lov obsahujúcich ich 

technologické ponuky a požiadavky, na základe ktorých sa mohli identifi kovať so svojimi 

zahraničnými partnermi.

Pomocou pri hľadaní alebo ponuke inovatívnych technologických riešení alebo know-how 

je databáza BBS, v  ktorej sú uverejnené inovatívne technologické ponuky a požiadavky 

slovenských fi riem. V roku 2008 sme zverejnili 2 technologické ponuky fi riem zo Slovenska, 

pričom o jednu z nich prejavila záujem zahraničná spoločnosť.

Ako pomoc pre slovenské MSP v rámci zvyšovania ich inovačného potenciálu sme na 

Slovensku zorganizovali 2 kooperačné podujatia, na ktorých sa zúčastnili inovatívne fi rmy

z krajín EÚ. 

Okrem kooperačných podujatí sme sa podieľali aj na organizácii obchodnej misie 

do talianskeho mesta Udine. Navyše sme poskytovali i odborné konzultácie v rámci 

zorganizovaných podujatí a vykonali 8  špecializovaných technologických auditov, ktoré nám 

pomohli zmapovať aktuálny stav monitorovaného MSP a načrtnúť riešenia jeho ďalšieho 

rozvoja. 

Medzi naše ďalšie ciele v rámci siete Enterprise Europe Network patrí, okrem iného, 

poskytovanie informácií podnikateľom ohľadom prístupu k fi nančným 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 jedného technologického transferu. 

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 špecifi ckých výsledkov výskumu a vývoja našim 

klientom. Okrem toho sme sa aktívne podieľali aj na propagácií 7. rámcového programu. 

V roku 2008 sme vydali informačný list pre našich klientov, ktorý sa venoval tomuto 

programu. 

ODBOR MEDZINÁRODNÝCH AKTIVÍT

ODDELENIE MONITORINGU PHARE

Grantová 

schéma

Alokácia 

(v € bez 

technickej 

asistencie)

Čerpanie (v €)
% 

čerpanie

Počet

zazmluv-

nených 

projektov

Počet 

ukončených 

projektov

Počet 

vyplatených 

záverečných 

platieb

Počet moni-

torovaných 

projektov

Počet vykona-

ných ex-post 

kontrol k 31. 

12. 2008

Rizikové projekty 

zistené

v rámci ex-post 

kontroly na mieste

IDGS 4 400 00 3 904 102,09 88,73

132

(K1-109, 

*K2-23)

126

(K1-103, *K2-23)
102 102 102 1

INTEG 2 700 000 2 644 846,49 97,96 2 2 2 2 2 0

TDGS 02 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

* K2 – projekty, ktoré nemonitorujeme

Tab. č.1: FM 2002

S konečnou platnosťou sme 28. februára 2007 ukončili implementáciu poslednej grantovej 

schémy v rámci programu Phare „Grantovej schémy cestovného ruchu“ (ďalej len TDGS 03).

Súčasne sme týmto dňom ukončili implementáciu všetkých grantových schém v rámci 

programu Phare.

V nadväznosti na list Európskej komisie z roku 2006 a požiadavku vznesenú na sektorovom 

monitorovacom podvýbore pre projekty ECOSOC (Economic and Social Council), pre nás 

vyplynula povinnosť, ktorá je zakotvená aj v grantových zmluvách, a to aktívne monitorovať 

podporené projekty po dobu 3 rokov od vyplatenia záverečnej platby. Znamená to, že 

pozícia Splnomocnenca pre program (ďalej len PAO) nezaniká dňom ukončenia vyplácania 

prostriedkov Phare. V súlade s ustanoveniami fi nančnej dohody, ako aj usmerneniami 

Európskej komisie, je PAO, okrem iného, zodpovedný aj za zabezpečenie monitorovania, 

archiváciu dokumentov a poskytovanie informácií o jednotlivých programoch počas 

nasledujúcich 5 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 

fi nančné prostriedky z programu Phare v rámci Finančného memoranda FM 2002 a FM 2003.

Monitoring sa týka nasledovných 5 schém:

FM 2002

Grantová schéma rozvoja priemyslu (GS IDGS 2002) - 102 projektov v rámci projektov 1. 

investičného charakteru (označenie K1)

Grantová schéma rozvoja inovácií a technológií (GS INTEG) - 2 technologické inkubátory2. 

Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu (GS TDGS 2002) - 92 projektov3. 

FM 2003

Grantová schéma podpory inovatívnych malých a stredných podnikov (GS SISME)1. 

- 73 projektov

Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu  (GS TDGS 2003) - 43 projektov2. 

Celkový počet projektov, ktoré sme povinní monitorovať,  je 312.

Podrobnejší prehľad projektov v rámci jednotlivých grantových schém je uvedený v tabuľke č. 

1 a č. 2.
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Grantová 

schéma

Alokácia

(v € bez 

technickej 

asistencie)

Čerpanie

(v €)

% 

čerpanie

Počet 

zazmluvnených

projektov

Počet 

ukončených

projektov

Počet 

vyplatených 

záverečných

platieb

Počet 

monitorovaných 

projektov

Počet 

vykonaných

ex-post kontrol 

k 31. 12. 2008

Rizikové projekty 

zistené v rámci

ex-post kontroly

na mieste 

SISME 3 600 000 3 220 658,98 89,46 79 73 73 73 73 0

TDGS 03 4 570 000 3 735 337,93 81,74 58 52 47
43

(K1 – 39, K2 -  4)
43 0

Tab. č. 2: FM 2003

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 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. Technologické inkubátory podporené v rámci GS INTEG 2002 

majú povinnosť posielať vyplnené údaje štyrikrát do roka – vždy ku koncu štvrťroka. 

2. Kontrola na mieste u príjemcu (ex-post monitoring)

Kontroly na mieste vykonávame so zreteľom na:

a) udržateľnosť projektu (forma pokračovania projektových aktivít),

b) dodržiavanie hlavného cieľa projektu a udržiavanie jeho výstupov v súlade s grantovou 

zmluvou,

c) funkčnosť a prevádzkyschopnosť investičných projektov,

d) archiváciu kompletnej dokumentácie k projektu u konečného príjemcu (zmluva, dodatky 

k zmluve, fi nančná dokumentácia, technická dokumentácia a dokumentácia k verejnému 

obstarávaniu),

e) vizuálne označenie výstupov projektu (informačné tabule s logom EÚ na nadobudnutom 

majetku).

Ku koncu kalendárneho roku 2008 sme zmonitorovali všetkých 312 projektov.

