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Úvod 

 

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť rýchly a prehľadný prístup k informáciám týkajúcich sa 

iniciatív na podporu podnikania malých a stredných podnikateľov (ďalej iba „MSP“), ktorý by 

uľahčil orientáciu v existujúcich formách podpory. Jeho obsahom sú podrobné informácie o 

možnostiach podpory podnikania, napr. o štátnej pomoci, stimuloch a dotáciách, ktoré sa týkajú 

podnikateľskej činnosti. 

 

I. Legislatívny a inštitucionálny rámec podpory MSP 

 

Súčasný systém podpory MSP v Slovenskej republike je pomerne komplexný, avšak 

neprehľadný, zahŕňa množstvo aktérov, ktorí sa problematikou podpory MSP zaoberajú a je 

tiež charakterizovaný zložitými väzbami. Úlohy ústredných orgánov štátnej správy sa 

koncentrujú prevažne okolo tvorby politiky a získavania zdrojov. Špecializované agentúry, 

bankové inštitúcie a fondy, slúžia najmä na realizáciu uvedených politík, aj keď ich iniciátorom 

a zakladateľom sú orgány štátnej správy, resp. záujmové, profesné a stavovské organizácie. 

V základnom členení, z hľadiska formy podpory, možno podporu rozdeliť na dve  hlavné 

skupiny, z ktorých každá predstavuje osobitný význam pre MSP. Ide o finančnú a nefinančnú 

podporu. 

Častejšie vyhľadávané a využívané sú nástroje finančnej podpory, ktorých hlavný cieľ spočíva 

v pomoci MSP prekonať nedostatok finančných zdrojov a podporiť výrobu, služby a 

zamestnanosť. Nástroje nefinančnej podpory odstraňujú najmä prekážky v podnikaní a 

znižujú regulačné bremená podnikov. 

 

I.1 Legislatívny rámec podpory MSP 

 

Legislatívny rámec podpory podnikania MSP na Slovensku tvorí iniciatíva Small Business 

Act, SME Envoy a Zákon o podpore malého a stredného podnikania č. 290/2016 Z. z.. 

 

Small Business Act“ - „Zákon o malých podnikoch“ (SBA) je iniciatíva Európskej únie na 

podporu malého a stredného podnikania. SBA predstavuje komplexný rámec opatrení pre malé 

a stredné podniky (MSP) s cieľom zabezpečiť ich udržateľný rast a konkurencieschopnosť na 

globálnom trhu. SBA presadzuje zásadu „najskôr myslieť v malom“ („Think Small First“), 

ktorá má za cieľ zohľadňovať záujmy malých a stredných podnikov v legislatívnom procese a 

pri tvorbe stratégií a politík, tak aby sa posilnila ich konkurencieschopnosť oproti veľkým 

podnikom. 

 

SBA pozostáva z desiatich základných princípov ktoré sú premietnuté do viacerých 

konkrétnych politických a legislatívnych opatrení. Cieľom týchto princípov je odstrániť 

prekážky, ktoré malým a stredným podnikom bránia v raste a zvyšovaní 

konkurencieschopnosti, zabezpečiť podmienky pre tvorbu pracovných miest v sektore MSP. 

 

SBA je zároveň nástrojom plnenia ambicióznych cieľov vytýčených stratégiou Európa 2020, 

ktorá ma počas aktuálneho desaťročia zabezpečiť hospodársky rast EÚ. 

 

Aj preto bola v rámci revízie iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small 

Business Act) v máji 2011 založená Sieť Vyslancov pre MSP (SME Envoy). Tá združuje 

Vyslancov pre MSP jednotlivých členských štátov EÚ, Vyslanca pre MSP Európskej komisie a 

zástupcov MSP, ktorí tvoria poradnú skupinu pre Zákon o malých a stredných podnikoch. Sieť 

Vyslancov pre MSP zastupuje záujmy malých a stredných podnikov a umožňuje lepší dialóg s 



MSP v členských štátoch. 

 

Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania upravuje formy a spôsob 

poskytovania podpory a pôsobnosť Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) 

v oblasti malého a stredného podnikania. MH SR môže poskytnúť podporu priamou alebo 

nepriamou formou v súlade s pravidlami pre poskytovanie štátnej pomoci a minimálnej 

pomoci žiadateľovi, ktorého možno charakterizovať ako mikropodnikateľa, malého 

podnikateľa alebo stredného podnikateľa. V prípade nepriamej formy podpory môže byť 

podpora poskytnutá aj fyzickej osobe – nepodnikateľovi.  

 

MH SR alebo vykonávateľ podpory, ktorého určí MH SR na základe písomnej zmluvy,  

môže poskytnúť podporu na: 

 zakladanie mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov, 

 rozvoj existujúcich mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov, 

 vytváranie nových pracovných miest alebo udržanie existujúcich pracovných miest  

v mikropodnikoch, malých podnikoch a stredných podnikoch, 

 zvyšovanie konkurencieschopnosti mikropodnikov, malých podnikov a stredných 

podnikov a posilnenie ich postavenia na vnútornom trhu Európskej únie a mimo 

vnútorného trhu Európskej únie, 

 projekty združení na rozvoj mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov, 

 zachovanie a rozvoj tradičných priemyselných odvetví, remesiel, tradičných ľudových 

remesiel a ľudových umeleckých výrob, 

 zakladanie a rozvoj obchodných spoločností povinne vytvárajúcich základné imanie,  

so sídlom v SR, od vzniku ktorých neuplynulo viac ako 36 mesiacov a ktoré sú ovládané 

fyzickými osobami, ktoré sú jej zakladateľmi, a sú inovačným podnikom, 

mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom, 

 výskum a vývoj okrem pomoci poskytovanej podľa osobitných predpisov, 

 inovácie produktov, služieb a procesov, 

 zlepšovanie podnikateľského prostredia. 

 

V súlade s uplatňovaním Small Business Act sa na Slovensku od r.2015 zaviedlo hodnotenie 

vplyvov regulácií na mikropodniky, malé podniky a stredné podniky (tzv. Test MSP) ako 

súčasť procesu hodnotenia dopadov regulácií (RIA). Proces RIA zahrňuje posudzovanie 

legislatívnych materiálov predkladaných na rokovanie vlády SR z hľadiska vplyvov na verejné 

financie, sociálnu situáciu obyvateľstva, zamestnanosť, podnikateľské subjekty, na fungovanie 

trhov, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. V dôsledku integrácie Testu MSP do 

procesu RIA je možné posudzovať pripravované legislatívne predpisy  s cieľom znižovania 

neprimeranej regulačnej záťaže podnikov a zlepšovanie podnikateľského prostredia v SR, s 

dôrazom na mikropodniky, malé podniky a stredné podniky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stručný prehľad najdôležitejších zákonov pre oblasť podnikania: 
Číslo zákona Názov zákona 

455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení  

461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 

311/2001 Z. z. Zákonník práce 

124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní 

563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) 

595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 

222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty 

582/2004 Z. z. 
Zákon o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve 

136/2001 Z. z. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže 

7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii  

530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri 

272/2015 Z. z. Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci  

200/2011 Z. z. Zákon o Obchodnom vestníku  

136/2010 Z. z. Zákon o službách na vnútornom trhu 

358/2015 Z. z. 
Zákon o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) 

539/2008 Z. z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja 

561/2007 Z. z Zákon o investičnej pomoci 

336/2015 Z. z. Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov  

185/2009 Z. z. Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj  

91/2010 Z. z. Zákon o podpore cestovného ruchu 

323/1992 Zb. Zákon o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 

523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy  

199/2004 Z. z. Colný zákon  

361/2014 Z. z. Zákon o dani z motorových vozidiel 

5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 

82/2005 Z. z. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 

289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 

193/2001 Z. z. Zákon o podpore na zriadenie priemyselných parkov  

386/2002 Z. z. Zákon o štátnom dlhu a štátnych zárukách 

150/2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 

555/2005 Z. z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov 

172/2005 Z. z. Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja  

223/2001 Z. z Zákon o odpadoch 

587/2004 Z. z Zákon o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny 

152/1995 Z. z. Zákon o potravinách 

514/2009 Z. z. Zákon o doprave na dráhach 

524/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky 

71/2013 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR 

544/2010 Z. z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

435/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany SR 

525/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR 

543/2007 Z. z. 
Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a 

rozvoji vidieka 

434/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR  

284/2014 Z. z. Zákon o Fonde na podporu umenia 

516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde 

290/2016 Z. z. Zákon o podpore malého a stredného podnikania 



 

I.2 Inštitucionálny rámec podpory MSP 

 

V oblasti podpory malých a stredných podnikov pôsobí viacero inštitúcií na rôznych 

úrovniach: 

 

Schéma: Inštitucionálny rámec podpory MSP na Slovensku 

 
Na úrovni EÚ najvýznamnejšiu úlohu zohráva Európska komisia a jej jednotlivé generálne 

direktoriáty (DG). Z hľadiska podpory MSP sú najvýznamnejšími Generálny direktoriát pre 

rast (DG GROW) zastrešujúci oblasť vnútorného trhu tovarov a služieb, podporuje podnikanie 

a rast pomocou zníženia administratívnej záťaže malých podnikov; uľahčením prístupu k 

financovaniu pre malé a stredné podniky; podporou prístupu na globálne trhy pre podniky z EÚ, 

tvorí politiku ochrany a presadzovania práv priemyselného vlastníctva, koordinuje konanie EÚ 

v systéme medzinárodného práva duševného vlastníctva, pomáha inovátorom efektívne 

využívať práva duševného vlastníctva, a Generálny direktoriát pre regionálny rozvoj (DG 

REGIO) zastrešujúci oblasť politiky kohézie a vyrovnávania ekonomických rozdielov, pod 

ktorú patria európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). Z fondov EŠIF sú financované 

operačné programy v jednotlivých členských krajinách EÚ, v rámci nich sú realizované aj 

opatrenia na podporu MSP. Okrem toho DG REGIO prostredníctvom agentúry EASME 

realizuje program COSME, ktorý je osobitne určený na podporu MSP. Program COSME 

obsahuje rôzne formy podpory MSP, medzi iným financuje sieť Enterprise Europe Network a 

propagačné akcie a výmeny osvedčených postupov ako Európsky týždeň malých a stredných 

podnikov, Európska sieť ambasádoriek podnikateliek, Európska sieť pre mentoring a podporu 

žien – podnikateliek. Pokračovať bude aj výmenný program Erasmus pre podnikateľov. 

 

Európska investičná banka (EIB) podporuje investičné projekty, ktoré napomáhajú znížiť 

rozdiely v oblasti regionálneho rozvoja, posilniť hospodársku konkurencieschopnosť a zlepšiť 

životnú úroveň občanov. EIB uzatvorila zmluvy o poskytnutí sprostredkovaných pôžičiek so 

slovenskými bankami a lízingovými spoločnosťami, ktoré využívajú finančné prostriedky od 

EIB na financovanie projektov realizovaných malými a strednými podnikmi a stredne 

kapitalizovanými podnikmi. Tieto úverové linky spĺňajú prioritu EIB, ktorou je podpora malých 

podnikov v Európe, a napomáhajú k zlepšeniu prístupu malých a stredných podnikov k 



strednodobému a dlhodobému financovania za výhodných finančných podmienok. Úvery z 

linky EIB môžu byť použité na investície a výdavky na nákup, obnovu alebo rozšírenie 

hmotných aktív (okrem pozemkov), projektové a iné prípravné náklady súvisiace s výstavbou 

nehnuteľnosti, výdavky na výskum a vývoj, kúpou podniku v prípade generačnej výmeny, či 

strednodobého alebo dlhodobého financovania pracovného kapitálu.  

Európsky investičný fond (EIF) riadi záručný úverový nástroj (LGF), ktorý je súčasťou 

programu COSME (európskeho programu pre konkurencieschopnosť MSP). InnovFin je 

ďalším nástrojom, ktorý spravuje EIF a využíva sa prostredníctvom finančných 

sprostredkovateľov (bánk a iných finančných inštitúcií ) 

na poskytovanie záruk pre malé a stredné podniky InnovFin poskytuje záruky a protizáruky na 

financovanie vo výške od 25 tisíc eur do 7,5 milióna eur s cieľom zlepšiť situáciu v úverovom 

financovaní pre inovatívne malé a stredné podniky a spoločnosti s nízkou a strednou 

kapitalizáciou. Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) uskutočňuje na Slovensku 

program SLOVSEFF zameraný na podporu rozvoja energetickej efektívnosti v priemyselnom 

sektore, v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a na projekty energetickej efektívnosti v 

bytovom sektore. Od roku 2014 prebieha tretia fáza programu SlovSEFF III (Sustainable 

Energy Finance Facility in Slovakia / Slovenský rámec pre financovanie udržateľnej energie), 

v rámci ktorej EBOR pomôže na Slovensku financovať formou úverovej linky v hodnote 40 

mil. EUR projekty zamerané na podporu udržateľnej energie. Firmy z oblasti priemyslu alebo 

stavebníctva zatiaľ môžu na takéto projekty čerpať úvery prostredníctvom Slovenskej 

sporiteľne a VUB.  

 

Najdôležitejším inštitucionálnym aktérom na podporu MSP z pohľadu programov štátnej 

pomoci a ďalších iniciatív ústredných orgánov štátnej správy je Ministerstvo hospodárstva 

SR (MH SR), ktoré pôsobí ako garant a koordinátor mnohých aktivít v uvedenej oblasti.  

Medzi najvýznamnejšie aktivity MH SR v oblasti malého a stredného podnikania patria štátne 

podporné programy, ktoré sa realizujú v súlade so zákonom č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci 

v znení neskorších predpisov.  V kompetencii MH SR je aj poskytovanie dotácií v zmysle 

zákona o podpore na zriadenie priemyselných parkov a poskytovanie investičnej pomoci na 

rozvoj regiónov. MH SR má taktiež právomoc poskytovať dotácie v zmysle zákona č. 71/2013 

Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) podporuje projekty VaV 

v rámci stimulov pre výskum a vývoj v zmysle zákona č. 185/2009 Z. z.. V zmysle § 8 a § 8a 

zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších 

predpisov MŠVVaŠ SR môže poskytnúť dotácie na vedecko-technické služby na podporu 

výskumu a vývoja. MŠVVaŠ SR je riadiacim orgánom OP Výskum a inovácie. 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) ako ústredný orgán štátnej 

správy pre stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a realizácie a politiku trhu práce, 

riadi výkon štátnej správy uskutočňovanej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti 

sociálnych vecí a služieb zamestnanosti na druhom stupni a úradmi práce, sociálnych vecí a 

rodiny na prvom stupni. Podnikatelia a potenciálni podnikatelia - oprávnené osoby môžu 

požiadať o podporu a pomoc prostredníctvom nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce a 

podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o 

službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Začínajúci podnikatelia môžu aj v roku 2017 získať príspevok na rozbeh svojho podnikania v 

zmysle § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

  



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v zmysle zákona č. 

543/2007 Z. z. riadi a usmerňuje poskytovanie podpôr v poľnohospodárstve, potravinárstve, 

lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve z prostriedkov štátneho rozpočtu a vykonáva 

finančné riadenie podpôr poskytovaných z európskych poľnohospodárskych fondov okrem 

EFRH. V programovom období 2014 – 2020 je MPRV SR poverené prípravou 

a implementáciou Programu rozvoja vidieka, Operačného programu Rybné hospodárstvo, 

Integrovaného regionálneho operačného programu ako aj nových Programov cezhraničnej 

spolupráce 2014 – 2020.  

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je v súvislosti s realizáciou 

Partnerskej dohody, operačných programov a programu rozvoja vidieka Centrálnym 

koordinačným orgánom (CKO). Zabezpečuje vypracovanie Partnerskej dohody SR na roky 

2014 - 2020, koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti Systému riadenia Európskych 

štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), okrem osobitných častí systému riadenia 

Európskeho poľnohospodárskemu fondu pre rozvoj vidieka. Zároveň zabezpečuje tvorbu 

ITMS2014+ a plní úlohy súvisiace s jeho prevádzkou, monitoruje a hodnotí výsledky 

implementácie EŠIF a je gestorom Integrovanej siete informačno-poradenských centier. CKO 

aktualizuje Systému riadenia EŠIF a dokumentov vydávaných na jeho základe aj v prípade 

odôvodnenej potreby vyplývajúcej z implementácie OP a uplatňovania jednotlivých ustanovení 

Systému riadenia EŠIF v praxi. 

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) je 

ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, 

posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody. ÚNMS SR zriadil Národné 

kontaktné miesto pre výrobky, jeho hlavnou úlohou je napomôcť pri realizácii princípu 

vzájomného uznávania v zmysle nariadenia EP a Rady (ES) č. 764/2008. Podáva 

podnikateľským subjektom a príslušným orgánom iných členských štátov informácie o 

uplatňovaní princípu vzájomného uznávania, o národných technických pravidlách a národnej 

legislatíve. Úradom bolo zriadené aj Národné informačné stredisko pre technickú normalizáciu, 

ktoré sprístupňuje verejnosti vydané normy STN a dokumenty prijaté medzinárodnými, 

európskymi a zahraničnými normalizačnými organizáciami a poskytuje informácie z oblasti 

technickej normalizácie.  

 

Slovak Business Agency (SBA) predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú 

inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. 

Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora. Dlhodobo realizuje aktivity na 

podporu vzniku a fungovania MSP na Slovensku. V rámci tejto činnosti realizuje finančné 

a nefinančné programy a projekty tak na národnej, ako ja na regionálnej a medzinárodnej 

úrovni. Jednou z dôležitých úloh SBA je monitorovanie prebiehajúcich iniciatív a 

sprostredkovanie informácií o realizovaných opatreniach a iniciatívach zameraných na 

podporu MSP. Aktivity sú podrobnejšie popísané v kapitole... 