3. Riešenie vzniknutých nezrovnalostí

Medzi najčastejšie nedostatky, ktoré sme v priebehu roka 2008 zaznamenali, patria 

predovšetkým:

projekt neplní svoj hlavný účel podľa cieľov uvedených v grantovej zmluve - nízka • 
udržateľnosť projektu,

vizuálne označenie majetku nadobudnutého v rámci projektu Phare chýba, prípadne • 
nie je  adekvátne,

zastúpenie inovatívnych fi riem, resp. začínajúcich podnikateľov, v priestoroch • 
technologických inkubátorov je slabé, 

výstupy projektu sú poškodené, resp. chýbajú,• 
aktualizácia webových portálov vytvorených v rámci projektu je nedostatočná, resp. nie • 
sú funkčné,

archivácia dokumentácie k projektu je neprehľadná.• 

Zistené nedostatky odstraňuje príjemca v termíne, ktorý mu určíme. Z vyššie uvedených 

nedostatkov sa najčastejšie vyskytovalo zanedbanie vizuálneho označenia. V prípade 

nezrovnalostí závažného charakteru sme nálezy nahlásili Odboru platieb Ministerstva fi nancií 

SR (ďalej len MF SR).

Počas výkonu ex-post monitoringu v priebehu roku 2008 sme zistili závažné nezrovnalosti 

v 2 prípadoch, ktoré sme následne nahlásili MF SR. V jednom prípade sme zistili, že fi rma už 

neexistuje (GS IDGS 2002) a v druhom prípade sa príjemcovi nepodarilo dlhodobo udržiavať 

výstup projektu v požadovanom stave (GS TDGS 2002). Nezrovnalosti vzniknuté ešte počas 

implementácie fi nančne vysporiadalo v roku 2008 5 príjemcov.

Okrem našej hlavnej činnosti, t.j. kontrol na mieste, sme sa venovali aj ďalším aktivitám. 

Pripravili a distribuovali sme formuláre monitorovacích správ príjemcom. Vyhodnocovali 

sme monitorovacie správy, urgovali príjemcov, ktorí k stanovenému termínu vyplnené 

monitorovacie správy nezaslali, respektíve ktorých údaje v správach nemali výpovednú 

hodnotu.

Poskytovali sme i konzultácie príjemcom, ktorí žiadali o vykonanie menej závažných alebo 

závažných zmien s vplyvom na výstupy projektu. Následne sme žiadosti predložili na 

schválenie MF SR. Taktiež sme komunikovali s Úradom vlády SR pri vypracovaní správ pre 

Európsku komisiu (Joint Monitoring Comitee), s MH SR v súvislosti s vypracovaním materiálov 

na zasadnutie Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre eurofondy (IDMV)

a s odborom platieb MF SR v rámci predkladania hlásení pri vzniknutých nezrovnalostiach. 

Navyše sme zabezpečovali pravidelné štvrťročné stretnutia k ex-post monitoringu 

s nadriadenými orgánmi. Počas prítomnosti audítorov z Európskej komisie sme pripravovali 

podklady a zabezpečili stretnutia s vybranými príjemcami pre účely auditu.

V súčinnosti s výkonom kontroly na mieste sme aktualizovali databázu plánovaných návštev 

u jednotlivých príjemcov a vypracovali rôzne správy na základe požiadaviek nadriadených 

orgánov. 
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ODBOR NÁRODNÝCH PROGRAMOV

ODDELENIE FINANČNÝCH PROGRAMOV A REGIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE

Medzi hlavné činnosti oddelenia fi nančných programov a regionálnej spolupráce (ďalej len 

OFPaRS) patria:

realizácia a riadenie podporných programov pre oblasť MSP fi nancovaných z verejných • 

prostriedkov,

navrhovanie koncepcie a príprava konkrétnych programov na podporu MSP,• 

zabezpečenie implementácie podporných programov, poskytovanie poradenstva• 

a informácií pre záujemcov o podnikanie - začínajúcich a existujúcich podnikateľov

na regionálnej úrovni – v spolupráci s regionálnymi inštitúciami, predovšetkým však RPIC, 

podnikateľskými inovačnými centrami (ďalej len BIC), CPK a podnikateľskými

a technologickými inkubátormi (ďalej len PaTI),

podpora a monitoring tréningových programov a vzdelávacích projektov v oblasti • 

rozvoja MSP, zvyšovania zručností a kompetencií podnikateľov,

administrácia, koordinácia a monitoring implementácie podporných fi nančných • 

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 realizovaných podporných programov 

a navrhovanie opatrení s cieľom zvyšovať efektívnosť programov a poskytovanej podpory 

pre cieľové skupiny,

realizácia aktivít a projektov na uľahčenie zamestnávania a samozamestnávania, ako aj • 

integrácie rôznych cieľových skupín, vrátane zrakovo postihnutých klientov a ohrozených 

na trhu práce, do ďalšieho vzdelávania a prípravy na podnikanie.

V roku 2008 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 “ 

a ukončili sme projekt „Systém integrovaného zamestnávania a rekvalifi kácie zrakovo 

postihnutých ľudí“ (ďalej len SIZAR).

Súčasne sme monitorovali aj výsledky už ukončených 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 a CPK (obr. č. 1).

Obr. č. 1: Sieť regionálnych centier
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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 2008 poskytli regionálne centrá 3 136 informatívnych a odborných konzultácií 

v celkovom objeme 6 930 hodín. Poskytnuté konzultácie, ako aj vzdelávacie kurzy, sa 

zameriavali na všetky tematické oblasti spojené so založením podniku, začatím a rozbehom 

podnikateľskej alebo živnostenskej činnosti.

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

pomohli vypracovať 484 podnikateľských plánov a posudkov podnikateľských plánov

a zrealizovali 33 školení, ktoré absolvovalo 607 účastníkov. (tab. č. 3).  

V roku 2008 sme prvýkrát uskutočnili monitoring spokojnosti klientov s poskytnutými 

poradensko – vzdelávacími službami. Cieľom monitorovania služieb bolo zmapovať kvalitu 

poskytnutého servisu zmluvnými centrami, overiť rozsah servisu a napĺňanie cieľov programu, 

získať prehľad o dopadoch programu, preveriť spokojnosť klientov, efektívne využiť 

a prerozdeliť alokované fi nančné zdroje programu.

Počas monitoringu sme z celkového počtu 1 760 klientov oslovili 1 170. Z nich sa do 

monitoringu spokojnosti zapojili 917. Hodnotenie klientov poukázalo na výborné výsledky 

centier a ich profesionálnu prácu. Centrá pomohli vytvoriť 897 nových podnikov a 887 nových 

pracovných miest.

Tab. č. 3: Dotované poradenstvo a vzdelávanie pre záujemcov o podnikanie fi nancované zo štátneho rozpočtu

a realizované sieťou RPIC, BIC, CPK v roku 2008

Centrum

Informatívne 

konzultácie
Odborné konzultácie

Podnikateľské 

plány a 

posudky

Školenia

počet hodiny počet hodiny počet
počet 

školení

počet 

účastníkov

BIC Prievidza, s.r.o. 93 46,5 142 469 67 11 329

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. 66 33 159 531,5 47 4 45

CPK Bardejov 16 8 13 39 0 0 0

CPK Brezno 3 1,5 11 88 3 0 0

CPK Levoča 37 18,5 71 146,5 5 0 0

CPK Medzilaborce 2 1 12 74 2 0 0

CPK Michalovce 16 8 16 48 0 0 0

CPK Poltár 49 24,5 78 114 26 0 0

CPK Veľký Krtíš 112 56 139 388 24 0 0

RPIC Dunajská Streda 24 12 212 733 119 0 0

RPIC Komárno 70 35 78 240,5 4 0 0

RPIC Košice 79 39,5 82 321 11 2 29

RPIC Lučenec 191 95,5 241 677,5 15 4 72

RPIC Nitra 114 57 140 530 34 0 0

RPIC Poprad 40 20 80 116,5 0 8 89

RPIC Považská Bystrica 79 39,5 123 420 58 1 19

RPIC Prešov 7 3,5 14 19 0 3 24

RPIC Rožňava 12 6 13 34 10 0 0

RPIC Trebišov 21 10,5 72 369 23 0 0

RPIC Trenčín 110 55 139 616 36 0 0

RPIC Zvolen 70 35 90 350 0 0 0

Spolu 1 211 605,5 1 925 6 324,5 484 33 607
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Projekt SIZAR

Od roku 2005 do marca 2008 sme sa aktívne zapájali do projektu SIZAR, spoločne s 

hlavným partnerom Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a ďalšími inštitúciami – 

Agentúrou podporovaného zamestnávania a Inštitútom práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Hlavným cieľom projektu fi nancovaného z fondov EÚ, Iniciatívy Spoločenstva Equal, bolo 

uľahčiť zamestnávanie a rekvalifi káciu nevidiacich a slabozrakých ľudí.

V roku 2008 sme pokračovali v hlavných aktivitách projektu. Vo februári sme prezentovali 

výsledky a know-how integrácie zrakovo ťažko postihnutých ľudí (ďalej len ZrP) 

do odborných vzdelávacích kurzov zameraných na podnikanie - Začínam podnikať 

a Telemarketing – počas záverečnej dvojdňovej konferencie projektu SIZAR. Následne 

sme predstavili možnosti začlenenia ZrP klientov do cieľovej skupiny poradensko 

-vzdelávacieho servisu, ktorý realizujeme v rámci štátom podporovaného „Programu 

vzdelávania, školení a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie“, 

na jednodňovom celoslovenskom pracovnom seminári zástupcov PaTI. Cieľom bolo 

dosiahnuť regionálnu dostupnosť a využiteľnosť poradenských a vzdelávacích služieb aj 

pre zrakovo a inak zdravotne postihnutých klientov a pre ostatné skupiny ohrozených

na trhu práce na celom území Slovenska.

Projekt bol ukončený v marci 2008. Výsledky a dopady projektu všetkých 4 partnerov 

boli zverejnené v printových, audiovizuálnych a elektronických médiách.  

Program Podpora MSP prostredníctvom siete inkubátorov a implementácia 

metódy research-based spin-off 

V roku 2008 sme realizovali aj program na podporu podnikateľov – inkubovaných 

spoločností – prostredníctvom PaTI. Jeho predmetom bola fi nančná podpora 

inkubátorov tak, aby mohli poskytovať začínajúcim podnikateľom vhodné štartovacie 

podmienky pre ich fungovanie v období minimálne 3 rokov, čím sa zvyšuje miera ich 

prežitia a posilňuje konkurencieschopnosť. Finančné prostriedky programu boli určené 

len na neinvestičné výdavky, t.j. úhradu časti prevádzkových nákladov inkubátora. 

Aktivity investičného charakteru, tzn. rekonštrukcie a skvalitnenie technických 

parametrov budov, sa nerealizovali.

K 31. decembru 2008 fungovalo na Slovensku 16 PaTI podporujúcich novozaložené 

podniky v regiónoch Slovenska (obr. č. 2). Kritériá oprávnenosti v zmysle podmienok 

stanovených v programe spĺňalo 9 z nich, takže sme s nimi uzatvorili zmluvy o 

spolufi nancovaní prevádzkových nákladov na obdobie január – december 2008. 

Finančné prostriedky nakoniec čerpalo len 5 inkubátorov, 4 subjekty z dôvodu 

dosiahnutia kladného hospodárskeho výsledku stratili nárok na fi nančný príspevok.

Zo štátneho rozpočtu boli použité fi nančné prostriedky vo výške 2 137 463,68 Sk 

(70 950,79 €).

Významným faktorom investícií do rozvoja siete inkubátorov je dopad na zamestnanosť 

v regiónoch. V priamej súvislosti s prevádzkou a činnosťou inkubátorov bolo vytvorených 

1 235 pracovných miest v 281 inkubovaných spoločnostiach, z toho 295 pracovných 

miest vytvorilo 101 spoločností v piatich podporených inkubátoroch. 

Vo februári 2008 sme zorganizovali v poradí druhé celoslovenské stretnutie zástupcov 

inkubátorov s cieľom podpory rozvoja siete inkubátorov, sprostredkovania výmeny 

dobrých praxí medzi skúsenejšími a menej skúsenými novými inkubátormi, podnietenia 

vzájomnej spolupráce v regiónoch a iniciácie založenia Slovenskej asociácie 

podnikateľských a technologických inkubátorov (ďalej len SAPTI). Jej poslaním 

je účinným pôsobením vytvárať pre kooperačných partnerov možnosti rozvíjať 

ekonomický potenciál v regiónoch, zlepšovať podnikateľské prostredie a garantovať 

poskytovanie služieb jej členmi pre MSP na kvalitatívnej úrovni obvyklej v krajinách EÚ.

Obr. č. 2: Podnikateľské a technologické inkubátory na Slovensku

Podporný úverový program

Podporný úverový program sa realizoval z revolvingových zdrojov do apríla 2005. V spolupráci 

s bankami sme v roku 2008 pokračovali v monitoringu splácaných úverov a v riešení 

problémových úverov tohto už ukončeného programu. 

Jeho hlavným cieľom 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 4 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 roka 

1998 pripojila Ľudová banka, a.s. a v roku 2001 VÚB, a.s. Program sa realizoval od roku 1994 

a bol ukončený 30. marca 2005. Za celé obdobie realizácie bolo poskytnutých 1 173 úverov 

v celkovom objeme 3 885 930 343 Sk (128 989 257 €).

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. 

V roku 2008 bol Mikropôžičkový program aj naďalej realizovaný v zmysle uznesenia vlády SR 

č. 701/2002. Je určený malým podnikateľom zamestnávajúcim menej ako 50 zamestnancov 

a spĺňajúcim defi níciu MSP na základe odporúčania Európskej komisie 2003/361/ES. V roku 

2008 program realizovalo 15 partnerských regionálnych centier plošne pokrývajúcich celé 

územie Slovenska.

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 2008 bola 50 000 Sk

(1 659,70 €) a maximálna 1 500 000 Sk (49 790,88 €), pričom úroková sadzba sa menila trikrát. 