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je štátnou príspevkovou 

organizáciou MH SR. Hlavným poslaním agentúry SARIO je akcelerovať a katalyzovať 

slovenskú ekonomiku prostredníctvom získavania investícií, zviditeľňovať postavenie 

Slovenska v medzinárodných politických, ekonomických a spoločenských štruktúrach, 

napomáhať slovenskému podnikateľskému prostrediu pri prenikaní na medzinárodné trhy 

v súlade s koncepciou zahranično-ekonomickej politiky SR. V rámci podpory rozvoja investícií 

a obchodu zabezpečuje propagáciu výhod slovenského podnikateľského a investičného 

prostredia, získava investorov, organizuje aktivity na podporu obchodu so zahraničím, 



poskytuje konzultačnú činnosť. Medzi jej ďalšie aktivity patrí aj účasť na všeobecných a 

špecializovaných výstavách a veľtrhoch, realizácia obchodných misií v zahraničí, prijímanie 

zahraničných misií, vzdelávacie programy pre exportérov a poskytovanie poradenských služieb 

v tuzemsku a v zahraničí.  

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je príspevkovou organizáciou zriadenou 

MH SR. Je nezávislou odbornou autoritou v oblasti rozvoja inovácií a v oblasti energetiky. Jej 

úlohou je získavanie, spracovávanie a zverejňovanie informácií o činnosti fyzických 

a právnických osôb v oblasti rozvoja inovácií a v oblasti energetiky, o hospodárení s energiou 

a racionálnom využívaní zdrojov energie. SIEA má v súvislosti so Stratégiou výskumu a 

inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3) plniť aj funkciu technologickej agentúry, 

prostredníctvom ktorej sa bude RIS3 implementovať. V oblasti priemyselného výskumu, 

inovácií a transferu výsledkov výskumu do praxe tak má riadiacu, komunikačnú a koordinačnú 

funkciu.  

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, 

techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica SR. 

Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových 

centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie. Prevádzkuje 

Portál stimuly pre výskum a vývoj ako aj Kanceláriu Národných kontaktných bodov pre 

komunitárny program Horizont 2020. Centrum transferu technológií pri CVTI SR ponúka 

verejným vedeckovýskumným inštitúciám, podnikateľským subjektom, študentom, ale aj 

širokej verejnosti služby a poradenstvo v oblasti ochrany a komercializácie duševného 

vlastníctva. Súčasťou centra je aj stredisko patentových informácií PATLIB, ktoré zabezpečuje 

poskytovanie niektorých z uvedených služieb centra. Okrem poskytovaných služieb centrum 

buduje a prevádzkuje Národný portál pre transfer technológií. 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je rozpočtovou organizáciou Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poskytuje podporu podnikateľom prostredníctvom 

priamych podpôr zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), zo 

zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), zo zdrojov 

štátneho rozpočtu SR a prostredníctvom projektových podpôr v rámci Programu rozvoja 

vidieka 2014-2020 a operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.  

      

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB) je podpornou bankou zameranou najmä 

na podporu a rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku, podporuje tiež mestá a obce 

a obnovu bytových domov. Vlastníkom a výlučným akcionárom SZRB je Slovenská republika 

zastúpená Ministerstvom financií SR. Poslaním SZRB je podporovať a rozvíjať malé a stredné 

podnikanie na Slovensku, s cieľom hľadať priestor na trhu tam, kde komerčné banky z rôznych 

dôvodov nevstupujú, alebo vstupujú len s limitovaným objemom zdrojov.  

Na splnenie poslania využíva banka okrem svojich úverových produktov aj partnerskú 

spoluprácu s komerčnými bankami a ostatnými inštitúciami podporujúcimi cieľový segment. 

 

EXIMBANKA SR bola zriadená zákonom č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a svoju činnosť vykonáva od 22. 7. 1997. 

EXIMBANKA SR je jediným priamym finančným nástrojom štátu využívaným pri podpore 

exportu. Jej hlavným cieľom je zvýšenie konkurenčnej schopnosti slovenských vývozcov 

tovarov a služieb na medzinárodných trhoch. Pozitívne vplýva na rast zahranično-obchodnej 

výmeny a na zamestnanosť. Umožňuje slovenským exportérom realizovať vývozy do teritórií 



s vyššou mierou rizika krajiny, a to aj pri veľkých projektoch s dlhým odkladom splatnosti. 

Podporuje investovanie v zahraničí, predovšetkým pri zakladaní spoločných podnikov. 

EXIMBANKA SR ponúka celú škálu finančných produktov spojených s vývozom, 

predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Na strane importu je to dovoz 

technológií, ktoré v konečnom dôsledku umožňujú vývoz kvalitnejšej produkcie s vysokou 

mierou pridanej hodnoty. Cieľom EXIMBANKY SR je pomôcť aj malým a stredným firmám, 

ktoré dokážu ponúknuť pre zahraničné trhy perspektívny a konkurencieschopný produkt alebo 

službu. Podiel tohto segmentu na počte klientov je dlhodobo viac ako 70 %. 

 

Pôsobnosť v oblasti podpory podnikania a inovácií ukladá samosprávnym krajom zákon o 

samosprávnych krajoch č. 302/2001 Z. z. a zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja. Zákony hovoria o  povinnostiach samosprávnych krajov v oblasti starostlivosti o 

všestranný rozvoj svojho územia a potrieb jeho obyvateľov, o účelnom využívaní miestnych 

ľudských, prírodných a iných zdrojov, pričom zákon dáva samosprávnym krajom aj možnosť 

vykonávať vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť. 

Jednotlivé samosprávne kraje v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho 

rozvoja spracovali programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyšších územných celkov. 

Samosprávne kraje spracovali aj stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 

Slovenskej republiky (RIS3) prostredníctvom rozvoja inovácií, vedy a technológií. 

 

Business and Innovation Centre (BIC Bratislava) bol založený ako spol. s.r.o. v roku 1991. 

BIC Bratislava je spoločnosť zameriavajúca svoju aktivitu na inovácie v MSP. Hlavnou 

cieľovou skupinou pre aktivity BIC Bratislava sú MSP s vyššou mierou pridanej hodnoty, s 

aktívnou snahou inovovať svoje výrobky či technológie, so záujmom využívať pri tom zdroje 

poznatkov, či už v iných firmách, alebo vo vedecko-výskumných inštitúciách v SR a v celej 

EÚ. Do tejto oblasti BIC Bratislava smeruje širokú ponuku služieb, počnúc základným 

podnikateľským poradenstvom, cez financovanie, sprostredkovanie kontaktov až po 

inicializáciu špecifických nástrojov na podporu inovácií v jednotlivých regiónoch Slovenska. 

Od roku 2008 je slovenským koordinátorom najväčšej siete na podporu podnikania, inovácií a 

výskumu v Európe – Enterprise Europe Network (EEN) a bezplatne poskytuje niektoré jej 

služby. EEN je celoeurópska iniciatíva na podporu medzinárodnej spolupráce slovenských 

organizácií so zahraničnými partnermi v komerčnej, inovačnej a výskumnej oblasti.  

 

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov (RPIC Prešov) vzniklo v roku 1993 

na platforme združenia právnických osôb. Členmi združenia sú v súčasnosti tri komerčné firmy 

(LPH a.s., Mliekofarma, s.r.o., JAKOR s.r.o.) a mesto Prešov. Organizácia sa od svojho vzniku 

prioritne zaoberá podporou podnikania vo všetkých jej formách, s čím súvisí aj postupné 

rozširovanie poskytovaných služieb pre relevantnú cieľovú skupinu. RPIC Prešov sa angažuje 

aj v rámci Slovenskej asociácia podnikateľských a technologických inkubátorov (SAPTI), 

Národnej asociácie pre rozvoj podnikania (NARP) a je jediným mimobratislavským členom 

konzorcia Enterprise Europe Network (EEN). Misiou RPIC Prešov je prostredníctvom svojich 

služieb a aktivít podporovať MSP a vytvárať vhodné podmienky pre sociálno-ekonomický 

rozvoj v regióne Prešov a Košice. Víziou je vybudovať dominantné postavenie RPIC Prešov v 

regióne ako partnera pre oblasť inovácií a internacionalizácie podnikania. 

 

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (ISRRA) napomáha trvalo 

udržateľnému hospodárskemu rozvoju a sociálnemu rozvoju regiónov v súlade s regionálnou 

politikou štátnej správy a samosprávy. Regionálne rozvojové agentúry sa podieľajú na 

viacerých činnostiach, najmä na poskytovaní informácií a poradenských služieb, predovšetkým 

v oblasti štrukturálnych fondov, aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a 



zahraničných grantov, podporovanie vstupu investícií do regiónov, budovanie partnerstiev. 

Zoznam regionálnych rozvojových kancelárií je dostupný na doméne 

http://www.isrra.sk/kontaktne-informacie.html.  

 

Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) je prvým záujmovým združením súkromných 

podnikateľov SR založeným po roku 1989. ZPS je počas celej svojej existencie neziskovou 

organizáciou, vykonávajúcou svoju činnosť výlučne z príspevkov členov a darov domácich a 

zahraničných fyzických a právnických osôb. Od 1. 3. 1993 je ZPS členom Európskej 

konfederácie asociácií malých a stredných podnikov so sídlom v Bruseli. ZPS je zakladajúcim 

členom organizácie, ktorá zastrešuje združenia zamestnávateľov, Republikovej únie 

zamestnávateľov, ktorá zastupuje podnikateľov produkujúcich významnú časť HDP na 

Slovensku.  

Základným cieľom ZPS je prispieť k vybudovaniu modernej a rozvinutej trhovej ekonomiky. 

ZPS chráni podnikateľský stav pred obmedzovaním podnikateľských práv a slobôd a 

zabraňovať všetkým politickým a ekonomickým opatreniam vedúcim k zhoršovaniu 

rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia. ZPS sa vo svojej činnosti ťažiskovo 

sústreďuje na zásadné otázky vytvárania a garantovania zodpovedajúceho podnikateľského 

prostredia. 

 

Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) je zväz odborných spoločenstiev - právnických osôb 

založený v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov. SŽZ združuje na základe dobrovoľnosti právnické osoby - živnostenské 

spoločenstvá cechy, združenia a spolky, pokiaľ ich predmet činnosti je v súlade s cieľmi SŽZ. 

Cieľom SŽZ doma i v zahraničí je tlmočiť, presadzovať a obhajovať záujmy živnostníkov, 

malých a stredných podnikateľov vo vzťahu k štátnym, regionálnym a miestnym orgánom,  

k organizáciám zamestnancov a tiež k neštátnym a mimovládnym organizáciám. Pre svojich 

členov a pre ich členské organizácie poskytuje priamo alebo sprostredkovane odborné 

konzultačné, poradenské informačné služby vo všetkých oblastiach záujmu, ako aj vzdelávacie 

aktivity aj v spolupráci so zahraničím na témy technické, obchodné, právne. 

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) bola zriadená zákonom SNR č. 9/1992 

Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov ako verejnoprávna 

inštitúcia. Členmi komory sa môžu stať právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú 

podnikateľskú činnosť v hospodárskych odvetviach okrem odvetvia poľnohospodárstva a 

potravinárstva. Členmi sa však môžu stať aj iné právnické a fyzické osoby, ak svojím 

zameraním majú vzťah k podnikateľskej činnosti v hospodárskych odvetviach. Členstvo vzniká 

dňom prijatia za člena komory na základe písomnej žiadosti. Výšku členských príspevkov 

schvaľuje Zhromaždenie delegátov SOPK. SOPK je partnerom siete Enterprise Europe 

Network na Slovensku. Zastupuje a koordinuje spoločné záujmy svojich členov vo veciach 

podnikateľskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí, poskytuje im služby a plní ďalšie úlohy v 

rámci svojej pôsobnosti najmä sa podieľa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov 

a opatrení v oblasti podnikania, napomáha zlaďovať záujmy svojich členov v oblasti 

podnikateľskej činnosti a ochraňuje ich pred nepoctivými obchodnými vzťahmi, nadväzuje a 

rozvíja styky s komorami a obdobnými inštitúciami v tuzemsku a v zahraničí a uzatvára s nimi 

dohody, organizuje hospodárske a obchodné misie a delegácie, zhromažďuje a rozširuje 

poznatky a informácie o obchodno-politických, právnych, colných, ekologických a 

ekonomických podmienkach v zahraničí a na tento účel vydáva odborné publikácie, 

zabezpečuje propagáciu svojich členov v tuzemsku a zahraničí vrátane účasti na výstavách 

a veľtrhoch a iné aktivity. 

 

http://www.isrra.sk/kontaktne-informacie.html


Komerčné banky aktívne participujú na financovaní malých a stredných podnikov na 

Slovensku z externých zdrojov. Slovenská sporiteľňa, a.s. v spolupráci s Európskou 

investičnou bankou (EIB) ponúka výhodné úvery na financovanie investičných projektov a 

prevádzkových potrieb malých a stredných podnikov a veľkých firiem z úverovej linky EIB.  

Poskytuje aj úvery z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti v súkromnom 

sektore i úvery zabezpečené rýchlou zárukou SZRB. Slovenská sporiteľňa, a.s. realizuje 

program pre začínajúcich podnikateľov, zároveň pre nich poskytuje aj účelový splátkový úver 

pre začínajúcich podnikateľov, povolené prečerpanie pre začínajúcich podnikateľov a business 

účet bez poplatku za vedenie na prvý rok podnikania.  

VÚB, a.s. tiež poskytuje úvery zo zdrojov EBRD na základe úverovej linky Podpora rozvoja 

energetickej efektívnosti municipalít, investičný úver zo zdrojov EIB určený na podporu 

regionálneho rozvoja, zameraný na podporu odvetví ako životné prostredie, infraštruktúra, 

rozvoj vedomostnej ekonomiky a spoločnosti, efektívne využívanie energií, zdravotníctvo 

a vzdelávanie, preklenovací úver z EÚ fondov i úvery zabezpečené rýchlou zárukou SZRB. 

UniCredit Bank, a.s. poskytuje investičné úvery od EIF, EIB a CEB. Tatrabanka, a.s. 

poskytuje bankové produkty na investičné aktivity s podporou štrukturálnych fondov Európskej 

únie a úvery na predfinancovanie  príspevku, nákupu technológií a strojov či riešenia 

nehnuteľností. OTP Banka, a.s. v rámci Európskeho nástroja mikrofinancovania Progress 

zriadeného Európskou úniou v spolupráci s EIF ponúka úverové produkty pod názvom OTP 

EÚ MIKROúvery. 

 

Spoločnosť SZRB Asset Management, a.s spravuje alternatívny investičný fond Slovak 

Investment Holding (SIH), Slovenský záručný a rozvojový fond (SZRF) a pôsobí ako národný 

koordinačný orgán pre implementáciu Investičného plánu pre Európu a je partnerskou 

organizáciou Európskeho investičného poradenského centra (EIAH) v Slovenskej republike. 

  

Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) je alternatívny investičný fond, cez ktorý sú 

implementované finančné nástroje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v 

programovom období 2014-2020. Hlavným cieľom SIH je zlepšiť prístup k financovaniu pre 

projekty a inštitúcie pôsobiace v nasledovných oblastiach: 

• Dopravná infraštruktúra 

• Energetická efektívnosť 

• Odpadové hospodárstvo 

• Podpora sociálnej ekonomiky 

• Podpora malých a stredných podnikov 

Finančné nástroje implementované cez SIH majú návratnú formu. Financovanie poskytované 

konečným prijímateľom je vykonávané prevažne prostredníctvom finančných 

sprostredkovateľov. Pre každú investičnú oblasť je navrhnutý finančný nástroj zohľadňujúci 

špecifiká danej oblasti s cieľom čo najviac zlepšiť podmienky financovania pre konečných 

prijímateľov. Medzi finančné produkty implementované prostredníctvom SIH patria najmä 

záručné produkty, úverové produkty a investície do vlastného imania.  

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Slovak Business Agency 

 

Kontakt: 

* Slovak Business Agency 

 Karadžičova 2 

 811 09 Bratislava 

Tel.: +421 2 203 63 100 

agency@sbagency.sk, www.sbagency.sk 

 

II.1 PODPORNÉ PROGRAMY SBA 

 

SBA v spolupráci so spoločnosťou Národný holdingový fond, s.r.o. a ďalšími 

sprostredkovateľmi umožňuje prostredníctvom finančných podporných programov malým a 

stredným podnikateľom prístup ku kapitálu na začatie alebo rozvoj ich podnikateľských aktivít. 

Okrem finančných podporných programov úverového, grantového a investičného charakteru 

poskytuje malým a stredným podnikateľom podporu aj v rámci ďalších špecifických programov 

podpory. 

  

Mikropôžičkový program 

 

Mikropôžičkový program je dlhodobo realizovaný finančný nástroj SBA, ktorého cieľom je 

sprístupnenie úverových zdrojov mikropodnikateľom, malým podnikateľom a začínajúcim 

podnikateľom za výhodnejších podmienok. Cieľom programu je umožniť rozvoj malých 

podnikov, zvýšiť mieru prežitia malých podnikov a prispieť k udržaniu zamestnanosti a tvorbe 

nových pracovných miest v jednotlivých regiónoch SR. V nemalej miere je cieľom aj podpora 

mikro a malých podnikov v regiónoch Slovenskej republiky s vysokou mierou nezamestnanosti 

a podpora marginalizovaných skupín pri podnikaní. 

 

Úpravou Mikropôžičkového programu realizovanom v roku 2017 sa rozšíri oblasť podpory, 

doba poskytnutia mikropôžičky a zjednoduší sa dostupnosť mikro a malých podnikateľov 

k finančným prostriedkom.  

 

Podpora spočíva v poskytnutí úveru Príjemcovi najmä na financovanie  investičných 

a prevádzkových  projektov, projektov zameraných na nákup zásob obchodného charakteru, na 

refundáciu prostriedkov vložených do uvedených projektov a refinancovanie, a to všetko na 

účely podnikania Príjemcu. 

 

Mikropôžičkový program má revolvingový charakter. Splátky mikropôžičiek slúžia na 

poskytovanie ďalších mikropôžičiek. Na poskytnutie mikropôžičky nie je právny nárok. 

 

Účel podpory poskytovanej prostredníctvom realizácie Mikropôžičkového programu: 

 sprístupnenie finančných prostriedkov malým podnikateľom formou Úverov za 

zvýhodnených podmienok bez toho, aby dochádzalo k poskytovaniu štátnej pomoci v 

zmysle zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov; 

 umožnenie stabilizácie a rozvoja malých podnikov; 

 zvýšenie miery prežitia malých podnikov; 

 vytváranie podmienok k udržaniu zamestnanosti a tvorbe nových pracovných miest v 

jednotlivých regiónoch Slovenska; 

 pomoc a podpora pri začatí a rozvíjaní podnikania; 

mailto:agency@sbagency.sk


 prípadné zlepšenie prístupu k finančným prostriedkom pre konkrétne skupiny malých 

podnikateľov, ako napr. ženám – podnikateľkám, mladým ľuďom, podnikateľom s 

handicapom, migrantom a seniorom; 

 podpora mikro a malých podnikov v regiónoch Slovenskej republiky s vysokou mierou 

nezamestnanosti; 

 podpora marginalizovaných skupín pri podnikaní. 

 

Podmienky poskytnutia úveru 

http://www.sbagency.sk/podmienky-poskytnutia-uveru 

 

Záujemca 

Na predkladanie Žiadosti o úver (mikropôžičku) sú oprávnení podnikatelia registrovaní a 

sídliaci na území SR . 

  

O poskytnutie úveru sa môžete uchádzať, ak spĺňate všetky nasledovné kritériá: 

 ste fyzickou alebo právnickou osobou v postavení podnikateľa, 

 zamestnávate menej ako 50 zamestnancov, 

 ste registrovaný (t.j. zapísaný v obchodnom registri, živnostenskom registri, resp. v 

inej relevantnej evidencii podnikateľov) a máte sídlo/miesto podnikania na území 

Slovenskej republiky, 

 ste držiteľom živnostenského listu, koncesie alebo iného relevantného oprávnenia na 

vykonávanie podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky, 

 spĺňate definíciu mikro podniku - podnikateľa, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb s 

ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 

2 000 000 EUR alebo ide o malý podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb s 

ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 

10 000 000 EUR. 

 

O poskytnutie úveru sa nemôže uchádzať, ak spĺňa ktorékoľvek z nižšie uvedených kritérií: 

 je voči nemu vedené konkurzné konanie, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu pre nedostatok majetku, bolo začaté konkurzné konanie, bol na Príjemcu 

vyhlásený konkurz, bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, a/alebo bola 

povolená reštrukturalizácia Príjemcu, či prebieha plnenie reštrukturalizačného plánu, 

 bolo rozhodnuté o vstupe Príjemcu do likvidácie, 

 bol právoplatne odsúdený, 

 má pozastavené podnikateľské aktivity,  

 uzavrel dohodu o urovnaní s veriteľmi,  

 bolo začaté súdne alebo iné konanie, ktorého výsledkom môže byť vydanie 

rozhodnutia, ktoré môže byť titulom pre začatie ktoréhokoľvek konania uvedeného 

v písmene a) až d) v tomto ustanovení , 

 nesplnil si povinnosti týkajúce sa úhrady daní, odvodov a poistného.  

 

O poskytnutie úveru sa taktiež nemôže uchádzať: 

 člen Mikropôžičkového výboru zriadeného na úrovni Spolupracujúcich inštitúcií; 

 člen Úverového výboru zriadeného na úrovni Slovak Business Agency a 

 generálny riaditeľ Slovak Business Agency. 

 

Doklady preukazujúce splnenie podmienok sa predkladajú v Žiadosti o úver. 

 

 

http://www.sbagency.sk/podmienky-poskytnutia-uveru


Výška úveru 

Minimálna výška úveru je 2 500 EUR. Maximálna výška úveru je 50 000 EUR. 

 

Účel použitia úveru 

Žiadať môžete úver na investičné projekty a na projekty zamerané na nákup zásob 

obchodného charakteru v rozsahu nižšie uvedenej špecifikácie: 

 nákup hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku súvisiaceho s podnikaním, 

 rekonštrukcia, úprava a opravu a prevádzkových priestorov a technológií, 

 nákup potrebných zásob materiálu, surovín a tovaru 

 úhrada nákladov na nákup vstupov nevyhnutných na zabezpečenie technologických 

procesov vo výrobe alebo v službách, ktoré poskytujete a 

 na refundáciu prostriedkov vložených do uvedených projektov a refinancovanie, a to 

všetko na účely podnikania Príjemcu. 

 iné investičné projekty schválené Vykonávateľom. 

 

Poskytnutý úver nesmiete použiť na iný, ako schválený účel. 

 

Doba splatnosti úveru 

 od 6 mesiacov do 4 rokov v prípade financovania prevádzkových projektov,  

s možnosťou odkladu splátok istiny maximálne o 6 mesiacov a 

 od 1 roka do 8 rokov v prípade financovania investičných projektov, s možnosťou 

odkladu splátok istiny maximálne o 12 mesiacov. 

Presná doba splatnosti úveru bude určená v zmluve o úvere. Splátky úveru sa uskutočňujú 

bezhotovostným prevodom na bankový účet SBA. Všetky splátky úveru sú realizované vo 

výške a v termínoch podľa splátkového kalendára, ktorý je prílohou zmluvy o úvere. Slovak 

Business Agency môže s vami dohodnúť splatenie zostatku úveru a príslušných úrokov pred 

lehotou splatnosti. 

Vaše ostatné peňažné záväzky vzniknuté zo zmluvy o úvere, súvisiacich dokumentov a 

vyhlásení budete splácať podľa záväzkov prevzatých týmito dokumentmi. 

 

Úroková miera 

Úver je poskytovaný s úrokovou sadzbou na úrovni referenčnej sadzby v zmysle oznámenia 

Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (2008/C 14/02). Pre 

určenie výšky úrokovej sadzby je rozhodujúci deň podpisu zmluvy o úvere (nadobudnutia jej 

platnosti). Vykonávateľ si v prípade zmeny oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia 

referenčných a diskontných sadzieb, zmeny iných relevantných všeobecne záväzných právnych 

predpisov, zmien na finančnom trhu vyhradzuje právo upraviť úrokové sadzby pre 

poskytovanie Úverov alebo upraviť mechanizmus stanovenia úrokovej sadzby, avšak iba takým 

spôsobom, aby nedošlo k poskytnutiu ani minimálnej pomoci v zmysle príslušných predpisov. 

Výška referenčnej sadzby sa určuje ako súčet základnej sadzby a marže, pričom: 

 základná sadzba je určená pre jednotlivé členské štáty Európskou komisiou, ktorá ju 

uverejňuje na svojej webovej stránke vždy pre konkrétne časové obdobie a 

 marža je závislá od ratingu príslušného Záujemcu a od úrovne ponúknutého 

zabezpečenia (kolateralizácia). 

 

Úroky z omeškania 

Slovak Business Agency má právo v prípade omeškania so splátkou istiny a úroku požadovať 

od vás zaplatenie úroku z omeškania, ktorý predstavuje 0,05% z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania. 

 



Zabezpečenie Úveru 

Ste povinný poskytnúť zabezpečenie Úveru. Rozsah a forma zabezpečenia je určená SBA s 

prihliadnutím na rizikovosť Podnikateľského plánu, výšku úveru a vašu schopnosť splácať 

úver. 

 

Postup poskytnutia úveru 

Základnú administratívnu a technickú podporu pri poskytovaní úverov zabezpečujú jednotlivé 

Spolupracujúce inštitúcie v spolupráci so Slovak Business Agency. 

 

Úvodný pohovor 

Základné informácie o podmienkach a možnostiach poskytnutia úveru získate u 

Spolupracujúcej inštitúcie, prípadne u nás. Spolupracujúca inštitúcia vám poskytne 

prostredníctvom úvodného pohovoru základné informácie o Mikropôžičkovom programe a o 

možnostiach získania úveru. Pri pohovore vám poskytne nasledovné dokumenty: 

 všeobecné podmienky pre poskytnutie úveru, 

 formulár Žiadosti o úver, 

 vzor Podnikateľského plánu. 

 

Žiadosť o úver 

Žiadosť o poskytnutie úveru vyplníte do predpísaného formulára Žiadosti o úver. Pri vypĺňaní 

Žiadosti o úver používajte jednoduché a obsahovo výstižné vety. Dodržiavajte predpísaný 

rozsah textu a v prípade, ak je text dlhší, uveďte ho do prílohy Žiadosti o úver. Navyše, 

Spolupracujúca inštitúcia prípadne Slovak Business Agency  vám ochotne pomôže cez osobnú 

konzultáciu vyplniť Žiadosť o úver a jej prílohy. 

  

Slovak Business Agency alebo Spolupracujúcej inštitúcii sa predloží Žiadosť o úver spolu 

s nasledovnými prílohami: 

  

a) Žiadosť o úver 

  

b) Povinné prílohy k Žiadosti o úver  

1. aktuálny Výpis zo živnostenského registra alebo iného oprávnenia k podnikateľskej 

činnosti, nie starší ako 3 mesiace; 

2. aktuálny Výpis z obchodného registra, ak ide o osobu zapisovanú do obchodného 

registra, nie starší ako 3 mesiace; 

3. aktuálny Výpis z registra trestov, pri právnických osobách Výpis z registra trestov 

všetkých členov štatutárneho orgánu, nie starší ako 3 mesiace; 

4. podnikateľský plán; 

5. ocenenie majetku, ktorý má byť predmetom záložného práva.  

 

c) Nepovinné prílohy k Žiadosti o úver (fotokópia) 

1. Výkaz príjmov a výdavkov a Výkaz o majetku a záväzkoch (fyzické osoby) alebo 

Súvaha a Výkaz ziskov a strát (právnické osoby) za posledné 2 účtovné obdobia v 

prípade existujúceho podnikateľa alebo za posledné účtovné obdobie prípadne časť 

posledného účtovného obdobia v prípade začínajúceho podnikateľa,  ak nie sú údaje 

dostupné v registroch; 

2. Daňové priznanie k dani z príjmov s Potvrdením o jeho podaní na príslušnom 

daňovom úrade za posledné 2 účtovné obdobia v prípade existujúceho podnikateľa 

alebo za posledné účtovné obdobie prípadne časť posledného účtovného obdobia v 

prípade začínajúceho podnikateľa, ak nie sú údaje dostupné v registroch; 



3. kópie odberateľských zmlúv prípadne objednávok zabezpečujúcich Záujemcovi odbyt; 

4. kópie zmlúv existujúcich úverových vzťahov, leasingov a pod. vrátane potvrdenia o 

ich splácaní Záujemcom; 

5. kópia výpisu z podnikateľského účtu Záujemcu; 

6. propagačné materiály Záujemcu, fotodokumentácia. 

 

Vyplnenú Žiadosť o úver spolu s prílohami predkladáte v tlačenej forme v slovenskom jazyku 

Slovak Business Agency prípadne Spolupracujúcej inštitúcie 

http://www.sbagency.sk/kontakty-0 v jednom vyhotovení. Poskytovateľom pomoci v rámci 

programu je Ministerstvo hospodárstva SR, vykonávateľom Slovak Business Agency. Trvanie 

Mikropôžičkového programu nie je časovo obmedzené, jeho ukončenie alebo zmeny budú 

zverejnené poskytovateľom v Obchodnom vestníku a na webovej stránke poskytovateľa a 

vykonávateľa. Bližšie informácie o mikropôžičkovom programe sú dostupné na web stránke 

http://www.sbagency.sk/mikropozicky, informácie možno získať aj na e-mailovej adrese 

mikropozicky@sbagency.sk.  

 

Fondy rizikového kapitálu 

Rizikový kapitál predstavuje finančné prostriedky vkladané investorom do základného imania 

obchodných spoločností. Rizikový kapitál možno použiť na financovanie začatia 

podnikateľskej činnosti, jej rozvoj alebo ďalšiu expanziu. Investor rizikového kapitálu pritom 

ako protihodnotu za poskytnutie určitého objemu finančného kapitálu nadobúda podiel na 

základnom imaní spoločnosti, obvykle menšinový, a zúčastňuje sa na prijímaní základných 

rozhodnutí firmy, ale bežný chod spoločnosti ponecháva na realizátoroch podnikateľského 

zámeru. Investícia vo forme rizikového kapitálu je niekoľkoročný proces súžitia 

podnikateľského subjektu s investorom rizikového kapitálu. 

 

Charakteristika financovania vybraných investičných štádií podniku: 

 

- seed (počiatočné) - poskytované na účely dokončenia výskumu, vývoja a overenia 

počiatočného konceptu, resp. plánu, skôr ako podnik dosiahne štartovaciu fázu, 

- start-up (štartovacie) - poskytované podnikom na vývoj a dopracovanie výrobku alebo 

služby a na počiatočný marketing, 

- other early stage (financovanie počiatočného rozvoja) - poskytované v štádiu, kedy podnik 

už dokončil etapu rozvoja výrobku alebo služby a požaduje ďalšie financovanie na začatie 

komerčnej výroby, 

- development, expansion (rozvojové) - poskytované na účely rastu a rozvoja už 

produkujúceho podniku bez ohľadu na to, či už dosiahol tzv. “bod zlomu” (alebo nie). 

 

Národný holdingový fond, s.r.o. 

Sprostredkovateľom pre fondy rizikového kapitálu je Národný holdingový fond, s.r.o. (NHF). 

Zakladateľom NHF je Slovak Business Agency. NHF je pokračovateľom inštitúcií venujúcich 

sa riadeniu fondov rizikového kapitálu (12/1994 – 04/2006 Seed Capital Company, s.r.o., 

04/2006 - 03/2014 Fond fondov, s.r.o.) ktoré vykonávali činnosť už od roku 1994.  

 Dlhodobým poslaním NHF je rozumným usmerňovaním činnosti jednotlivých fondov 

rizikového kapitálu stimulovať rozvoj sektora malých a stredných podnikov, zhodnocovať 

objem finančných prostriedkov jednotlivých fondov a dosiahnuté zisky používať na ďalšiu 

podporu malých a stredných podnikov, čím sa zabezpečí revolvingový charakter fondov. 

 V minulosti NHF zastrešoval fungovanie šiestich fondov rizikového kapitálu s rozdielnymi 

investičnými stratégiami. Všetky fondy boli vytvorené z verejných zdrojov, t.j. zo zdrojov 

Predvstupovej pomoci EÚ (program PHARE) a čiastočne zo zdrojov štátneho rozpočtu. Za 
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obdobie svojej existencie spoločnosť poskytla finančné prostriedky viac než 140 firmám v 

celkovej hodnote 10 mil. EUR a investíciami pomohla vytvoriť viac než 1 000 pracovných 

miest. V súčasnosti spoločnosť Národný holdingový fond s.r.o. spravuje tri fondy 

rizikového kapitálu bez právnej subjektivity (Fond štartovacieho kapitálu, Regionálny fond 

štartovacieho kapitálu a Fond SISME) a štyri fondy rizikového kapitálu so samostatnou 

právnou subjektivitou (Fond Seed Capital, k. s., Slovenský Rozvojový Fond, a. s. a Slovenský 

rastový kapitálový fond, a. s., Fond inovácií a technológií, a.s.). Portfólio spravovaných fondov 

dotvára Mikropôžičkový fond, ktorého prostriedky sa poskytujú formou úverov malým a 

stredným podnikateľom (viď. časť „Mikropôžičkový program“). Spoločnosť je jedným zo 

zakladajúcich členov združenia SLOVCA (Slovenská asociácia rizikového kapitálu) a členom 

EVCA (European Private equity &Venture capital Association)  

Spoločnosť zabezpečuje nasledovné služby: 

1. poskytovanie odborných konzultácií žiadateľom o financovanie týkajúce sa 

predkladaných projektov, 

2. poradenstvo firmám nachádzajúcim sa v portfóliu spoločnosti, 

3. zabezpečenie spolufinancovania pre žiadateľov požadujúcich vyššiu finančnú čiastku ako 

je maximálna povolená hranica jednotlivých fondov. 

 

Kontakt: 

 

* Národný holdingový fond, s.r.o. 

 Karadžičova 2 

 811 09 Bratislava 

 Tel.: +421 2 3810 2440 

 nhfond@nhfond.sk, www.nhfond.sk  

 

Fondy rizikového kapitálu bez právnej subjektivity 

 

1) Fond štartovacieho kapitálu 

Fond štartovacieho kapitálu bol založený v roku 1995. Postupne nadobudol podobu 

revolvingového fondu. Finančné prostriedky môžu byť investované do troch základných štádií 

životného cyklu spoločnosti, t.j. seed, start-up a development vo forme majetkovej účasti alebo 

jej kombinácie s úverom.  