V decembri klesla na úroveň 5,00 % p. a. Doba splatnosti sa pohybovala od 6 mesiacov do 

4 rokov, splátky istiny bolo možné odložiť  maximálne o 6 mesiacov. 155 záujemcov z radov 

MSP predložilo v roku 2008 žiadosť o poskytnutie mikropôžičky, ktorým sme poskytli

132 mikropôžičiek vo výške 97 247 781 Sk (3 228 034,97 €). Priemerná výška mikropôžičky 

dosiahla 736 726 Sk (24 454,82 €). Celkovo sme od začiatku realizácie programu poskytli

1 631 mikropôžičiek v celkovej výške 771 164 972,20 Sk (25 597 987,54 €) - viď tab. č. 4.

Významným faktorom pri realizácii Mikropôžičkového programu bol jeho dopad na 

zamestnanosť v regiónoch. V roku 2008 bolo vytvorených 278 pracovných miest a ďalších

617 sa udržalo vďaka fi nančnej podpore z programu. Od začiatku poskytovania mikropôžičiek 

sa celkovo vytvorilo 2 531 pracovných miest a ďalších 3 832 miest bolo udržaných.
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Tab. č. 4: Prehľad poskytnutých mikropôžičiek podľa jednotlivých centier

Centrum

Rok 2008 Kumulatívne k 31. 12. 2008

Počet Suma v SK Počet Suma v SK

Fond fondov s.r.o. Bratislava 7 3 280 000,0 127 65 459 500,0

RPIC Dunajská Streda 6 3 250 000,0 62 31 144 800,0

RPIC Komárno 13 9 360 000,0 117 58 737 037,6

RPIC Košice 4 3 700 000,0 40 28 049 335,8

RPIC Lučenec 10 8 950 000,0 83 46 425 725,0

RPIC Martin 9 8 567 458,6 78 38 626 820,6

RPIC Nitra 4 2 200 000,0 124 39 148 000,0

RPIC Poprad 5 6 000 000,0 14 13 431 033,0

RPIC Považská Bystrica 7 3 461 264,6 179 64 823 587,6

RPIC Prešov 16 15 800 000,0 190 91 777 000,0

BIC Prievidza 22 15 970 000,0 190 101 338 000,0

BIC Spišská Nová Ves 11 4 699 010,3 96 39 272 514,2

RPIC Trebišov 8 5 058 148,0 91 43 536 347,0

RPIC Trenčín 5 4 451 900,0 75 47 073 562,0

RPIC Zvolen 5 2 500 000,0 159 62 321 710,0

Spolu 132 97 247 781 1 631 771 164 972,7

Graf č. 1: Podiel poskytnutých mikropôžičiek podľa odvetví hospodárstva SR za rok 2008 

Schéma podpory nákupu inovatívnych technológií a budovania systémov manažérstva 

kvality

V roku 2008 sme monitorovali dopady ukončeného štátneho podporného programu „Schéma 

podpory nákupu inovatívnych technológií a budovania systémov manažérstva kvality“, ktorú 

tvorili 2 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. 
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V monitoringu sme sledovali dosiahnuté výsledky príjemcov, a to za obdobie rokov 2004 – 

2005. V časti Kvalita sme sledovali ekonomické výsledky 155 spoločností, v časti Inovatívne 

technológie to boli výsledky 27 spoločností, ktorým bol vyplatený nenávratný fi nančný 

príspevok. Monitorovanými a porovnávanými ekonomickými ukazovateľmi z hľadiska 

medziročných zmien boli obrat, pridaná hodnota, zisk spoločnosti, daňová povinnosť, 

exportná aktivita a počet pracovníkov v podnikoch.

Naše hlavné aktivity v oblasti analýz podnikateľského prostredia sa v minulom roku sústredili 

najmä na:

• spoluprácu pri realizácii štátnej podpory a rozvoja MSP,

• spoluprácu s inštitúciami združujúcimi podnikateľov,

• informačné aktivity,

• monitorovanie podnikateľského prostredia,

• rizikový kapitál. 

Spolupráca pri realizácii štátnej podpory a rozvoja MSP

Pre potreby MH SR a informovanie podnikateľskej komunity každoročne spracovávame Sprá-

vu o stave MSP a jeho podpore v SR. Správa hodnotí aktuálny stav sektora MSP na Slovensku, 

jeho vývoj v časových súvislostiach, ako i vývoj podnikateľského prostredia. Poskytuje kom-

plexný 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 návrhov na 

zlepšenie podnikateľského prostredia a opatrení štátnej podpory sektora MSP.

Na základe požiadavky MH SR sme sa podieľali aj na príprave „Strednodobej stratégie rozvoja 

MSP na roky 2009-2013“, ktorá bude predložená na schválenie vláde SR v priebehu roka 2009.

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 administratívneho zaťaženia podnikateľov súvisiacej s činnosťou 

územnej samosprávy, analýzu previazanosti trhu práce so vzdelávacím systémom SR a vyhod-

notenie realizácie opatrení Komplexného auditu podnikateľského prostredia.

Spolupráca s inštitúciami združujúcimi podnikateľov

Uvedomujeme si dôležitosť spolupráce medzi inštitúciami podporujúcimi podnikateľské 

aktivity a vytvárajúcimi podnikateľské prostredie, ako aj tými, ktoré zastupujú ich záujmy. 

Preto venujeme významnú pozornosť spolupráci s nimi, najmä so Slovenským živnostenským 

zväzom, Združením podnikateľov Slovenska, Slovenskou živnostenskou komorou, Slovenskou 

obchodnou a priemyselnou komorou, Podnikateľskou alianciou Slovenska, Slovenským zvä-

zom výrobných družstiev a Slovenskou asociáciou malých podnikov. Odporúčania a pripo-

mienky týchto organizácií sú súčasťou hodnotenia stavu a rozvoja malého a stredného podni-

kania a jeho podpory.

Informačné aktivity

Neustále zmeny legislatívneho rámca pre podnikanie spolu so zmenami v systéme podpory 

podnikania vytvárajú silný dopyt podnikateľskej verejnosti po relevantných, úplných

ODBOR NÁRODNÝCH PROGRAMOV

ODDELENIE ANALÝZ PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA
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a správnych informáciách. V snahe uspokojiť tento záujem sme pripravili a systematicky aktu-

alizovali 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“.

Pre odbornú verejnosť a pre potreby vládnych inštitúcií každoročne zostavujeme a publi-

kujeme „Správu o stave MSP v SR“. Tento komplexný materiál sa tiež pravidelne využíva ako 

údajová základňa pre informovanie inštitúcií ako sú EÚ, OECD a HK OSN pri koncipovaní 

porovnávacích analýz a rôznych štúdií.

Monitorovanie podnikateľského prostredia

Aktivity smerujúce k zlepšovaniu podnikateľského prostredia sú najúčinnejším nástrojom na 

zvýšenie konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti celého hospodárstva. Monito-

rovanie podnikateľského prostredia a jeho charakteristík je východiskom pre kvalifi kovanú 

prípravu legislatívnych úprav a iniciatív na podporu MSP.