 

 Veľkosť investície:  

 - minimálna výška: 6 600 EUR  

 - maximálna výška: 663 878 EUR  

 Prípustné odvetvia financovania:   

 - priemyselná výroba  

  - výrobné služby (doprava, stavebná činnosť, opravárenské a servisné činnosti)  

  - inovatívne podniky  

  - aktívny cestovný ruch 

 

2) Regionálny fond štartovacieho kapitálu 

Regionálny fond štartovacieho kapitálu bol vytvorený v roku 2003 a jeho prostriedky sú určené 

pre rozvoj malých a stredných podnikateľov v Bansko-bystrickom, Žilinskom, Košickom a 

Prešovskom kraji. Z prostriedkov fondu je možné financovať podniky nachádzajúce sa v troch 

základných štádiách životného cyklu, t.j. seed, start-up a development. 
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 Veľkosť investície:   

 - minimálna výška: 6 600 EUR  

  - maximálna výška: 165 969 EUR  

 

 Prípustné odvetvia financovania:   

 - výrobno-remeselné odvetvia  

 - výrobné služby (doprava, stavebná činnosť, opravárenské a servisné činnosti)  

  - obchodné služby  

  - aktívny cestovný ruch 

 

3) Fond SISME 

Fond SISME začal svoju činnosť koncom roka 2005. Jeho prostriedky sú určené pre inovatívne 

projekty z oblasti priemyselnej výroby, výrobných a obchodných služieb a nových technológií 

z celého územia Slovenska pre spoločnosti nachádzajúce sa v počiatočnom alebo štartovacom 

štádiu životného cyklu. 

 

 Veľkosť investície:   

 - minimálna výška: neurčená  

  - maximálna výška: 165 969,59 EUR  

 

 Prípustné odvetvia financovania:   

 - inovatívne projekty z oblasti priemyselnej výroby, výrobných a obchodných služieb a 

nových technológií  

 

Fondy rizikového kapitálu so samostatnou právnou subjektivitou 

 

1) Fond Seed Capital, k.s.  

Fond Seed Capital, k.s., je fond, ktorý vznikol v júni 2006. Jeho prostriedky sú určené 

predovšetkým pre investície do novo vznikajúcich a inovatívnych malým a stredným podnikov. 

Fond umožňuje financovať projekty v rámci celého územia Slovenskej republiky.  

 

 Veľkosť investície:   

 - minimálna výška: 6 638,78 EUR  

 - maximálna výška: 331 939 EUR  

 - preferovaná výška: 99 581,76 - 165 969,59 EUR  

 

 Prípustné odvetvia financovania:   

 - bez obmedzenia 

 

Projekty sú posudzované na základe investičných kritérií: inovatívnosť podnikateľského 

zámeru, komercionalizovateľnosť výrobku a služby, návratnosť investície, kvalita 

manažmentu, podiel pridanej hodnoty a nárast hodnoty podniku. 

 

Kontakt:  

*  Fond Seed Capital, k.s.  

 Investičný manažér:  FUNDS MANAGERS, a.s. 

Nevädzová 5, 821 01 Bratislava 

      Office: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava 

      Tel.: +421 903 401 792, +421 904 249 102 

      e-mail: info@fundsmanagers.sk, www.fundsmanagers.sk/fondy  
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2) Slovenský rozvojový Fond, a.s.  

 

Slovenský Rozvojový Fond (SRF) realizuje investície do zabehnutých alebo začínajúcich 

spoločností, ktoré potrebujú expanzný kapitál. SRF investuje formou vkladu do základného 

imania spoločností a stáva sa spoluvlastníkom na vopred stanovené obdobie. SRF investuje aj 

do zabehnutých spoločností, ktoré čelia pri finančným problémom, druhotnej platobnej 

neschopnosti alebo problémom s bankovým financovaním. Každú investičnú príležitosť 

posudzuje SRF individuálne a manažéri SRF prihliadajú na všetky špecifiká danej spoločnosti. 

Manažérom Slovenského Rozvojového Fondu, a.s. je QUADRICA Private Equity, a.s. Úlohou 

Quadrica je vyhľadávanie investičných príležitostí, príprava a dojednávanie podmienok vstupu, 

fungovania a exitu SRF ako spoluinvestora. V priebehu životnosti projektu zabezpečuje dohľad 

nad investíciou, zastupuje záujmy Fondu a poskytuje poradenstvo samotným spoločnostiam s 

cieľom optimalizovať ich fungovanie.  

 

 

Veľkosť investície:   

 -  SRF investuje do jedného projektu maximálne 2,3 mil. EUR, pričom minimálna výška 

investície sa spravidla pohybuje na úrovni 0,5 mil. EUR. 

 

Investičné obmedzenia – SRF neinvestuje do: 

 nehnuteľností 

 startupov 

 špekulatívnych investičných aktivít ako sú napr. kúpa a predaj komodít, komoditné 

zmluvy a dojednania, burzové obchody (s výnimkou prípadov, ak predmetom takých 

obchodov sú akcie alebo dlhopisy) 

 derivátových obchodov 

 hazardného podnikania, resp. iných obchodov neinvestičného alebo špekulatívneho 

charakteru 

 obchodov so zbraňami, drogami, alebo iných nelegálnych aktivít 

 

Pri vstupe SRF do podniku sa s vlastníkmi podniku uzatvorí zmluva upravujúca vzájomné 

vzťahy a kompetencie akcionárov počas životnosti projektu. Zmluva zároveň definuje 

podmienky a postup v prípade exitu jedného alebo viacerých partnerov z projektu, ako 

napríklad predkupné práva, postup pri predaji majoritného/minoritného podielu tretej osobe, 

spoločný predaj tretej osobe a pod. Počas investičného obdobia pomáha SRF manažmentu 

spoločnosti poradensky a konzultačne realizovať firemnú stratégiu. SRF spoločnosť neriadi, no 

dozoruje nad investíciou, usmerňuje a pomáha. Exit, resp. ukončenie pôsobenia SRF, sa 

spravidla realizuje formou uplatnenia predkupného práva spoluvlastníka, alebo odpredajom 

novému investorovi. 

 

Kontakt:  
*  Slovenský Rozvojový Fond, a.s. 

 Karadžičova 2 

 811 09 Bratislava 

 Tel.: + 421 2 3810 2440 

 E-mail: quadrica@quadrica.sk 

 

Investičný manažér: QUADRICA Private Equity, a.s. 

      Križkova 9 



     811 04 Bratislava 

     Tel.: 02/32 777 221 

     quadrica@quadrica.sk, www.quadrica.sk  

 

 

3) Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.  

Slovenský rastový a kapitálový fond (SRKF) je partnerom pre financovanie podnikateľa vo 

fáze rastu. Cieľom SRKF je identifikácia zaujímavých rastových projektov/spoločností, 

následná realizácia investície a exit pri požadovanej návratnosti vložených zdrojov. Fond je 

svojím kapitálovým vstupom schopný vyriešiť existujúce joint-venture resp. iné vlastnícke 

spory. Ideálnym projektom je projekt alebo spoločnosť s výrazným rastovým potenciálom, 

silným trhovým postavením a motivovaným manažmentom. 

 

Veľkosť investície:   

 - Fond preferuje investície v intervale od 0,5 – 2,5 milióna EUR v prvej tranži. 

 

Rozsah financovania:  

 - minoritné (minimálne 25%) bez manažérskej kontroly. 

 

Forma financovania:  

 - výlučne majetková účasť v spoločnostiach s ručením obmedzeným a v akciových 

spoločnostiach 

 

Investičný horizont:  

 - strednodobý t.j. 3 - 4 roky 

 

Vhodné štádiá financovania:  

 - Štartovacie - poskytnutie kapitálu v úvodnej fáze  

 - Rozvojové - financovanie expanzie 

 

Vylúčené investície:  

 - špekulatívne investície do vybraných tried aktív (komodity, derivátové inštrumenty) 

  - investície do prevádzkovania hazardných hier 

 

 Na úvodnú analýzu investície je vhodné poskytnutie podnikateľského plánu vrátane 

historických finančných výkazov s predstavením spoločnosti resp. projektu, špecifikovaním 

investičnej príležitosti a použitia zdrojov. Podnikateľský plán alebo návrh by mali obsahovať 

minimálne nasledovné informácie: 

 základné fakty o spoločnosti ako napr. právna forma a vlastnícka štruktúra 

 opis odvetvia, v ktorom spoločnosť pôsobí 

 kvalitatívne informácie o produkte alebo službe, podnikateľskom modeli, distribučnom 

procese, výrobnom procese a pod. 

 predstavenie manažmentu a sponzorov 

 opis investičnej príležitosti 

 historické finančné výkazy vrátane poznámok 

 projektované pro-forma finančné výkazy / plán hospodárenia na najbližšie obdobie 

 

Predkladaný podnikateľský plán musí spĺňať nasledovné investičné kritériá, ktorých reálnosť 

je základným predpokladom kladného vybavenia žiadosti: 

 Rastový potenciál odvetvia a cieľovej spoločnosti 
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 Pozícia na trhu a potenciálne výhody cieľovej spoločnosti využiteľné v hospodárskej 

súťaži  

 Kvalita a skúsenosti manažmentu  

 Realistický podnikateľský plán  

 Návratnosť investície 

 Vplyv fondu na riadenie cieľovej spoločnosti  

 Začlenenie cieľovej spoločnosti do aktuálneho zloženia portfóliových spoločností, 

potenciálne synergické efekty, konflikty záujmov, akumulácia risku  

 Schopnosť cieľovej spoločnosti generovať očakávaný zisk a IRR počas očakávanej 

doby pôsobnosti Fondu  

 Možnosti a riziká spojené s divestíciou  

 Mieru diverzifikovateľných a nediverzifikovateľných rizík spojených s vlastníctvom 

danej investície, ako aj faktory ktoré zmierňujú dané riziká 

 

 

Kontakt:  
* Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.  

 Laurinská 18 

 811 02 Bratislava 1 

 Tel.: +421 2 3240 9000, 0914 32 00 65  

 sekretariat.ba@wood-co.sk, Boris.Kostik@wood.com, www.wood.cz  

 

4) Fond inovácií a technológií, a.s.  
Poslaním Fondu inovácií a technológií (FIT) je formou poskytovania rizikového kapitálu 

podporiť podnikateľskú iniciatívu a tak rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a hospodárstvo 

smerom k inovatívnej ekonomike. Finančné možnosti Fondu poskytujú väčšiu flexibilitu ako 

financovanie prostredníctvom úveru z finančných inštitúcií. Fond inovácií a technológií 

poskytuje priestor, čas a prostriedky pre pôvodný manažment na realizáciu ich podnikateľského 

zámeru.  

Investičným manažérom spoločnosti Fond inovácií a technológii je spoločnosť Stengl Finance, 

a.s., ktorá vyhľadáva investičných príležitostí, príprava a dojednávanie podmienok vstupu, 

fungovania a exitu. 

 

Investičný horizont:  

 -  4 až 6 rokov 

Výška investície:  

 -  od 20 000 EUR do 1 500 000 EUR 

 

FIT podporuje v prevažnej miere projekty, ktoré prichádzajú s novými riešeniami súčasných 

problémov, alebo ktoré sa snažia zdokonaliť niečo, čo už existuje a zároveň sú sľubnou 

investičnou príležitosťou. Oblasti, ktorým FIT venuje osobitnú pozornosť, sú životné 

prostredie, obnoviteľné zdroje energie, priemyselné inovácie, e-commerce, informačné 

technológie, telekomunikácie, technológie, ktoré zlepšia život alebo softvérové riešenia. FIT 

hľadá ľudí s nápadom, tvorivé osoby, výskumníkov a vedcov, podnikateľov v rôznych štádiách 

realizácie ich podnikateľského zámeru. Orientuje sa aj na mladé firmy, ktoré svoj nápad 

zhmotnili vo vývoji produktu alebo služby a plánujú ho ďalej uviesť na trh. 

 Rizikový kapitál sprostredkúva financie podnikom, ktoré sú vo všeobecnosti veľmi malé a 

ešte len v počiatočných fázach svojej existencie, zároveň však majú veľký potenciál na rast a 

expanziu. FIT ponúka nielen finančnú investíciu. Aktívne sa zapája do rozvoja firmy, radí v 

kľúčových situáciách a pomáha firme rozvinúť sa v čo najväčšej miere. Podpora FIT zahŕňa: 
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 predštartovací (seed) kapitál, štartovací (start-up) kapitál ako aj kapitál na rozšírenie 

(expansion); 

 finančnú podporu projektov v kombinácii s „hands on“ prístupom, kedy sa ako partneri 

osobne podieľame na ďalšom rozvoji projektu; 

 rizikový kapitál v rôznych formách (účasť na vlastnom kapitáli, dlhové a equitné 

financovanie); 

 osobný prístup, mentoring, koučing; 

 tvorbu stratégií rozvoja, príprava spoločnosti na vstup strategického investora. 

 

Kontakt:  

*  Fond inovácií a technológií, a.s. 

 Karadžičova 2 

 811 09 Bratislava 

  Tel.: + 421 2 3810 2440 

 info@fondfit.sk , www.fondfit.sk  

 

 Investičný manažér:  Investeers, a.s. 

      Trhová 54 

      841 01 Bratislava - Dúbravka 

      tel.: +421 915 835 671     

      radoslav.vasina@investeers.com 

      michal.borza@investeers.com 

 

Poradenské programy SBA 

 

Program podpory úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu 

Predmetom Programu podpory úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu je 

prezentovanie úspešných príkladov podnikania malých a stredných podnikov a realizácia 

aktivít zameraných na zvyšovanie motivácie pre vstup do podnikania a presadzovanie 

podnikania ako kariérnej alternatívy k pracovnému úväzku. 

 

Iniciatíva „STARTUP SHARKS“ 

Slovak Business Agency aj v roku 2017  poskytuje podporu začínajúcim podnikateľom 

a nepodnikateľom v rámci štátneho programu na podporu startupov. Program je v startupovej 

komunite známy ako iniciatíva Startup Sharks. Aktivity Programu a Schémy na podporu 

startupov sú rozdelené do troch komponentov:  

 V rámci komponentu 1 Programu a Schémy majú záujemcovia možnosť účasti na 

domácom, alebo zahraničnom podujatí zameranom na podnikanie, inovácie, 

technológie alebo startupy.  SBA účastníkom zabezpečí letenku, ubytovanie 

a vstupenky, prípadne priestor na vystavovanie na podujatí.  

 Aktivitou komponentu 2 Programu a Schémy je mentoring resp. odborné poradenstvo, 

kde záujemcovia s inovatívnym nápadom/projektom môžu požiadať o experta z 

rôznych oblastí, napríklad energetika, IT, IKT, marketing, obchod atď. Náklady na 

mentora budú plne hradené SBA.  

 Komponent 3  Schémy je zameraný na  účasť záujemcov na zahraničných stážach 

vo svetových startupových inkubátoroch.  
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Komponent 1 a Komponent 2 sú určené pre FO nepodnikateľov aj pre PO a FO podnikateľov 

(firma/živnosť nesmie byť staršia ako 5 rokov). Komponent  3 je určený výhradne pre PO a FO 

podnikateľov (firma/živnosť nesmie byť staršia ako 5 rokov).   

Podrobnejšie informácie a aktuálne výzvy na prihlasovanie do jednotlivých komponentov 

nájdete na stránke SBA. 

 

Program Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o 

podnikanie 

Predmetom programu Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o 

podnikanie (ďalej len „program“) je poskytovanie pomoci formou poradenských a vzdelávacích 

služieb financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, zameranej na budovanie 

podnikateľských kompetencií. 

Prijímateľom pomoci sa poskytuje pomoc formou dotovaných – bezplatných a zľavnených 

služieb - poradenských konzultácií a krátkodobých vzdelávacích kurzov. Predmetom 

poradenských služieb sú základné témy súvisiace s podnikateľským prostredím v Slovenskej 

republike. Vzdelávacie kurzy sú zamerané na získanie teoretických a praktických poznatkov 

najmä z oblasti základov legislatívy, práva, manažmentu, účtovníctva, marketingu, 

administratívy, motivácie a rizík.   

 

Program na podporu internetovej ekonomiky 

Predmetom Programu na podporu internetovej ekonomiky je poskytovanie pomoci formou 

podporných služieb zameraných na využívanie nástrojov e-commerce a rozvoj elektronických 

služieb. 

 

Program Monitoring a výskum v oblasti malého a stredného podnikania 

Predmetom Programu Monitoring a výskum v oblasti malého a stredného podnikania je 

vykonávanie prieskumov a analýz stavu a vývoja malých a stredných podnikov a ich postavenia 

v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky ako aj na Jednotnom trhu Európskej únie a 

na globálnom trhu. 

 

II.2 OSTATNÉ AKTIVITY SBA NA PODPORU PODNIKANIA 

 

Súťaže a informačné aktivity 

Slovak Business Agency (SBA) usporadúva každoročne prestížnu celoslovenskú súťaž 

Podnikateľka Slovenska a Európsku cenu za podporu podnikania na národnej úrovni. 

 

 Podnikateľka Slovenska 

Projekt Podnikateľka Slovenska je zameraný na podporu rozvoja podnikania žien na Slovensku. 

Jeho hlavným cieľom je oceniť a vyzdvihnúť dôležité miesto žien vo sfére podnikania. Cieľom 

projektu Podnikateľka Slovenska, ktorý založila Slovak Business Agency (SBA) v roku 1999 

je oceniť ženy, ktoré dosahujú výnimočné výsledky v podnikaní a dokážu sa presadiť na trhu. 