V rámci aktivít na zlepšovanie podnikateľského prostredia pre MSP sme aktívne spolupra-

covali so zástupcami vládnych inštitúcií i podnikateľských organizácií. Kvantitatívne a kvali-

tatívne informácie o sektore MSP sme získali zo štatistických zdrojov, vlastných prieskumov, 

konzultácií s predstaviteľmi podnikateľského sektora, vysokých škôl, zahraničných part-

nerov a pod. Spolu so Štatistickým úradom SR a Datacentrom sme pokračovali v budovaní 

databázového informačného systému o MSP. Okrem detailných informácií o sektore MSP je 

informačný systém vhodným nástrojom aj pre posudzovanie dopadov prijímanej legislatívy 

na podnikateľské prostredie.

So zámerom objektivizácie poznatkov o vzťahu občanov k podnikaniu a o vzťahu MSP

k opatreniam na podporu podnikania sme v 4. štvrťroku 2008 zrealizovali 2 reprezentatívne 

prieskumy. Jeden bol zameraný na zisťovanie názorov verejnosti na podnikanie, vrátane zhod-

notenia podnikateľského potenciálu a druhý na zisťovanie názorov MSP na opatrenia vlády, 

regionálnej a miestnej samosprávy na podporu podnikania. Výsledky oboch prieskumov sme 

poskytli na ďalšie využitie relevantným inštitúciám i verejnosti.

 

V súvislosti s prípravami na zavedenie eura ako národnej meny v SR sme vo februári 2008 zre-

alizovali reprezentatívny prieskum zameraný na zistenie aktuálneho stavu pripravenosti MSP 

a identifi kovanie problémových oblastí prípravy, na ktoré by sa mala sústrediť informačná 

kampaň. Zistenia získané týmto prieskumom sme následne využili pri formulácii programu 

informačnej kampane pre MSP tak, aby predstavoval efektívnu pomoc pri ich príprave 

na zavedenie eura. Následný prieskum, ktorý sme zrealizovali v novembri 2008, potvrdil 

dostatočnú informovanosť podnikateľov aj výrazný pokrok MSP pri prípravách na hladký 

prechod na novú menu.

Rizikový kapitál

Podporu rastovo orientovaných podnikateľských projektov realizujeme formou posky-

tovania rizikového kapitálu (vkladu do základného imania spoločností) prostredníctvom 

špecializovanej dcérskej spoločnosti Fond fondov s.r.o. V roku 2008 Fond fondov s.r.o. založil 

Slovenský rastový kapitálový fond, a. s., ktorý dopĺňa portfólio existujúcich fondov rizikového 

kapitálu a ďalej rozširuje ponuku fi nancovania podnikateľských zámerov s vyššou mierou 

rizika a vyšším potenciálom zhodnotenia. V roku 2008 bolo vo všetkých fondoch založených 

Fondom fondov s.r.o. schválených 31 investícií v celkovej sume 371,9 mil. Sk (11,9 mil. €).

SEKCIA 

ŠTRUKTURÁLNYCH

FONDOV

NARMSP vykonáva úlohu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre 

Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len SOP PS) a Operačný program 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len OP KaHR) na základe Splnomocnení 

o delegovaní právomocí z riadiaceho orgánu (ďalej len RO) na sprostredkovateľský orgán pod 

riadiacim orgánom (ďalej len SORO) a zabezpečuje proces výzvy, hodnotenia, implementácie, 

fi nančného riadenia, monitorovania a kontroly žiadostí o poskytnutie nenávratného 

fi nančného príspevku (ďalej len NFP) nasledovne.

Programové obdobie 2004-2006

SOP PS

  Opatrenie 1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb• 
  Opatrenie 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry• 

Programové obdobie 2007-2013

OP KaHR

  Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery• 

Systém fi nančného riadenia štrukturálnych fondov, ktorý zahŕňa komplex na seba 

nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, zabezpečujeme účinným 

fi nančným plánovaním, rozpočtovaním, účtovaním, výkazníctvom, platbou príjemcom 

pomoci, sledovaním fi nančných tokov a fi nančnou kontrolou pri realizácii pomoci zo 

štrukturálnych fondov.

V predchádzajúcom roku sme zmenili organizačnú štruktúru a vytvorili 2 odbory - odbor 

implementácie SOP PS a odbor implementácie KaHR. Po tejto organizačnej zmene na nás 

čakali v roku 2008 dve hlavné úlohy. Prvou úlohou bolo úspešne ukončiť implementáciu 

projektov v rámci SOP PS a druhou, nemenej dôležitou úlohou, bolo vyhlásenie prvých dvoch 

výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KaHR. V globále hodnotíme splnenie týchto 

úloh za úspešné, nakoľko obe prebehli bez výraznejších komplikácií. 

OPATRENIA IMPLEMENTOVANÉ 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 zapojenia sa MSP

do medzinárodnej spolupráce a pri vstupe na trh EÚ, t.j. prostredníctvom rozvoja MSP prispieť

k rozvoju regiónov. V rámci implementácie Opatrenia 1.1 výzvy SOP PS-2004-1.1 zo dňa 

15. júna 2004 sme sa v roku 2008 zamerali predovšetkým na nasledovné oblasti:

prijímanie žiadostí o platbu a vypracovanie prehlásenia o overení k žiadostiam o platbu,• 
monitorovanie projektov v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zmlúv• 
o poskytnutie NFP,
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monitorovanie projektov po ukončení ich realizácie,• 
oslovenie autorov projektov zo zásobníka a následné podpisovanie zmlúv o poskytnutí • 
NFP.

Žiadateľov o poskytnutie NFP zo zásobníka projektov sme oslovovali v nadväznosti na:

postupné uvoľňovanie fi nančných prostriedkov na základe neakceptovania podmienok 1. 

na podpis zmluvy o poskytnutí NFP úspešnými žiadateľmi v rámci tejto výzvy, resp. 

nepristúpenie k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP zo strany NARMSP vzhľadom na 

nesplnenie všetkých podmienok potrebných na podpísanie zmluvy zo strany žiadateľa,

odstúpenie od zmlúv o poskytnutí NFP, či už zo strany NARMSP alebo príjemcu pomoci,2. 

realokáciu nevyčerpaných fi nančných prostriedkov z Opatrenia 1.1 Podpora rozvoja 3. 

nových a existujúcich podnikov a služieb, výzva SOP PS-2004-1.1 zo dňa 15. júna 2004,

realokáciu fi nančných prostriedkov z Opatrenia 1.3 Podpora podnikania, inovácií 4. 

a aplikovaného výskumu a 1.4 Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov 

energie v zmysle listu RO pre SOP PS (MH SR) zo dňa 30. apríla 2008. 

Stav projektov ku koncu sledovaného obdobia (za celé obdobie implementácie SOP PS)

K 31. decembru 2008 bolo podpísaných celkom 50 zmlúv o poskytnutí NFP vo výške

1 139 573 488,20 Sk (37 826 909,92 €). Ku koncu roka 2008 všetci príjemcovia pomoci 

zrealizovali naplánované zazmluvnené aktivity a podali Záverečnú žiadosť o platbu spolu

s Hlásením o ukončení realizácie projektu.

Z celkového počtu 50 prijatých Záverečných žiadostí o platbu neboli k 3  žiadostiam

k 31. decembru 2008 vystavené Prehlásenia o overení na úrovni SO/RO (tieto žiadosti sa 

nachádzali v procese schvaľovania na SO/RO).

V priebehu roku 2008 bola v rámci schémy štátnej pomoci podpísaná 1 zmluva o poskytnutí 

NFP. Súčasne nikto neodstúpil od zmluvy o poskytnutí NFP. Ku koncu roka 2008 zrealizovali 

všetci príjemcovia pomoci naplánované zazmluvnené aktivity a podali Záverečnú žiadosť

o platbu spolu s Hlásením o ukončení realizácie projektu. 

Implementácia Opatrenia 1.1 PODPORA ROZVOJA NOVÝCH A EXISTUJÚCICH PODNIKOV 

A SLUŽIEB

Tab. č. 5: Prehľad prijatých a refundovaných Žiadostí o platbu (ŽoP) v rámci výzvy SOP PS-2004-1-1 za rok 2008

Počet Hodnota 
Zdroje štátneho 

rozpočtu 
Zdroje ERDF 

Prijaté ŽoP 10
89 784 297,16 Sk

2 980 292,68 €

Refundované ŽoP 6
53 028 374,06 Sk

1 760 219,55 €

24 474 634,20 Sk

812 409,02 €

28 553 739,86 Sk

947 810,52 €

Zvyšné 4 ŽoP sa k 31. decembru 2008 nachádzali v procese schvaľovania. 

Predstavenie Opatrenia 1.1 PODPORA ROZVOJA NOVÝCH A EXISTUJÚCICH PODNIKOV 

A SLUŽIEB (schéma pomoci de minimis)

Pre Opatrenie 1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb sme dňa

16. augusta 2006 vyhlásili výzvu SOP PS-2006-1.1 na predkladanie projektov v rámci Schémy 

de minimis. Uzávierka na predkladanie projektov bola stanovená na 20. októbra 2006.

V rámci implementácie Opatrenia 1.1 výzvy SOP PS-2006-1.1 sme sa  v roku 2008 zamerali  

predovšetkým na tieto oblasti:

oslovovanie autorov projektov zo zásobníka a následné podpisovanie zmlúv • 
o poskytnutí NFP,

prijímanie žiadostí o platbu a vypracovanie prehlásenia o overení k žiadostiam o platbu,• 
monitorovanie projektov v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zmlúv • 
o poskytnutie NFP,

monitorovanie projektov po ukončení ich realizácie.• 

Stav projektov ku koncu sledovaného obdobia (za celé obdobie implementácie SOP PS)

K 31. decembru 2008 bolo podpísaných celkom 197 zmlúv o poskytnutí NFP vo výške

499 832 990,45 Sk (16 591 415,74 €). Celkovo k tomuto dátumu zrealizovalo 196 príjemcov 

pomoci všetky zazmluvnené aktivity a podali Záverečnú žiadosť o platbu spolu s Hlásením 

o ukončení realizácie projektu. Jedna  zmluva o poskytnutí NFP sa ku koncu roka nachádzala 

v procese odstupovania zo strany SO/RO. 

Vzhľadom na skutočnosť, že veľká časť Záverečných žiadostí o platbu bola prijatá

na SO/RO v 4. štvrťroku 2008, z celkového počtu 196 neboli k 31. decembru 2008 k 75 

žiadostiam vystavené Prehlásenia o overení na úrovni SO/RO (tieto žiadosti sa nachádzali 

v procese registrácie, resp. v procese schvaľovania na SO/RO).

Popis implementácie projektov v priebehu roku 2008

V rámci schémy pomoci de minimis bolo podpísaných 110 Zmlúv o poskytnutí NFP. Z toho

4 z nich boli podpísané v rámci pôvodne schválených projektov hodnotiacou komisiou,

14 projektov bolo zazmluvnených v rámci projektov schválených hodnotiacou komisiou 

do zásobníka projektov a 92 projektov bolo zazmluvnených taktiež zo zásobníka projektov 

na základe realokácie fi nančných prostriedkov zo dňa 30. apríla 2008. Navyše, príjemcovia, 

prípadne SO/RO, odstúpili od 14 Zmlúv o poskytnutí NFP.

Implementácia Opatrenia 1.1 PODPORA ROZVOJA NOVÝCH A EXISTUJÚCICH PODNIKOV 

A SLUŽIEB (schéma pomoci de minimis)

Tab. č. 6: Prehľad prijatých a refundovaných ŽoP v rámci výzvy SOP PS-2006-1.1 zo dňa 16. augusta 2006 (schéma podmoci 

de minimis) za rok 2008

Počet Hodnota v SK/€ Zdroje ŠR v SK/€
Zdroje ERDF 

v SK/€

Prijaté ŽoP 190
456 926 595,87 Sk

15 167 184,35 €

Refundované ŽoP 77
187 403 911,47 Sk

6 220 670,23 €

86 494 113,33 Sk

2 871 078,58 €

100 909 798,14 Sk

3 349 591,65 €

Zvyšných 113 ŽoP sa k 31. decembru 2008 nachádzalo v procese schvaľovania. 

Predstavenie Opatrenia 1.2 PODPORA BUDOVANIA A ROZVOJA INFRAŠTRUKTÚRY

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. Výzva na dané opatrenie č. SOP PS-2004-

1.2 zo dňa 7. apríla 2004, ktorá bola vyhlásená RO pre SOP PS v spolupráci s NARMSP, zahŕňa 

oprávnené aktivity podpory budovania inkubátorov, technologických parkov a výskumných

a vývojových centier.

V rámci implementácie Opatrenia 1.2 sme sa v roku 2008 zamerali predovšetkým na 

monitorovanie projektov verejného sektora, ktorým bol pridelený NFP, po ukončení ich 

realizácie v trvaní 5 rokov. Monitorovali sme zachovanie účelu a charakteru realizovaného 

projektu (udržateľnosť). 

K 31. decembru 2008 bolo podpísaných celkom 6 zmlúv o poskytnutí NFP vo výške

146 385 347,05 Sk (4 859 103,34 €).

Ku koncu sledovaného obdobia bolo ukončených všetkých 6 projektov zazmluvnených 

v rámci Opatrenia 1.2 SOP PS. Z toho 1 projekt bol ukončený v roku 2006 a ostatných



28 29

5 projektov bolo ukončených v priebehu roku 2007. V priebehu roku 2008 nikto neodstúpil

od žiadnej Zmluvy o poskytnutí NFP.