 Súčasne sa zameriava na spropagovanie najúspešnejších žien, ktoré dokázali zladiť rodinné 

a pracovné povinnosti. Publicitou týchto podnikateliek sa snaží motivovať ostatné ženy, aby 



začali podnikať, a aby sa nebáli rozvíjať svoje podnikateľské aktivity. Je určená nielen pre 

začínajúce podnikateľky ale aj tie, ktorých spoločnosti sú pevne etablované na trhu. Viac 

informácií a predošlé ročníky nájdete na www.podnikatelkaslovenska.sk, alebo na stránke 

Úspech pristane každej na facebooku. 

 

Kategórie: 

  - Vynikajúca podnikateľka - Podniká min. 3 roky, je obchodnou spoločnosťou alebo 

živnostníčkou, zamestnáva 3 a viac zamestnancov. 

 -   Začínajúca podnikateľka - Podniká od 1 až 3 roky, je obchodnou spoločnosťou alebo 

živnostníčkou. 

 - Úspešná živnostníčka - Podniká min 3 roky, je samozamestnávateľkou, príp. 

živnostníčkou, ktorá zamestnáva max. 2 zamestnancov. 

 

Hodnotiace kritéria: 

 úspešnosť firmy z hľadiska hospodárskych výsledkov 

 jasná predstava o ďalšej činnosti 

 prínos firmy v regióne 

 netradičná realizácia činnosti 

 zosúladenie rodinného a pracovného života 

 zaistený odbyt tovarov a služieb 

 kvalita a odbornosť 

 úroveň pred a popredajného servisu 

 sociálny program pre zamestnancov 

 

 Európska cena za podporu podnikania 

V roku 2006 vyhlásila Európska komisia súťaž Európske podnikateľské ocenenie, ktoré sa v 

roku 2011 premenovalo na Európsku cenu za podporu podnikania (EEPA). Slovak Business 

Agency (vtedy Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) sa v tom istom 

roku stala organizátorom národného kola tejto súťaže na Slovensku.  

Cieľom EEPA, je uznať a odmeniť výnimočné iniciatívy, ktoré podporujú podnikateľské 

aktivity na regionálnej úrovni. Ocenenia nie sú iba súťažou ale majú za cieľ zvýšiť povedomie 

o podnikaní – zameranom na riadiacu činnosť, ako aj na produkciu. 

Európska komisia stavia na prvé miesto podporu ekonomického rastu a tvorbu nových 

pracovných miest. V súvislosti s tým sa rozhodujúcimi stávajú politiky na podporu podnikania 

a tvorby priaznivého podnikateľského prostredia, najmä pre malé a stredné podniky, ako aj ich 

úspešná implementácia na lokálnej a regionálnej úrovni.  

Výzva zapojiť sa do udeľovania ocenení je adresovaná všetkým vnútroštátnym, regionálnym či 

miestnym orgánom alebo partnerstvám verejného a súkromného sektora, ktoré prispeli k 

zrýchleniu rastu hospodárstva v príslušnom regióne. 

Súťaž má dve výberové kolá: národné a finálne. Do finálneho kola postúpia max. 2 účastníci z 

každej krajiny. Porota na vyššej úrovni vyberie víťazov a ich mená oznámi na slávnostnom 

vyhlásení. Viac informácií o tejto súťaži nájdete na stránke http://www.sbagency.sk/europska-

cena-za-podporu-podnikania-0.  

 

 Mesačník podnikanie 

SBA pripravuje a vydáva i Špecializovaný internetový časopis „Mesačník Podnikanie“ 

predstavuje interaktívnu platformu pre informovanie o aktuálnom dianí v podnikaní na 

Slovensku a EÚ (daňových a odvodových povinnostiach, zmenách a novelizáciách zákonov, 

nových trendoch z prostredia webu, sociálnych sietí, marketingu, seminároch a aktuálnych 

výzvach určených pre podnikateľov). Súčasťou časopisu je tiež právna a účtovná poradňa. Od 

http://www.podnikatelkaslovenska.sk/
http://www.facebook.com/podnikatelka
http://www.sbagency.sk/europska-cena-za-podporu-podnikania-0
http://www.sbagency.sk/europska-cena-za-podporu-podnikania-0


januára 2013 bola spustená nová doména http://mesacnikpodnikanie.sk/, ktorá nahradila 

pôvodnú www.mp.msponline.sk. E-časopis sa bezplatne posiela na cca 5 000 mailových adries. 

Počet odberateľov tohto komunikačného média kontinuálne narastá. 

 

Pilotné projekty na otváranie tém Small Business Act 

 

 Národné podnikateľské centrum 

Národný projekt „Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na 

Slovensku – I. etapa (ďalej NPC)“, realizovalo od mája 2014 do decembra 2015 v 

Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovak 

Business Agency v rámci Operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja.  

Cieľom projektu je posilniť spoluprácu medzi akademickým a komerčným prostredím v 

oblasti výskumu a vývoja a prispieť tak k zvýšeniu inovačných aktivít firiem. 

Jednou z hlavných aktivít realizovaných SBA je vybudovanie Národného podnikateľské 

centra (centrum typu one-stop-shop), ktoré bude predstavovať komplexný systém podpory 

podnikania. Zámerom je poskytovať ucelenú podporu pod jednou strechou bez toho, aby 

záujemca o podnikanie alebo podnikateľ musel strácať energiu získavaním parciálnych 

informácií, finančnej či nefinančnej podpory na viacerých miestach. 

Viac informácií o Front office NPC je k dispozícii na http://www.npc.sk/sk/front-office. 

  

V rámci NPC budú spustené aj úplne nové nástroje podpory vo forme: 

- Akceleračného programu, ktorého cieľom je umožniť záujemcom o podnikanie rozvinúť 

nevyhnutné podnikateľské zručnosti do konkrétnych podnikateľských zámerov spôsobilých na 

realizáciu. 

- Stážového programu, ktorého cieľom je umožniť vybraným excelentným záujemcom o 

podnikanie, resp. podnikateľom nadobudnutie skúseností a kontaktov v zahraničných 

inštitúciách na podporu podnikania, resp. vo významných spoločnostiach. 

- Inkubačného programu, ktorého cieľom je vytvárať vhodné prostredie a poskytovať 

adekvátne služby pre začínajúce MSP v priestoroch inkubátora NPC. 

- Rastového programu, ktorého cieľom je podpora MSP pri prieniku na spoločný trh EÚ, resp. 

trhy tretích krajín. 

http://www.sbagency.sk/narodne-podnikatelske-centrum-0 - .U76jSbFuStk 

 

 

 Centrum lepšej regulácie 

 

Poslaním Centra lepšej regulácie je znižovanie neprimeranej regulačnej záťaže podnikov 

a zlepšovanie podnikateľského prostredia v SR. Hlavné úlohy Centra lepšej regulácie sú: 

 

 realizácia hodnotenia a kvantifikácia vplyvov navrhovaných a existujúcich právnych 

predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy prostredníctvom analýzy nákladov a 

prínosov jednotlivých možností a spôsobov regulácie na podnikateľské prostredie, 

 tvorba návrhov opatrení na zníženie regulačnej záťaže podnikov za účelom zvýšenia 

konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia a hospodárskeho rastu, 

 realizácia testu vplyvov právnych predpisov a materiálov nelegislatívnej povahy na MSP, 

 v súlade s iniciatívou „Small Business Act“ presadzovanie zásady „najskôr myslieť v 

malom“ v právnom poriadku SR, t.j. zohľadňovanie špecifických potrieb a požiadaviek 

MSP, čoho dôsledkom je najmä zjednodušenie existujúcich právnych predpisov a pravidiel 

pre pôsobenie malých podnikov a stredných podnikov na trhu, 

http://mesacnikpodnikanie.sk/
http://www.mp.msponline.sk/
http://www.sbagency.sk/narodne-podnikatelske-centrum-0#.U76jSbFuStk
http://www.sbagency.sk/narodne-podnikatelske-centrum-0#.U76jSbFuStk


 vytváranie priestoru na konzultácie k návrhom alebo k existujúcim zneniam právnych 

predpisov, materiálom nelegislatívnej povahy a k zneniam právnych predpisov Európskej 

únie a zabezpečovanie spätnej väzbu výsledkov týchto konzultácií vo vzťahu k príslušným 

ústredným orgánom štátnej správy a k orgánom Európskej únie, 

 hodnotenie harmonizácie právneho poriadku SR právnym predpisom EÚ nad regulačný 

rámec stanovený právnymi predpismi EÚ pri transpozícii európskych právnych predpisov 

týkajúcich sa podnikateľského prostredia do právneho poriadku SR. 

 

Organizácie na podporu podnikateľov v zakladateľskej pôsobnosti SBA  

 

 Platforma žien Slovenska 

Platforma žien Slovenska je priamou podporou pre sebarealizáciu žien z ekonomického, 

osobnostného a sociálneho hľadiska za účelom zlepšenia ich postavenia na Slovensku, trhu 

zamestnanosti a uplatnenia v praxi. Je to nezávislá a apolitická organizácia so spoločnými 

hodnotami a cieľmi pre všetky ženy Slovenska.  

Platforma vznikla ako reakcia na 1. ročník konferencie s názvom Fórum žien podnikateliek 

podujatie, ktoré v októbri 2012 zorganizovalo Veľvyslanectvo USA na Slovensku. Fórum 

vyvolalo veľký ohlas u žien nielen z podnikateľského prostredia, vysokopostavených 

manažérok, ale aj v radoch žien z neziskového sektora i žien pôsobiacich vo verejnom sektore 

v rôznych orgánoch štátnej správy, ako aj znevýhodnených skupín na Slovensku. Cieľom 

projektu bolo podporiť podnikanie a dosiahnuť synergiu prostredníctvom spolupráce združení 

a asociácií, ktoré majú záujem dlhodobo sa venovať tejto problematike. Vyústením tejto 

spolupráce bolo vytvorenie Platformy žien Slovenska. Jedným zo zakladajúcich členov je aj 

Slovak Business Agency. Počas ďalšieho obdobia všetky zúčastnené strany pokračovali v 

spolupráci na príprave tzv. Bielej knihy odporúčaní, ktorá sumarizuje problémy, a zároveň 

formuluje odporúčania pre vládu SR v nasledujúcich oblastiach: 1) ženy podnikateľky, 2) 

rovnováha medzi rodinou a profesionálnou kariérou, 3) ženy líderky a ženy v manažérskych 

funkciách. Platforma žien Slovenska chce byť rovnocenným partnerom exekutívnej moci v 

podobe slovenskej vlády ako aj moci zákonodarnej, v parlamente, pri presadzovaní potrieb žien, 

zvyšovaní ich účasti na trhu práce, rozhodovaní, zabezpečovaní rovného postavenia žien v 

spoločnosti a prispievaní k zmene ich vnímania zo strany spoločnosti. 

 

Platforma žien Slovenska poskytuje aj Online mentoringový program - Ambasadorka.sk 

Ambasadorka.sk je platforma pre online mentoring, ktorá má napomôcť ľahšie sa orientovať 

vo svete podnikania a ponúkne vzdelávanie, tréningy, webináre a čo je najviac podstatné – 

koučing a mentoring od skúsených podnikateliek a podnikateľov. Program je dostupný zdarma 

a pre každého, s možnosťou získať cenné informácie pre začatie podnikania, alebo rady ako 

rozšíriť svoje podnikanie ďalej. Viac informácií je dostupných na stránke 

www.ambasadorka.sk.  

 

Kontakt: 

Platforma žien Slovenska 

Sídlo združenia: Grand Castle Hrad a Kaštieľ 

 Ulica Magdaleny Zai 1, 033 01 Liptovský Hrádok 

Kontaktné miesto:  Cukrová 14, 813 39 Bratislava 

Tel: 0949 247 793, office@platformazien.sk, www.platformazien.sk  

 

 

III. Enterprise Europe Network (EEN) 

Jedným z nástrojov v oblasti podpory rozvoja internacionalizácie a medzinárodnej kooperácie 

http://www.ambasadorka.sk/
mailto:office@platformazien.sk
http://www.platformazien.sk/


MSP je i medzinárodná sieť na podporu podnikania - sieť Enterprise Europe Network.  

 

Sieť Enterprise Europe Network (EEN) je s viac ako 600 kontaktnými miestami vo viac ako 

60 krajinách a takmer 4 000 skúsenými pracovníkmi najväčšou štruktúrou nielen v Európe, 

ale aj globálne, v oblasti poskytovania odborného poradenstva a podnikateľských služieb 

s primárnym zameraním na malé a stredné podniky.  

 

Sieť Enterprise Europe Network je na Slovensku reprezentovaná projektom BISS Slovakia 

(Business and Innovation Support Services in Slovakia) predloženým ako odpoveď na výzvu 

na podávanie návrhov programu COSME v roku 2014. Projekt bol pripravený partnermi 

predchádzajúcich európskych iniciatív na podporu podnikania - Euro info centier (EIC) a 

inovácií - Centier na prenos inovácií (IRC) v spolupráci s internetovým portálom EurActiv.sk. 

Koordinátorom projektu je BIC Bratislava, ďalšími partnermi sú: Slovak Business Agency, 

Slovenská obchodná a priemyselná komora a RPIC Prešov. 

 

Cieľom EEN je pomáhať najmä malým a stredným podnikom prenikať na zahraničné trhy, 

pomáhať pri rozvoji ich inovačného potenciálu a zvyšovaní znalostí o trhu EÚ a politikách 

Komisie. Táto iniciatíva Európskej Komisie poskytuje podnikateľom kontaktné miesta – „one 

stop shop“, kde môžu získať informácie, poradenstvo a využívať široký rozsah ľahko 

dostupných služieb zameraných na podporu podnikania.  

 

Hlavnými cieľmi siete EEN sú: 

 posilniť synergie medzi partnermi v sieti prostredníctvom poskytovania integrovaných 

služieb 

 udržiavať a neustále zlepšovať prístup, blízkosť, kvalitu a profesionalitu integrovaných 

služieb poskytovaných sieťou 

 zvyšovať povedomie, najmä medzi MSP, pokiaľ ide o politiky Spoločenstva a služby 

poskytované sieťou, vrátane zvyšovania environmentálneho povedomia a energetickej 

účinnosti MSP, ako aj povedomia o kohéznej politike a štrukturálnych fondoch 

 konzultovať s podnikmi a získať ich stanoviská k smerovaniu politík Spoločenstva 

 zabezpečiť komplementaritu medzi sieťou a ostatnými zainteresovanými poskytovateľmi 

služieb pre MSP 

 znížiť administratívnu záťaž pre všetky strany 

 

Základné služby projektu 

 

Partneri projektu BISS Slovakia budú v rámci partnerskej zmluvy a špecifickej zmluvy o grante 

poskytovať v období 2014-2020 nasledovné služby: 

 

1) Poskytovanie informácií a spätnej väzby, služieb na podporu internacionalizácie a 

podnikateľskej spolupráce. Táto oblasť je zameraná na rozširovanie informácií a 

zvyšovanie povedomia o politikách a legislatíve Európskej únie, jednotnom európskom trhu 

tovarov a služieb, prezentáciu európskych iniciatív pre MSP a zisťovanie spätnej väzby od 

cieľových skupín, zvýšenie účasti MSP na formulácií nových politík EÚ, podpora rozvoja 

cezhraničných aktivít a spolupráce MSP a hľadanie adekvátnych partnerov.  

 

2) Podpora inovácií a služby transferu technológií a know-how. Táto časť je zameraná na 

rozširovanie informácií o možnostiach podpory inovácií v EÚ, podporu medzinárodnej 

technologicky orientovanej spolupráce, transfer technológií a know-how, analýzu 

technologickej situácie podnikov, organizáciu partnerských podujatí vo vybraných 



technologických sektoroch, využitie výsledkov výskumu a vývoja a zvyšovanie inovačnej 

kapacity MSP, vrátanie vytvárania prepojenia na vhodné národné a európske finančné 

schémy. Predstavuje pokračovanie aktivít siete Centier na prenos inovácií (IRC). 

 

3) Služby na podporu účasti MSP v Rámcovom programe EÚ pre výskum, vývoj a 

inovácie (Horizont 2020). Táto oblasť je zameraná na rozširovanie informácií a zvyšovanie 

povedomia o 7RP, identifikáciu výskumno-vývojových potrieb a hľadanie adekvátnych 

partnerov, zvýšenie účasti slovenských firiem (najmä MSP), univerzít a výskumných 

ústavov v európskych programoch výskumu, vrátane prípravy projektov do Horizont 2020.  

 

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

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

 

Aktuálne informácie priamo do Vašej webovej schránky 

Registrovaní podnikatelia sú pravidelne informovaní emailom o novinkách z oblasti 

európskeho podnikateľského prostredia - sú im zasielané aktuálne články, tendre a výzvy na 

podávanie návrhov na projekty, elektronické publikácie dostupné a stiahnuteľné z webovej 

stránky (materiály určené najmä pre podnikateľov), pripravované podujatia (školenia, 

semináre, informačné a konzultačné dni, medzinárodné kooperačné podujatia a podnikateľské 

misie), ponuky na partnerstvo v členských aj nečlenských krajinách EÚ, ako aj nové projekty 

pre podnikateľov.  

 

Databázy pre podnikateľov 

 

Webová stránka EEN obsahuje špecializované sekcie venované hľadaniu obchodných 

a technologických partnerov prostredníctvom databáz, ktoré sú napojené na databázy ďalších 

partnerov tejto siete:  

 

Databáza ponúk na partnerstvo (POD) 

Databáza ponúk na partnerstvo (POD) je nový systém, ktorý vznikol zlúčením Databázy na 

vyhľadávanie obchodných kontaktov (BCD – Business Cooperation Database) a Databázy 

technologických ponúk a požiadaviek (BBS Bulletin Board Service). Databáza POD umožňuje 

bezplatný prístup k 15 tisícom ponúk a požiadaviek z celej Európy. Databáza slúži na 

vyhľadávanie inovatívnych technológií a partnerov na spoluprácu po celej Európe. Všetky 

profily, ktoré sú súčasťou POD databázy boli spracované a vložené prostredníctvom členských 

organizácií v sieti Enterprise Europe Network.  