Implementácia opatrenia 1.2 PODPORA BUDOVANIA A ROZVOJA INFRAŠTRUKTÚRY

Vzhľadom na to, že posledný projekt v rámci Opatrenia 1.2 (výzva SOP PS-2004-1.2 zo dňa

7. apríla 2004) bol ukončený 29. októbra 2007, neprijali sme od konečných prijímateľov v roku 

2008 žiadnu ŽoP.

Predstavenie Národného projektu

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 (ďalej len SNK Martin), 

ako konečným prijímateľom, podpísali Zmluvu 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 všetci partneri projektu, ako aj konečný prijímateľ, zrealizovali 

všetky zazmluvnené aktivity a podali Hlásenia o ukončení realizácie projektu / podprojektu 

spolu so Záverečnou žiadosťou o platbu.

Vzhľadom na to, že partneri projektu - Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied a 

Slovenská technická univerzita v Bratislave - sú z Bratislavského kraja a z geografi ckého 

hľadiska sa SOP PS vzťahuje na regióny Cieľa 1, t.j. na celé územie SR okrem Bratislavského 

kraja, výdavky týchto partnerov sa považujú za neoprávnené. Preto boli fi nančné prostriedky 

uvedených projektov vrátené.

Implementácia Národného projektu 

Ku koncu roka 2008 sme v rámci Národného projektu vyplatili formou refundácie a zúčtovania 

zálohových platieb 180 296 125,99 Sk (5 984 734,95 €).

Monitorovanie projektov v rámci SOP PS

Monitorovanie zabezpečujeme formou spracúvania, sumarizácie a vyhodnocovania údajov, 

ktoré na úrovni projektu získavame od príjemcov pomoci prostredníctvom:

hlásení o priebehu realizácie projektov,• 
hlásení o ukončení realizácie projektov,• 
sledovania a vyhodnocovania indikátorov na úrovni projektov po ukončení ich • 
realizácie – zoznamy indikátorov,

kontrol fyzickej realizácie projektu,• 
kontrol – monitorovania projektov na mieste.• 

Projekty monitorujeme počas ich realizácie, ako aj po ich ukončení. Počas realizácie sú 

koneční príjemcovia (KP) / príjemcovia pomoci (PP) povinní zasielať Hlásenie o priebehu 

realizácie projektu na Informačné centrá prvého kontaktu (ICPK), ktoré Hlásenia sumarizujú 

a vo forme Sumárnych mesačných hlásení o priebehu realizácie projektov v rámci výzvy 

zasielajú NARMSP. Na základe uvedených hlásení spracúvame pre potreby MH SR Operatívne 

štvrťročné hlásenia. Získané informácie sú relevantné nielen pre sledovanie projektov, ale aj 

pre vyhodnocovanie opatrenia, priority a celého SOP PS. 

Po ukončení realizácie projektu nám KP/PP zasielajú, spolu so Záverečnou žiadosťou o platbu, 

aj Hlásenie o ukončení realizácie projektu. K zmluvne stanovenému termínu sú KP/PP povinní 

v polročných intervaloch zasielať na ICPK vyplnenú prílohu Zmluvy o poskytnutí NFP - 

Zoznam indikátorov. Plnenie stanovených indikátorov sa týmto spôsobom sleduje 5 rokov

po ukončení realizácie projektu. 

Na základe údajov získaných od KP/PP a ICPK vyhodnocujeme stav indikátorov na úrovni 

opatrení a vypracovávame Polročné monitorovacie hlásenie o stave napĺňania indikátorov pre 

potreby MH SR.  

Medzi neoddeliteľnú súčasť monitorovania projektov patrí aj kontrola, t.j. monitorovanie 

projektu na mieste. Tento druh kontroly sa vykonáva napr. v prípade nezaslania Hlásení

o priebehu realizácie projektu, chýbajúcej komunikácie PP so SO/RO, overovania dosahovania 

aktivít, míľnikov resp. indikátorov výsledku a dopadu projektu.

Kontroly na mieste realizácie projektov

Prehľad a detaily kontrol, ktoré sme v roku 2008 zrealizovali, sa nachádzajú v nižšie uvedených 

tabuľkách.

Tab. č. 7: Zrealizované kontroly na mieste v roku 2008 v rámci Opatrenia 1.1 SOP PS

Druh kontroly na mieste: Počet kontrol

fyzická realizácia projektov spojená s predkladaním žiadostí o platbu 131

priebežná kontrola 40

monitorovanie počas priebehu realizácie projektov 0

monitorovanie po ukončení realizácie projektov 36

Celkový počet kontrol 207

Tab. č. 8: Zrealizované kontroly na mieste v roku 2008 v rámci Opatrenia 1.2 SOP PS 

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 3

Celkový počet kontrol 3

OPATRENIA IMPLEMENTOVANÉ NARMSP V RÁMCI OP KaHR

Predstavenie Opatrenia 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 opatrenia malo prispieť aj k vytvoreniu nových pracovných miest 

prostredníctvom podpory podnikania.
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Predstavenie Podopatrenia 1.1.1 PODPORA ZAVÁDZANIA INOVÁCIÍ 

A TECHNOLOGICKÝCH TRANSFEROV

Cieľom pomoci v rámci výzvy KaHR – 111DM – 0801 zo dňa 14. júla 2008 (schéma pomoci de 

minimis) - Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle

a v službách – 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.

Prijímanie žiadostí o NFP

Dňa 17. októbra 2008 o 16.00 h sme ukončili prijímanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci 

danej výzvy. V stanovenom termíne a požadovanom stave nám doručili 205 žiadostí o NFP 

(ďalej len ŽoNFP). Celková suma požadovaných NFP dosiahla sumu 813 262 439,04 Sk

(26 995 367,42 €). Prijímanie prebehlo plynule, bez časového zdržania.

Kontrola formálnej správnosti

Formálnu správnosť ŽoNFP sme začali kontrolovať 20. októbra 2008. Zistené nedostatky 

ŽoNFP a ich  príloh sme priebežne konzultovali s implementačným manažérom RO.

Vzhľadom na komplikácie s funkčnosťou systému na administráciu projektov ITMS 

(Information Technology Monitoring System) sme viackrát požiadali o predĺženie kontroly 

formálnej správnosti a úplnosti ŽoNFP. Proces formálnej kontroly sme úspešne ukončili

11. decembra 2008. Z celkového počtu 205 prijatých žiadostí, 101 z nich splnilo podmienky 

kontroly formálnej správnosti a postúpilo do odborného hodnotenia. Následne sa

12. decembra 2008 uskutočnilo žrebovanie a prideľovanie projektov externým a interným 

hodnotiteľom v priestoroch NARMSP. Samotné odborné hodnotenie sme naplánovali 

(vzhľadom na blížiace sa vianočné sviatky) až na rok 2009. Po ukončení tohto procesu zasadla 

dňa 30. 1. 2009 výberová komisia. Podporených bolo 87 projektov.

Najfrekventovanejšie nedostatky, ktoré sme identifi kovali počas kontroly formálnej 

správnosti: 

nesprávne vyplnený formulár ŽoNFP v zmysle podmienok výzvy na predkladanie • 
ŽoNFP,

nedoloženie povinných príloh ŽoNFP v požadovanej forme v zmysle podmienok výzvy • 
na predkladanie ŽoNFP.

Predstavenie Podopatrenia 1.1.2 PODPORA TVORBY PRACOVNÝCH MIEST 

PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA PODNIKANIA

Výzva DOP2008-SIP001 zo dňa 28. augusta 2008 (schéma pomoci de minimis), Podopatrenie 

1.1.2, je špecifi cká 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. Pre konečného prijímateľa to znamená možnosť 

čerpať fi nančné prostriedky v rámci 2 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 (ďalej len SIA). 

SIA bola zároveň gestorom výzvy, a preto zabezpečila administratívu a publicitu výzvy, ako 

aj prijímanie projektov. Pri jednotlivých aktivitách sme asistovali i my. Do termínu uzávierky 

výzvy (28. novembra 2008) bolo na SIA doručených 220 žiadostí o NFP v požadovanom stave.

Kontrola formálnej správnosti

Proces formálnej kontroly sa začal 1. decembra 2008 za našej účasti a účasti pracovníkov SIA. 

Členovia komisie pre kontrolu formálnej správnosti posudzovali splnenie kritérií oprávnenosti 

a splnenie kritérií úplnosti predložených žiadostí o NFP. Tento proces sa v roku 2008 neukončil. 

Následne na rok 2009 bolo naplánované žrebovanie a prideľovanie projektov externým a 

interným hodnotiteľom, ich  hodnotenie, zasadnutie výberovej komisie, ako i ďalšie kroky 

v zmysle procesov.
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SÚVAHA

Tab. č. 9: Súvaha NARMSP k 31. decembru 2008

 2007 2008

Súvaha Suma v € Suma v €

Aktíva celkom 86 466 85 240

1. stále aktíva 40 242 45 752

nehmotný investičný majetok vrátane oprávok 46 133

hmotný investičný majetok vrátane oprávok 336 374

fi nančné investície 39 860 45 244

2. obežné aktíva 46 224 39 489

fi nančný majetok 35 877 28 671

pohľadávky 10 180 10 279

prechodné účty aktívne 162 527

zásoby 5 12

Pasíva celkom  86 466 85 240

1. vlastné zdroje 85 056 83 881

2. cudzie krátkodobé zdroje 1 409 1 360

SEKCIA FINANČNÉHO 

RIADITEĽA

A ZÁSTUPCU GR

Štátny rozpočet

Ostatné zdroje

1 096 678

1 360 951

ČERPANIE PROSTRIEDKOV NA PODPORNÉ PROGRAMY PRE MSP

Tab. č. 10: Použitie prostriedkov štátneho rozpočtu na podporné programy pre MSP na Slovensku v roku 

2008

Program podpory Suma v Sk Suma v €

Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny 3 822 571,32 126 886

Pomoc MSP na trhu EÚ 3 500 000,00 74 588,50

Podpora MSP prostredníctvom siete inkubátorov 2 247 053,01 116 179

Monitoring a výskum  MSP 4 498 957,00 149 338

Webová stránka pre MSP 1 199 229,94 39 807

Informačná kampaň pre MSP k zavedeniu spoločnej meny 

eura v SR
3 999 425,65 132 757

Spolu 19 267 236,92 639 555

Podpora vzdelávania

a poradenstva pre vybrané skupiny

Pomoc MSP na trhu EÚ

Podpora MSP prostredníctvom

siete inkubátorov

Monitoring a výskum MSP

Webová stránka pre MSP

Informačná kampaň pre MSP

k zavedeniu spoločnej meny euro

20%

18%

12%

23%

6%

21%

Graf č. 2: Prevádzkové náklady NARMSP v €

Graf č. 3: Čerpanie prostriedkov na programy na podporu MSP v roku 2008
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ZBOR ZÁSTUPCOV ČLENOV ZDRUŽENIA NARMSP

Ing. Peter Žiga

štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR

PhDr. Ján Oravec, CSc.

prezident, Združenie podnikateľov Slovenska

JUDr. Peter Masár

prezident, Slovenský živnostenský zväz

SPRÁVNA RADA NARMSP

Ing. Ivan Rybárik

štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR

Ing. Peter Kažimír

štátny tajomník, Ministerstvo fi nancií SR

Ing. Vojtech Ferencz

generálny riaditeľ sekcie stratégie, Ministerstvo hospodárstvo SR

Mgr. Ľuboš Halák

člen generálnej rady, Združenie podnikateľov Slovenska

Ján Maršala

viceprezident, Slovenský živnostenský zväz

DOZORNÁ RADA NARMSP

Ing. Karol Pavlů

čestný predseda, Združenie podnikateľov Slovenska

Stanislav Čižmárik

predseda, Cech strechárov SR

Ing. Peter Bučka

vedúci služobného úradu, Ministerstvo hospodárstva SR

MANAŽMENT NARMSP

Ing. Milan Jankura

generálny riaditeľ, štatutárny zástupca NARMSP

Ing. Miroslav Dunajčín

riaditeľ, sekcia fi nančného riaditeľa a zástupcu GR

ORGÁNY NARMSP
Ing. Martina Valkovičová*

riaditeľka, sekcia národných a medzinárodných programov

Ing. Vladimír Jakubec**

riaditeľ, sekcia národných a medzinárodných programov

RNDr. Branislav Valovič

riaditeľ, sekcia štrukturálnych fondov

* do 30. apríla 2008

**od 1. mája 2008 
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ZBOR ZÁSTUPCOV ZDRUŽENIA

Správna rada                           Dozorná rada

Generálny riaditeľ / PAO

Odbor kontroly
Odbor priebežnej 

kontroly ŠF

Kancelária GR

Právne oddelenie

Oddelenie

komunikácie

Oddelenie ľudských

zdrojov

Sekretariát

Odbor implementácie

KaHR
Odbor implementácie 

SOP PS

Sekcia štrukturálnych fondov Sekcia  fi nančného riaditeľa

a zástupcu GR/DPAO

Sekcia národných a medzinárodných

programov

Odd. implementácie 

projektov SOP PS

Odd. fi nančného

riadenia projektov

Oddelenie

monitoringu

Odbor ekonomiky a 
hosp. správy

Oddelenie
účtovníctva

Oddelenie

informatiky

Oddelenie

hospodárskej správy

Správca

registratúry

Recepcia

monitoring RK

Odbor národných
programov 

Odbor medzin.
aktivít

Oddelenie fi n.

programov a region. 

spolupráce

Oddelenie služieb
pre MSP

Oddelenie analýz

podnikat. prostredia

Oddelenie

medzinárodných 

aktivít

Oddelenie pre

monitoring Phare

manažér publicity

manažér práv. služieb

manažér pre VO