 

Výsledky výskumu a vývoja (RTD - Research and Technology Development) 

Databáza RTD obsahuje výsledky výskumu a vývoja z projektov financovaných Európskou 

úniou prostredníctvom Rámcových programov pre výskum, vývoj technológií a demonštračné 

aktivity predstavujú významnú bázu nových technológií a služieb pripravených na komerčnú 

aplikáciu. V databáze nájdete stovky aktuálnych výsledkov projektov, ktoré môžete využiť pri 

svojom podnikaní alebo v ďalšom výskume. Databáza tiež poskytuje informácie o súčasnom 

stave vývoja technológií vo vybraných oblastiach. 

 

 

 

 

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


IV. POMOC EURÓPSKEJ ÚNIE 

 

IV.1 EŠIF (PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 – 2020) 

 

V programovom období rokov 2014 – 2020 poskytuje Európska únia v rámci politiky 

súdržnosti pomoc členským štátom s rámci nasledovných piatich štrukturálnych a investičných 

fondov EÚ:  

 

- Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 

- Európsky sociálny fond (ESF) 

- Kohézny fond (KF) 

- Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) 

- Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) 

 

Partnerská dohoda o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v 

rokoch 2014-2020 medzi SR a EK bola uzavretá 20. júna 2014. Partnerská dohoda definuje 

stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme 15,3 mld. EUR na najbližších 10 

rokov. Štrukturálne fondy a Kohézny fond predstavujú 13,7 mld. EUR, Európsky 

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1,55 mld. EUR a Európsky námorný a rybársky fond 

15,8 mil. EUR.  

 

Prioritou SR je zameranie investícií na kľúčové odvetvia rastu a tými sú dopravná 

infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a stredných podnikov, ochrana 

životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. 

Nemenej dôležité budú investície do zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia a v 

neposlednom rade aj do zvýšenia efektívnosti verejnej správy.  

 

SR bude čerpať eurofondy prostredníctvom šiestich základných operačných programov: 

1. Výskum a inovácie,  

2. Kvalita životného prostredia,  

3. Integrovaná infraštruktúra,  

4. Integrovaný regionálny operačný program,  

5. Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia, 

6. Efektívna verejná správa.  

 

Pravidlá pre všetkých päť EŠIF sú uvedené v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 o spoločných 

ustanoveniach. V ďalších nariadenia sú uvedené osobitné pravidlá pre každý fond. 

Samostatným režimom sa budú riadiť programy Technická pomoc, Rozvoj vidieka, Rybné 

hospodárstvo, Európska územná spolupráca a program INTERACT, ktoré sú riadené na základe 

špecifických usmernení EK.  

 



Koncept realizácie finančných nástrojov cez Slovenský investičný holding 

 

V programovom období rokov 2014 – 2020 je časť zdrojov z EŠIF (minimálne 3 % z každého 

operačného programu na úrovni prioritných osí s výnimkou operačných programov pre cieľ 

európskej územnej spolupráce) implementovaných prostredníctvom Slovenského investičného 

holdingu (SIH). SIH predstavuje integrovaný a dlhodobý systém návratnej podpory národných 

investičných priorít SR so zameraním na zvýšenie využitia finančných nástrojov pri čerpaní 

prostriedkov z EŠIF. Ide o účelovo založenú spoločnosť (Special Purpose Vehicle) vo forme 

fondu fondov, ktorá bude zriaďovať alebo investovať do jednotlivých fondov (vrátane ďalších 

osobitných fondov) alebo podfondov kombinujúcich prostriedky z EŠIF, súkromný kapitál a 

potenciálne aj príspevky medzinárodných finančných inštitúcii. SIH bude implementovať 

prostriedky prostredníctvom viacerých finančných nástrojov cez finančných 

sprostredkovateľov. Finančné nástroje majú byť implementované v tých oblastiach, v ktorých 

ex-ante analýza, uskutočnená v r.2014, identifikovala trhové medzery. V rámci SIH sa počíta 

aj s vytvorením osobitných fondov zameraných na rôzne oblasti investovania, ktoré budú 

spravovať vybraní finanční sprostredkovatelia špecializovaní na danú oblasť.  

 

Štruktúra realizácie finančných nástrojov v rámci SIH 

 

Finančné nástroje budú realizované v podobe rôznych finančných produktov (úvery, záruky, 

kapitálové vklady a ďalšie nástroje a produkty), pričom budú realizované podobným spôsobom 

ako je to v prípade iniciatívy JEREMIE. Svojím charakterom predstavujú vhodnú formu 

podpory predovšetkým tých hospodárskych aktivít, ktoré sú spojené s akoukoľvek – či už 

krátkodobou, strednodobou alebo dlhodobou – návratnosťou finančných prostriedkov alebo ich 

úsporou. Ich prostredníctvom bude možné podporiť viac projektov než formou priamej 

nenávratnej podpory, a to vďaka návratnému charakteru týchto nástrojov, ako aj vďaka 

navýšeniu zdrojov súkromným kapitálom. Pri podpore formou návratnej finančnej pomoci 

nedochádza k faktickému dotovaniu hospodárskych výsledkov daných aktivít, vďaka čomu sú 



prostriedky využité efektívnejšie a účelnejšie. Finančné nástroje vďaka ich flexibilným 

možnostiam uplatnenia, v kombinácii s možnosťou generovania dodatočného kapitálu, je však 

možné využiť aj pri podpore iných rozvojových investícií a aktivít.  

  

Prostredníctvom Slovenského investičného holdingu sa predpokladá realizácia finančných 

nástrojov v programovom období 2014 – 2020, v rozsahu približne 500 mil. EUR (indikatívna 

alokácia). 

 

Kontakt: 

SZRB Asset Management, a.s., Grösslingová 44, 81109 Bratislava 

e-mail: office@szrbam.sk 

 

Operačný program Výskum a inovácie 

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR na 

poskytnutie podpory z EŠIF v programovom období 2014 – 2020 s cieľom vytvoriť stabilné 

prostredie pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a zabezpečiť podporu zvýšenia 

efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií ako základného piliera na 

zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. 

Operačný program Výskum a inovácie nadväzuje na operačný program Výskum a vývoj a na 

operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z programového obdobia 2007 – 

2013. Operačný program Výskum a inovácie je kľúčovým implementačným nástrojom stratégie 

Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu 

Slovenskej republiky (ďalej aj „RIS3 SK“), ktorá predstavuje prvý národný komplexný 

strategický dokument zameraný na synergickú podporu výskumu, vývoja a inovácií. Stratégia 

RIS3 SK identifikuje pre SR z hľadiska globálnej excelentnosti a so zohľadnením miestnej 

relevantnosti pre potreby inteligentnej špecializácie jednotlivé oblasti špecializácie: oblasti 

hospodárskej špecializácie, perspektívne oblasti špecializácie, oblasti špecializácie z hľadiska 

dostupných vedeckých a výskumných kapacít a kľúčové spoločenské priority. 

Z toho dôvodu budú podporované, resp. zvýhodňované projekty, ktoré prispievajú k plneniu 

cieľov stratégie RIS3 SK. Celková alokácia operačného programu Výskum a inovácie za zdroje 

EÚ predstavuje takmer 2,3 mld. EUR, z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných 

prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná 

časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. 

Podpora z operačného programu Výskum a inovácie môže mať v závislosti od typu projektu 

formu nenávratného grantu alebo formu návratnej pomoci (návratná pomoc je relevantná iba 

pre vybrané aktivity operačného programu Výskum a inovácie, ktoré sú v gescii Ministerstva 

hospodárstva SR) prostredníctvom finančných nástrojov, ktorá znamená pre žiadateľa prístup 

k financovaniu za zvýhodnených podmienok oproti štandardným trhovým podmienkam. Ide 

najmä o produkty ako napríklad úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázi kapitálové 

investície, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov a i. 

 

Kontakt na riadiaci orgán: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Stromová 1 

813 30 Bratislava 

Tel: + 421 2/59 374 111 

www.opvai.sk 

e-mail: opvai@minedu.sk 

 

mailto:office@szrbam.sk
mailto:opvai@minedu.sk


Kontakt na spracovateľský orgán: 

Ministerstvo hospodárstva SR 

Mierová 19 

827 15 Bratislava 212 

Tel: + 421 2/48 541 111 

www.mhsr.sk 

e-mail: vyzvy@mhsr.sk 

 

Výskumná agentúra 

Hanulova 5/B 

841 01 Bratislava 

Tel:  +421 2/69 299 296 

www.vyskumnaagentura.sk 

e-mail:  info@vyskumnaagentura.sk 

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu 

Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného 

výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji (kód OPVaI-

MH/DP/2017/2.2.2-06). 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu  

je 17 000 000 EUR 

Dátum vyhlásenia výzvy:  13. 04. 2017 

Typ výzvy: otvorená 

 

Kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami sú uverejnené na:  

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/13042017_vyzva_opvai-

mhdp2017222-06/ 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

Riadiacim orgánom pre operačný program Kvalita životného prostredia je Ministerstvo 

životného prostredia SR. Globálnym cieľom operačného programu je podporiť trvalo 

udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov zabezpečujúce ochranu životného 

prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho 

nízkouhlíkového hospodárstva. Operačný program Kvalita životného prostredia nadväzuje na 

operačný program Životné prostredie 2007 – 2013. Celková alokácia operačného programu 

Kvalita životného prostredia za zdroje EÚ predstavuje 3 137 900 110 EUR. Operačný program 

je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu. 

 

Kontakt na riadiaci orgán: 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Sekcia environmentálnych programov a projektov 

Nám. Ľudovíta Štúra 1 

812 35 Bratislava 

Pracovisko: Karloveská 2, 841 04 Bratislava 

Tel:  +421 2/59 561 111 

www.minzp.sk, www.op-kzp.sk/ 

e-mail: info@enviro.gov.sk 
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Kontakt na sprostredkovateľský orgán: 

Ministerstvo vnútra SR 

Sekcia európskych programov 

Pribinova 2 

812 72 Bratislava 

Pracovisko: Panenská 21, 812 82 Bratislava 

Tel: +421 2/50 945 012 

www.minv.sk 

e-mail:  metodika.adapt@minv.sk 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Sekcia implementácie EŠIF 

Bajkalská 27 

827 99 Bratislava 

Tel: +421 2/58 248 401 

www.siea.sk 

e-mail:  esif@siea.gov.sk 

 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Sekcia fondov EÚ 

Tajovského 28 

975 90 Banská Bystrica 

Pracovisko: Karloveská 2, 841 04 Bratislava 

Tel: +421 906 314 111 

www.sazp.sk 

e-mail:  sekretariat_ba@sazp.sk 

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra  

predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci z EŠIF na roky 2014 – 2020 v 

sektore dopravy a v oblasti zlepšovania prístupu k informačným a komunikačným 

technológiám a zlepšenia ich využívania a kvality. Globálnym cieľom OPII je podpora trvalo 

udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie 

podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej 

osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. 

Riadiacim orgánom OP II je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom (pre Prioritnú os 7 - Informačná 

spoločnosť) je Ministerstvo financií SR. Celkový rozpočet financovania OP II vrátane 

národného spolufinancovania prestavuje sumu 3 966 645 373 EUR.  

 

Pre MSP je v rámci OP II zaujímavý najmä Špecifický cieľ 7.2 „Zvýšenie inovačnej 

kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike“, ktorý bude napĺňaný 

prostredníctvom zavádzania opatrení pre zvýšenie používania elektronického obchodu, 

rozširovania možností pre elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu v jednotnom 

digitálnom priestore a podporou najmä MSP prostredníctvom zdieľaných služieb.  

 

Integrovaný regionálny operačný program 

Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program je Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Hlavným cieľom operačného programu je prispieť k 

podpore kvality života a zabezpečiť trvalo udržateľné poskytovanie verejných služieb naprieč 

celou krajinou. To bude prínosom pre vyvážený a udržateľný regionálny rozvoj a hospodársku, 
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územnú a sociálnu súdržnosť slovenských regiónov, miest a obcí. K hlavným prioritám 

programu patrí bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k účinným a 

kvalitným verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie 

kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie a miestny rozvoj vedený komunitou. 

Integrovaný regionálny operačný program nadväzuje na Regionálny operačný program 2007 – 

2013. Celková alokácia Integrovaného regionálneho operačného programu za zdroje EÚ 

predstavuje 1 754 490 415 EUR. Operačný program je podporovaný z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. Podpora z operačného programu bude prevažne poskytovaná formou 

nenávratného finančného príspevku. 

Územná oprávnenosť: 

 prioritná os 1, prioritná os 2 – špecifické ciele 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, prioritná os 3 (pre 

aktivity v bode 1 a 2), prioritná os 4 – špecifický cieľ 4.1 – oprávnené aktivity môžu byť 

vykonávané na celom území SR, 

 prioritná os 2, špecifické ciele 2.1.2, 2.1.3, prioritná os 3 (pre aktivity v bode 3), prioritná 

os 4, špecifické ciele 4.2.1, 4.3.1 – oprávnené aktivity môžu byť vykonávané na celom 

území SR okrem Bratislavského kraja, 

       prioritná os 5 – územia miestnych akčných skupín na celom území SR podľa stanovených 

kritérií (miestny rozvoj vedený komunitou). 

 

Kontakt na riadiaci orgán: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Sekcia programov regionálneho rozvoja 

Račianska 153/A 

P. O. Box 1 

830 03 Bratislava 33 

Tel: +421 2/58 317 536 

www.mpsr.sk 

e-mail: info@land.gov.sk 

 

Operačný program Ľudské zdroje 

Riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR (gestor prioritných osí 2, 3, 4), sprostredkovateľskými orgánmi sú Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR (gestor prioritnej osi 1) a Ministerstvo vnútra SR (gestor 

prioritných osí 5, 6). Prostredníctvom operačného programu bude podporované vzdelávanie, 

zvýšenie účasti mladých ľudí na trhu práce, zvýšenie zamestnanosti, sociálne začleňovanie a 

osobitne integrovanie marginalizovaných rómskych komunít. Globálnym cieľom operačného 

programu je podporiť rozvoj ľudských zdrojov, celoživotného učenia a ich plnohodnotného 

začlenenia na trh práce a zlepšenie ich sociálnej situácie. Operačný program Ľudské zdroje 

nadväzuje na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačný program 

Vzdelávanie z programového obdobia 2007 – 2013. 

Celková alokácia operačného programu Ľudské zdroje z prostriedkov EÚ je 2,2 miliardy EUR. 

Operačný program je multifondový – podporovaný z viacerých fondov, konkrétne z 

Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a osobitných 

rozpočtových prostriedkov EÚ na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Podpora 

z operačného programu Ľudské zdroje bude prevažne poskytovaná formou nenávratného 

finančného príspevku. Pri určitých aktivitách, kde je takáto pomoc efektívnejšia, bude využitá 

aj návratná finančná pomoc prostredníctvom finančných nástrojov (týka sa najmä prioritných 

osí 5 a 6). 
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Územná oprávnenosť: 

 prioritné osi 1 Vzdelávanie, 3 Zamestnanosť a 4 Sociálne začlenenie a ic

byť vykonávané (ak to výzva umožní) na celom území SR, 

 aktivity prioritnej osi 2, 5 a 6 môžu byť vykonávané iba na území menej rozvinutých 

regiónov (celé územie SR s výnimkou územia Bratislavského kraja 

 

Kontakt na riadiaci orgán (gestor prioritných osí 2, 3, 4): 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Sekcia fondov EÚ 

Špitálska 4, 6, 8 

816 43 Bratislava 

Tel: +421 2 /20 462 912 

www.employment.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk 

e-mail: esf@employment.gov.sk 

 

Kontakt na sprostredkovateľský orgán: 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Špitálska 6 

814 55 Bratislava 

Tel: +421 2 /20 431 100 

www.ia.gov.sk 

e-mail: ia@ia.gov.sk 

 

Ministerstvo vnútra SR (gestor pre prioritnú os 5, 6) 

Sekcia európskych programov 

Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít 

Panenská 21 

812 82 Bratislava 

Tel: +421 2 /50 945 023 

www.minv.sk/?OPLZ 

e-mail: imrk@minv.sk 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (gestor pre prioritnú os 1 OP ĽZ 

Vzdelávanie) 

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ 

Stromová 1 

813 30 Bratislava 

Tel: +421 2 /59 374 561 

www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje 

e-mail: esf.vzdelavanie@minedu.sk; sekretariat.ssfeu@minedu.sk 

 

Operačný program Efektívna verejná správa 

Cieľom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) je proklientsky orientovaná, 

transparentná VS, poskytujúca svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne, v záujme podpory 

udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie. Riadiacim orgánom pre OP 

EVS je Ministerstvo vnútra SR. Celkový rozpočet plánu financovania OP EVS vrátane 

národného spolufinancovania prestavuje 278 449 284 EUR. OP EVS nie je určený pre MSP.  
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IV.2 EURÓPSKY POĽNOHOSPODÁRSKY FOND PRE ROZVOJ VIDIEKA 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) prispieva k podpore trvalo 

udržateľného rozvoja vidieka v celom Spoločenstve spôsobom, ktorý dopĺňa politiky podpory 

trhu a príjmov spoločnej poľnohospodárskej politiky, politiky súdržnosti a spoločnú politiku 

rybného hospodárstva. Podpora prispieva k zlepšeniu konkurencieschopnosti 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva podporovaním reštrukturalizácie, rozvoja 

a inovácie, k zlepšeniu životného prostredia a vidieka podporovaním manažmentu krajiny, 

kvality života vo vidieckych oblastiach a podpory diverzifikácie hospodárskej činnosti.  

 

Priame platby 

Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory. Podmienky pre 

poskytovanie priamych podpôr upravuje legislatíva EÚ a SR. Priame podpory sa vyplácajú zo 

štátneho rozpočtu SR a refundujú z rozpočtu EÚ. Všetky informácie, legislatívu, formuláre a 

príručku pre žiadateľa (návod na vypĺňanie formulárov) uverejňuje Poľnohospodárska platobná 

agentúra na svojej internetovej stránke http://www.apa.sk/index.php?navID=123.  

 

Zoznam aktuálnych priamych podpôr 

1. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 

a. platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami 

b. platba v rámci sústavy NATURA 2000 

c. platby na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie 

d. platby na ekologické poľnohospodárstvo 

e. platby na dobré životné podmienky zvierat 

f. lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov 

g. platby na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy. 

 

Okrem priamych podpôr z EPFRV môžu poľnohospodári žiadať aj o priame platby z:  

2. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) 

Schémy oddelených priamych platieb: 
a. prechodný zjednodušený režim základnej platby (jednotná platba na plochu, tzv. SAPS), 

b. platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, 

c. platba pre mladých poľnohospodárov. 

Schémy viazaných priamych platieb: 
a. platba na pestovanie cukrovej repy, 

b. platba na pestovanie chmeľu, 

c. platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou, 

d. platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou, 

e. platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou, 

f. platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou, 

g. platba na pestovanie rajčiakov, 

h. platba na chov bahníc, jariek a kôz, 

i. platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka, 

j. platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka. 

 

3. zo štátneho rozpočtu SR - prechodné vnútroštátne platby 

a. doplnková platba na plochu, 

b. platba na chmeľ, 

c. platba na veľké dobytčie jednotky (VDJ). 

 

http://www.apa.sk/index.php?navID=123


Dotácie v rámci Spoločnej organizácie trhu 

V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky je možné poskytovať podpory v oblasti 

spoločnej organizácie trhu, čiže podpory pre trhové opatrenia: organizáciu trhu s rastlinnými a 

živočíšnymi komoditami a podporu exportu. Ide o podpory európske s čiastočným 

spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu SR.  

Konkrétne informácie o aktuálne realizovaných formách podpory priebežne zverejňuje 

Poľnohospodárska platobná agentúra na svojej internetovej stránke www.apa.sk v časti Sekcia 

organizácie trhu – Trhové mechanizmy, Rastlinné komodity, Živočíšne komodity. 

 

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 

Riadiacim orgánom pre Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) je 

Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR. PRV predstavuje programový dokument Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR na poskytnutie podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre 

rozvoj vidieka v programovom období 2014 – 2020. 

Stratégia PRV je zameraná na dosiahnutie týchto cieľov: 

• posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora, 

• udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám, 

• vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a 

udržiavania pracovných 

miest. 

Celková alokácia PRV po prvej modifikácii predstavuje 2 099 199 696 EUR verejných zdrojov 

na sedem rokov. 

 

Kontakt na riadiaci orgán: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb 

Dobrovičova 12 

812 66 Bratislava 

Tel: +421 2/59 266 111 

www.mpsr.sk 

e-mail: info@land.gov.sk 

 

Kontakt na sprostredkovateľský orgán: 

Pôdohospodárska platobná agentúra 

Dobrovičova 12 

815 26 Bratislava 

Tel: +421 2/52 733 800 

www.apa.sk 

e-mail: info@apa.sk 

 

IV.3 PODPORA EÚ V SEKTORE RYBNÉHO HOSPODÁRSTVA 

 

Európsky námorný a rybársky fond (2014 - 2020) 

 

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) je fond pre námornú a rybársku politiku EÚ na 

obdobie rokov 2014 – 2020. Je jedným z piatich európskych štrukturálnych a investičných 

fondov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a ktorých cieľom je obnova európskeho hospodárstva 

založená na raste a zamestnanosti. ENRF s rozpočtom vo výške 6,5 miliardy EUR bude 

http://www.apa.sk/index.php?navID=9
http://www.apa.sk/index.php?navID=53
http://www.apa.sk/index.php?navID=68
mailto:info@land.gov.sk
mailto:info@apa.sk


v rokoch 2014 - 2020 financovať projekty na realizáciu novej reformovanej spoločnej rybárskej 

politiky (SRP) a rybárom a pobrežným komunitám poskytne financie na to, aby sa prispôsobili 

zmeneným pravidlám. Fond bude financovať aj projekty na podporu tzv. „modrého“ rastu a 

zamestnanosti v rámci integrovanej námornej politiky EÚ (INP). 

Fond EFNR má za cieľ pomáhať rybárom pri prechode na udržateľný rybolov, podporovať 

diverzifikáciu hospodárstiev pobrežných spoločenstiev, poskytovať finančné prostriedky na 

projekty, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta a zlepšujú kvalitu života v európskych 

pobrežných oblastiach a uľahčovať žiadateľom prístup k financovaniu. 

 

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020  

OP RH je programovým dokumentom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 

ktorý je základným rámcom na poskytovanie podpory spolufinancovanej z Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu v programovom období 2014 – 2020 a z prostriedkov 

štátneho rozpočtu. OP RH pokrýva celé územie SR. 

Hlavným cieľom OP RH je podpora trvalo udržateľného a konkurencieschopného sektora 

akvakultúry a spracovania rýb pri využití inovácií s ohľadom na efektívne využívanie zdrojov, 

ochranu životného prostredia a dodržiavanie pravidiel Spoločnej rybárskej politiky EÚ. 

Celková alokácia OP RH za zdroje EÚ predstavuje 15 785 000 EUR. 

 

Kontakt na riadiaci orgán: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb 

Dobrovičova 12 

812 66 Bratislava 

Tel: +421 2/59 266 111 

www.mpsr.sk 

e-mail: info@land.gov.sk 

 

Kontakt na sprostredkovateľský orgán: 

Pôdohospodárska platobná agentúra 

Dobrovičova 12 

815 26 Bratislava 

Tel: +421 2/52 733 800 

www.apa.sk 

e-mail: info@apa.sk 

 

IV.4 PROGRAMY V RÁMCI EURÓPSKE J ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE 

 

Európska územná spolupráca je cieľom politiky súdržnosti a prináša rámec na výmenu 

skúseností medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi subjektmi z rôznych členských 

štátov, ako aj spoločné kroky pri hľadaní riešení spoločných problémov.  

 

V rámci cieľa Európska územná spolupráca bude EFRR v období 2014 - 2020 podporovať: 

- cezhraničnú spolupráca (podporované regióny na úrovni NUTS 3) – koordinuje MPRV SR 

- nadnárodnú spolupráca (regióny na úrovni NUTS 2) – koordinuje Úrad vlády SR  

- medziregionálnu spolupráca (celé územie EÚ) – koordinuje MH SR, resp. MDVRR SR 

 

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA 

V programovom období rokov 2014 – 2020 budú implementované nasledovné programy 

cezhraničnej spolupráce: 

mailto:info@land.gov.sk
mailto:info@apa.sk


 

Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 
Cieľom programu spolupráce je prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov riešiť 

spoločné výzvy slovensko-českých prihraničných regiónov. Program je zameraný na tieto 

oblasti podpory: 

• podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií a vytváranie prepojenia a synergií 

medzi podnikmi, 

centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím; 

• investície do vzdelávania, odbornej prípravy a školení za účelom získavania zručností a 

celoživotného vzdelávania vypracovaním a naplňovaním spoločných programov vzdelávania, 

odbornej prípravy a školení; 

• zachovanie, ochrana, propagácia a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva; ochrana a 

obnova biologickej rozmanitosti, ochrana a obnova pôdy a podpora ekosystémových služieb 

vrátane siete NATURA 2000  

a ekologickej infraštruktúry; 

• podpora právnej a správnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami. 

Oprávneným územím, v ktorom bude možné realizovať aktivity, sú oblasti pohraničia 

Slovenskej republiky a Českej republiky. V SR ide o územie Trnavského, Trenčianskeho a 

Žilinského samosprávneho kraja. V ČR ide o územie Juhomoravského, Zlínskeho a 

Moravskosliezskeho kraja. V rámci programu sú podporované iba spoločné projekty zahŕňajúce 

partnerov, ktorí pochádzajú z oboch krajín zúčastnených na programe. 

 

Kontakt na riadiaci orgán: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Dobrovičova 12 

812 66 Bratislava 

Tel: +421 2/59 266 301 

www.mpsr.sk 

 

Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 

Program spolupráce sa zameriava na inteligentný a udržateľný rast v slovensko-rakúskej 

pohraničnej oblasti. Cieľom programu je v prvom rade prispieť k inteligentnej špecializácii a 

cezhraničnému výskumu motivovanému iniciatívami v oblasti partnerských miest Viedeň a 

Bratislava. Zároveň program podporí udržateľné riadenie a ochranu prírodných zdrojov v 

prírodnej oblasti a zavedie nové udržateľné riešenia dopravy. Tieto hlavné ciele doplní úsilie o 

posilnenie riadenia a inštitucionálnej spolupráce, ktoré bude viesť k integrovanejšej pohraničnej 

oblasti. V záujme dosiahnutia týchto strategických cieľov sa program zameriava na zvýšenie 

počtu aktivít v oblasti cezhraničného výskumu a vývoja, aby poskytol nástroje na ochranu a 

riadenie životného prostredia v spoločných prírodných oblastiach, zintenzívnil vzájomné 

pôsobenie prostredníctvom lepšie integrovaných riešení dopravy a ďalej zlepšoval cezhraničné 

štruktúry riadenia. 

Oprávneným územím, v ktorom bude možné realizovať aktivity, sú oblasti pohraničia 

Slovenskej republiky a Rakúska. V rámci programu sú podporované iba spoločné projekty 

zahŕňajúce partnerov, ktorí pochádzajú z oboch 

krajín zúčastnených na programe. V SR ide o územie Bratislavského a Trnavského 

samosprávneho kraja. Na rakúskej strane programová oblasť zahŕňa severné a stredné 

Burgenlandsko (NUTS 3), Viedeň a Dolné Rakúsko. 

 

 

 

http://www.mpsr.sk/


Kontakt na riadiaci orgán: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Dobrovičova 12 

812 66 Bratislava 

Tel: +421 2/59 266 301 

www.mpsr.sk 

 

Program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 

Program spolupráce sa zameriava na spoločnú ochranu, rozvoj a využitie spoločného 

prírodného a kultúrneho dedičstva v slovensko-maďarských pohraničných oblastiach v rámci 

cestovného ruchu. Zahŕňa spoločné vodohospodárstvo, predchádzanie katastrofám, vytváranie 

vhodných podmienok na obnovu kultúrneho a architektonického dedičstva a rozvoj 

udržateľného cezhraničného cestovného ruchu. 

Program podporuje intenzívnejšie vnútorné prepojenie v rámci EÚ ako jedinečného a 

integrovaného hospodárskeho priestoru zabezpečovaním lepšieho prístupu regionálnych 

centier do transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a podporou ekologických systémov 

regionálnej verejnej dopravy a logistických systémov. 

Program sa ďalej zameria na rozvoj základných podmienok potrebných na zvyšovanie 

pracovnej mobility a zdôrazňuje potrebu integrácie cezhraničných trhov práce. Podporuje 

zlepšenie prístupu ku kultúrnym a k prírodným zdrojom a vytváranie pracovných príležitostí na 

základe miestneho potenciálu a stratégií rastu. 

A napokon je jeho cieľom naďalej podporovať spoluprácu verejných inštitúcií a spoločenstiev, 

ktoré nažívajú vedľa seba po oboch stranách hranice. 

Oprávneným územím, v ktorom bude možné realizovať aktivity, sú oblasti pohraničia 

Slovenskej republiky a Maďarskej republiky. V SR ide o územie Banskobystrického, 

Bratislavského, Košického, Nitrianskeho a Trnavského samosprávneho kraja. Na maďarskej 

strane ide o územie župy Győr-Moson-Sopron, župy Komárom-Esztergom, župy Hlavné mesto 

Budapest, župy Pest, župy Nógrád, župy Heves, župy Borsod-Abaúj-Zemplén a župy Szabolcs-

Szatmár-Bereg. V rámci programu sú podporované iba spoločné projekty zahŕňajúce partnerov, 

ktorí pochádzajú z oboch krajín zúčastnených na programe. 

 

Kontakt na riadiaci orgán: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Dobrovičova 12 

812 66 Bratislava 

Tel: +421 2/59 266 301 

www.mpsr.sk 

 

Program Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 

Program spolupráce odpovedá na najdôležitejšie cezhraničné výzvy, ktoré sú prepojené s 

realizáciou stratégie Európa 2020 v slovensko-poľskej pohraničnej oblasti. Program strategicky 

podporí rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom zlepšiť cezhraničnú dostupnosť a poskytnúť 

jednoduchší prístup k transeurópskym dopravným sieťam (TEN-T). Zároveň sa bude venovať 

problémom životného prostredia a podporí účinné a udržateľné využívanie prírodného a 

kultúrneho dedičstva. Opatrenia v týchto dvoch prioritných oblastiach budú doplnené rozvojom 

vzdelávania, zvlášť na úrovni odborného vzdelávania, a rozvojom príležitostí na celoživotné 

vzdelávanie, ktoré by malo ľuďom pomôcť prispôsobiť sa pracovnému trhu. 

Oprávneným územím, v ktorom bude možné realizovať aktivity, sú oblasti pohraničia 

Slovenskej republiky a Poľskej republiky. Oprávnené územie na poľskej strane zahŕňa územné 

jednotky úrovne NUTS III (subregióny): krosniansky, przemysky, nowosądecky, osvienčimsky 

http://www.mpsr.sk/


a bielsky, ďalej okres (powiat) Pszczyna v tyskom subregióne, okres (powiat) Rzeszow a mesto 

Rzeszow v rzeszovskom subregióne a okres (powiat) Myślenice v krakovskom subregióne. Na 

slovenskej strane oprávnené územie zahŕňa Prešovský samosprávny kraj, Žilinský 

samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji. V rámci 

programu sú podporované iba spoločné projekty zahŕňajúce partnerov, ktorí pochádzajú z 

oboch krajín zúčastnených na programe. 

 

Kontakt na riadiaci orgán: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Dobrovičova 12 

812 66 Bratislava 

Tel:  +421 2/59 266 301 

www.mpsr.sk 

 

Ďalšie programy podpory z EŠIF 

Okrem vyššie uvedených národných a cezhraničných operačných programov je SR zapojená aj 

do nadnárodných a medzinárodných programov financovaných zo zdrojov EÚ. Ide o programy, 

ktorých prostredníctvom sú podporované spoločné projekty realizované v partnerstve medzi 

národnými, regionálnymi a lokálnymi inštitúciami z rôznych krajín EÚ. Na relevantných 

projektoch môžu v rôznej miere participovať aj subjekty zo súkromného sektora vrátane MSP. 

 

Operačný program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko –Rumunsko – 

Ukrajina 2014 – 2020 

Cieľom programu je s podporou EÚ stimulovať aktivity vedúce k zintenzívneniu a prehĺbeniu 

sociálnej a ekonomickej spolupráce medzi regiónmi Ukrajiny a regiónmi členských štátov 

ležiacich na spoločnej hranici. Program sa zameriava na zintenzívnenie a prehĺbenie 

environmentálnej, sociálnej a ekonomickej spolupráce medzi oprávnenými regiónmi Ukrajiny 

(Zakarpatská oblasť, Ivanofrankivská oblasť a Černovická oblasť) a oprávnenými a 

pridruženými regiónmi Maďarska, Rumunska a Slovenska (Košický kraj, Prešovský kraj) pri 

rešpektovaní zásad a princípov trvalo udržateľného rozvoja. 

Priority OP 

Priorita 1: Ekonomický a sociálny rozvoj 

Priorita 2: Zlepšenie kvality životného prostredia 

Priorita 3: Efektívna hranica 

Priorita 4: Podpora spolupráce Ľudia ľuďom 

 

Kontaktné údaje 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Dobrovičova 12 

812 66 Bratislava 

Tel:  +421 2/59 266 301 

www.mpsr.sk 

www.huskroua-cbc.net/sk/ 

 

Program spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 – 2020 

Nadnárodný program bude v programovom období 2014 – 2020 podporovať regionálnu 

spoluprácu medzi krajinami centrálnej Európy (CE). Všeobecným cieľom programu je 

„spolupracovať medzi hranicami pre vytvorenie centrálnej Európy ako lepšieho miesta pre 

život a prácu“. Detailnejšie, nadnárodná spolupráca môže zlepšiť realizáciu inteligentných 

riešení odpovedajúcich na regionálne výzvy v oblasti inovácií, nízkouhlíkovej ekonomiky, 

http://www.mpsr.sk/


životného prostredia, kultúry a dopravy. Program bude budovať regionálne kapacity prístupom 

„bottom-up“ (zdola nahor) v spolupráci a koordinácii s relevantnými partnermi  verejnej a 

štátnej úrovne. Oprávnenými subjektmi sú aj akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením 

obmedzeným, obchodné komory a mimovládne organizácie. Do programu je zapojené celé 

územie Slovenskej republiky. 

 

Program sa skladá z nasledovných štyroch prioritných osí (PO): 

- PO 1: Spolupráca v oblasti inovácií pre zvýšenie konkurencieschopnosti CE 

- PO 2: Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v CE 

- PO 3: Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v CE 

- PO 4: Spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie spojenie CE 

 

Výzvy sú priebežne zverejňované na webstránke www.interreg-central.eu. Úrad vlády SR 

vykonáva úlohy Národného kontaktného bodu a informácie v slovenskom jazyku sú 

zverejňované na stránke www.central2014.gov.sk. Tretia výzva na predkladanie projektov 

bude vyhlásená na jeseň 2017. 

 

Interreg Dunajský nadnárodný program spolupráce 2014-2020 

Dunajský program je novým nadnárodným programom, ktorý zároveň prispieva k 

implementácii makroregionálnej Stratégie EÚ pre dunajský región. Program je finančným 

nástrojom Európskej územnej spolupráce, ktorá je jedným z cieľov kohéznej politiky Európskej 

únie a presadzuje ekonomickú, sociálnu a územnú súdržnosť dunajského regiónu vo vybraných 

oblastiach. Oprávnenými prijímateľmi podpory z prostriedkov programu sú miestne, 

regionálne a národné verejné orgány, organizácie riadiace sa verejným právom, medzinárodné 

organizácie a súkromné organizácie, vrátane súkromných podnikov z krajín EÚ programovej 

oblasti. Do programu je zapojené celé územie Slovenskej republiky. 

 

Program sa skladá z nasledovných štyroch prioritných osí (PO): 

- PO 1: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región 

- PO 2: Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre 

- PO 3: Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región 

- PO 4: Dobre spravovaný dunajský región 

 

Výzvy sú priebežne zverejňované na webstránke www.interreg-danube.eu. Úrad vlády SR 

vykonáva úlohy Národného kontaktného bodu a informácie v slovenskom jazyku sú 

zverejňované na stránke www.danube.vlada.gov.sk. Druhá výzva na predkladanie projektov 

bude vyhlásená najskôr v máji 2017 s celkovou alokáciou 50,83 mil. eur z ERDF. 

 

Medziregionálna SPOLUPRÁCA 

 

Program spolupráce INTERREG EUROPE 2014 – 2020 
Je navrhnutý tak, aby podporoval vzdelávanie v oblasti politík medzi verejnými orgánmi s 

cieľom zlepšiť efektívnosť politík a programov regionálneho rozvoja. Umožňuje verejným 

orgánom v celej Európe vymieňať si skúsenosti a názory na spôsob fungovania verejných 

politík, a tým nájsť riešenia na zlepšenie stratégií pre vlastných občanov. 

Priority OP 

Priorita 1: Výskum, technologický vývoj a inovácie. 

Priorita 2: Konkurencieschopnosť MSP. 

Priorita 3: Nízkouhlíkové hospodárstvo. 

Priorita 4: Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov. 

http://www.interreg-central.eu/
http://www.central2014.gov.sk/
http://www.interreg-danube.eu/
http://www.danube.vlada.gov.sk/


Priorita 4: Spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie strednej Európy. 

 

 

Kontaktné údaje 

www.interregeurope.eu 

www.economy.gov.sk/10305-menu/141702s 

 

Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020 
Program spolupráce INTERACT je súčasťou cieľa Európska územná spolupráca (ďalej aj 

„Interreg“) a poskytuje služby programom Interreg vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, v 

Nórsku a vo Švajčiarsku v oblasti zvyšovania kvality riadenia programov, propagácii výsledkov 

územnej spolupráce a oblasti zlepšenia riadiacich schopností programov pri zavádzaní 

inovatívnych nástrojov a prístupov spolupráce, ako napríklad Európskeho zoskupenia územnej 

spolupráce (EZÚS) alebo makroregionálnych stratégií medzi partnermi z rôznych krajín a 

správnymi orgánmi v Európe. Program INTERACT je špecifický v tom, že neprideľuje 

nenávratný finančný príspevok na základe výziev a predložených projektov, ale poskytuje 

služby prostredníctvom štyroch stabilných kancelárií (Turku, Valencia, Viborg a Viedeň). 

Program poskytuje odborné poradenstvo prostredníctvom školení, workshopov, seminárov a 

konferencií; pomáha vytvárať siete kontaktov a pracovné skupiny; publikuje praktické 

príručky, štúdie a výskumy, vytvára vzory formulárov; poskytuje individuálne poradenstvo pre 

programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca. 

Priority programu 

Zlepšenie riadiacich a kontrolných kapacít programov Interreg. 

Zlepšenie kapacity Interreg pri zachytávaní a propagácii výsledkov programov spolupráce. 

Zlepšenie kapacity riadenia spolupráce v oblasti inovatívnych prístupov, napríklad 

prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), revolvingových fondov, 

makro-regionálnych stratégií a i. 

 

Kontaktné údaje 

www.interact-eu.net 

www.mhsr.sk/interact-iii-2014-2020/141713s 

 

Ďalšími programami medziregionálnej spolupráce v novom programovom období sú programy 

ESPON 2014 - 2020 (zamerané na oblasť rozvojových trendov v európskom území) 

a URBACT 2014 - 2020 (rozvoj miest a posilňovať výmenu skúseností medzi európskymi 

mestami), ktorých implementáciu na národnej úrovni koordinuje MDVRR SR. 

 

Komunitárne programy sú nástrojom EÚ, ktorý slúži k prehlbovaniu spolupráce a riešeniu 

spoločných problémov členských krajín EÚ v oblasti konkrétnych politík EÚ. Tieto programy 

sú financované priamo z rozpočtu EÚ. Tvoria základ pre intenzívnu európsku spoluprácu, 

reprezentujú a podporujú integráciu politiky Spoločenstva pomocou implementácie 

viacročných projektov cez medzinárodné konzorciá. Komunitárne programy sú definované 

postupnosťou opatrení prijatých EK, ktoré sledujú jeden primárny cieľ – rozšírenie a 

spevňovanie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ v dlhodobom časovom období. 

 

 

 

 

 

http://www.economy.gov.sk/10305-menu/141702s


IV.5 KOMUNITÁRNE PROGRAMY 

 

Horizont 2020  

je kľúčovým pilierom Inovácie v Únii, hlavnej iniciatívy stratégie Európa 2020, ktorej cieľom 

je posilniť konkurencieschopnosť Európy v celosvetovom meradle. Horizont 2020 spája všetky 

existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane 7. rámcového 

programu), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre 

konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a aktivity Európskeho inovačného a technologického 

inštitútu (EIT). Horizont 2020 integruje podporu výskumu a inovácií, pričom kladie dôraz na 

podporu MSP a riešenie veľkých spoločenských výziev. Súčasťou je podpora výskumného 

a vzdelávacieho programu spoločenstva EURATOM v oblasti jadrovej energie a bezpečnosti. 

Horizont 2020 je v úzkej synergii s ostatnými európskymi iniciatívami slúžiacimi na podporu 

nadnárodných projektov s jasným trhovým potenciálom ako Eureka a taktiež s iniciatívami na 

podporu medzinárodnej spolupráce ako Enterprise Europe Network.  

 

Rozpočet programu Horizont 2020 sa približuje k 80 mld. EUR (77 028,3 miliónov EUR 

v bežných cenách), pričom na prvý pilier pripadá približne 24,4 mld. EUR, na druhý 17 mld. 

EUR a na tretí 29,7 mld. EUR. Zvyšné prostriedky sú určené pre ďalšie ciele. 

 

Zdroje programu sa budú sústrediť na tri rôzne, ale navzájom sa posilňujúce priority: 

1. EXCELENTNÁ VEDA - Tento cieľ je zameraný na zvýšenie excelentnosti vedeckej 

základne Európy a zaistenie stáleho toku výskumu svetovej úrovne s cieľom zabezpečiť 

dlhodobú konkurencieschopnosť Európy. Tento cieľ bude slúžiť na podporu najlepších 

myšlienok, rozvoj talentov v Európe, sprístupnenie prioritnej výskumnej infraštruktúry pre 

výskumných pracovníkov a na zatraktívnenie Európy pre najlepších svetových výskumných 

pracovníkov. 

2. VEDÚCE POSTAVENIE PRIEMYSLU - Zámerom tohto cieľa je urobiť z Európy 

prostredníctvom podpory činností, ktorých náplň určia podniky, príťažlivejšie miesto z 

hľadiska investícií do výskumu a inovácií (vrátane ekoinovácie). Prostredníctvom tohto cieľa 

sa budú poskytovať rozsiahle investície do kľúčových priemyselných technológií, 

maximalizovať potenciál rastu európskych podnikov prostredníctvom poskytnutia primeraného 

financovania a pomáhať inovatívnym MSP dostať sa do svetovej špičky. 

3. SPOLOČENSKÉ VÝZVY- Tento cieľ odráža politické priority stratégie Európa 2020 a 

slúži na riešenie hlavných obáv občanov v Európe a mimo nej. Financovanie sa bude 

zameriavať na šesť kľúčových tém:  

1) Zdravie, demografické zmeny a kvalita života;  

2) Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum  

     a bioekonomika;  

3) Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia;  

4) Inteligentná a integrovaná doprava šetrná k životnému prostrediu;  

5) Opatrenia na ochranu klímy, účinné využívanie zdrojov a suroviny;  

6) Inkluzívne, inovatívne a bezpečné spoločnosti. 

 

Jedným z prvkom financovania MSP v rámci programu Horizont 2020 je tzv. SME Instrument 

(Nástroj pre MSP), na ktorý je v rokoch 2014-2020 alokovaných 3 mld. Eur. Za 

implementáciu zodpovedá Výkonná agentúra Európskej komisie pre MSP ( EASME ). Cieľom 



nástroja je podporiť najinovatívnejšie malé podniky s veľkým potenciálom rastu schopné 

samostatne prežiť v trhovom prostredí. Poskytuje granty jednoduchým a rýchlym spôsobom 

prostredníctvom niekoľkých fáz. SME Instrument Phase 1 - na štúdie konceptu a 

uskutočniteľnosti inovácií a SME Instrument Phase 2 – samotné uskutočnenie projektu 

Projekty, ktoré už dosiahli určitý rozvoj tiež môžu benefitovať z ďalších podporných služieb 

SME Instrument Phase 3. Pracovný program Horizontu 2020 "Inovácie v MSP" (Innovation 

in SMEs) stanovuje okruhy a témy, v rámci ktorých je možné sa prihlasovať. Uchádzať sa je 

možné kedykoľvek  (stálo otvorené výzvy), pričom prihlášky sú vyhodnocované štyri krát do 

roka (v časoch cut-off date). 

 

V roku 2017 sú cut-off date naplánované : 

 

SME 

Instrument 

Phase 1 

15.2.2017 3.5.2017 6.9.2017 8.11.2017 

SME 

Instrument 

Phase 2 

18.1.2017 6.4.2017 1.6.2017 18.10.2017 

 

Získať podporu prostredníctvom SME Instrument v roku 2017 je možné v rámci nasledovných 

tém: 

Názov témy Rozpočet 

2017(mil €) 

Schéma rušivých inovácií 66,00 

Urýchlenie zavádzania moderných nanotechnologických materiálov alebo 

moderných výrobných a spracovateľských technológií prostredníctvom 

MSP 

35,32 

Podpora pre MSP, ktoré sa zaoberajú biotechnológiami 7,50 

Zapojenie MSP do vesmírneho výskumu a vývoja 12,60 

Podpora inovatívnych MSP v odvetví zdravotníckych biotechnológií 80,00 

Urýchlenie zavedenia riešení IKT na trh určený pre zdravie, voľný čas a 

starnutie 

12,50 

Stimulácia inovačného potenciálu MSP pre trvalo udržateľné a 

konkurencieschopné odvetvia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, 

agropotravinárstva a biologického poľnohospodárstva 

37,87 

Podpora úsilia malých a stredných podnikov o rozvoj - rozmiestnenie a 

trhovú replikáciu inovatívneho riešenia 

12,42 

Stimulácia inovačného potenciálu malých a stredných podnikov pre 

nízkouhlíkový a účinný energetický systém 

50,00 

Inovačný výskum malých podnikov pre mobilitu v oblasti dopravy a 

inteligentných miest 

61,23 

Zvyšovanie potenciálu malých podnikov v oblasti klímy, životného 

prostredia, efektívneho využívania zdrojov a surovín 

36 

Nové obchodné modely pre inkluzívne a inovatívne spoločnosti 11,40 

Zapojenie malých a stredných podnikov do výskumu a vývoja v oblasti 

bezpečnosti 

14,67 



 

Ďalším nástrojom na podporu MSP v rámci Horizontu 2020 je „Prístup k rizikovému 

financovaniu (Acces to Risk Finance)“ prostredníctvom nástrojov InnovFin. 

 

V rámci programu "Prístup k rizikovému financovaniu" pomáha program Horizont 2020 

spoločnostiam a iným organizáciám, ktoré sa zaoberajú výskumom a inováciami (R&I), 

prostredníctvom finančných nástrojov získať ľahší prístup k pôžičkám, zárukám, protizárukám 

a hybridnému, mezzanine a kapitálovému financovaniu. Cieľom tejto časti je prekonať 

nedostatky v dostupnosti dlhových a kapitálových finančných prostriedkov pre spoločnosti a 

projekty zamerané na výskum, vývoj a inovácie na všetkých stupňoch vývoja. Spoločne s 

kapitálovým nástrojom programu pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných 

podnikov (COSME) (2014 - 2020) podporí rozvoj rizikového kapitálu na úrovni Únie. 

 

Hlavným účelom programu je podporiť a uľahčiť prístup k zdrojom dlhového a kapitálového 

financovania inovatívnym spoločnostiam všetkých veľkostí, ako aj výskumným centrám 

a univerzitám, verejno-súkromným partnerstvám, účelovým spoločnostiam alebo projektom a 

spoločným podnikom 

 

Celkovo program Horizont 2020 vyčlenil približne 2,6 miliárd EUR na program „Access to 

finance“ (na obdobie rokov 2014 - 2020). Financovanie bude spravovať Európsky investičný 

fond (EIF) a Európska investičná banka (EIB). 

 

Aktuálne v Slovenskej republike prostredníctvom InnovFin SME Guarantee poskytuje 

zvýhodnené pôžičky pre inovatívne MSP:  ČSOB, a.s. a UniCredit bank a.s. 

 

Aktuálne výzvy Horizontu 2020 a viac informácií je dostupných na stránkach 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ a 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/. 

 

Kontakt 

Kancelária Národných kontaktných bodov pre Horizont 2020 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

Adresa:  Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

tel: +421 2 69253 164 | email: h2020@cvtisr.sk 

http://h2020.cvtisr.sk/  

 

COSME 2014-2020 

Program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov na roky 2014-2020  
je európsky komunitárny program zameraný na podporu konkurencieschopnosti európskych 

podnikov. Jeho je zvýšiť prístup MSP k finančným zdrojom, podporovať podnikateľov a ich 

internacionalizáciu a zlepšovanie podnikateľského prostredia. Program COSME je postavený 

na štyroch hlavných cieľoch, na ktorých sa bude nasledovne deliť aj rozpočet COSME 

v celkovej výške 2,3 miliardy EUR: 

1) zlepšenie prístupu MSP k financovaniu (60 %) 

2) zlepšenie prístupu na trhy (21,5 %),  

3) zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť podnikov (2,5 %), 

4) podpora podnikania (11 %). 

Pomocou pákového efektu by sa v rámci programu mohlo vďaka spolupráci s finančnými 

sprostredkovateľmi mobilizovať až 25 mld. EUR. EIF uverejní na základe podpísanej dohody 

otvorenú výzvu na vyjadrenie záujmu, kde sa budú môcť prihlásiť oprávnené finančné inštitúcie 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
mailto:h2020@cvtisr.sk
http://h2020.cvtisr.sk/


(banky, záručné inštitúcie, fondy, atď.). Na základe hĺbkovej analýzy potom vyberie finančných 

sprostredkovateľov, ktorí môžu sprístupniť nové financovanie európskym MSP vo všetkých 

sektoroch. Na napĺňaní cieľa v oblasti sprístupňovania financií sa bude podieľať Jednotný 

portál o prístupe ku zdrojom (Access to EU Finance). Využívať bude dva nástroje – úverový 

a kapitálový. Výška zdrojov na úverový nástroj by mohla dosiahnuť cca 20-21 mld. EUR, na 

kapitálový nástroj cca 4 mld. EUR. 

Pokiaľ ide o nástroje na podporu podnikania v rámci COSME, budú pokračovať 

propagačné akcie a výmeny osvedčených postupov ako Európsky týždeň malých a stredných 

podnikov, Európska sieť ambasádoriek podnikateliek, Európska sieť pre mentoring a podporu 

žien – podnikateliek. Pokračovať bude aj výmenný program Erasmus pre podnikateľov. 

Aktuálne výzvy a viac informácií je dostupných na stránke 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html. 

 

Program Kreatívna Európa  

sa začal realizovať v roku 2014 a vznikol zlúčením dvoch samostatných programov Kultúra a 

MEDIA (spolu s MEDIA Mundus). Ide o najväčší svetový podporný program a jeho rozpočet 

na roky 2014 až 2020 je 1,46 miliardy EUR. 
 

Cieľom programu Kreatívna Európa je zvýšiť hospodársky rast a pracovné miesta v sektore 

kultúry a kreatívnych priemyslov, podporiť umelecké aktivity, profesionálov, spoločnosti a 

organizácie v kultúre, a tým im pomôcť osloviť nové publikum v Európe i mimo nej a zlepšiť 

ich zručnosti v digitálnom veku. Program Kreatívna Európa je zameraný predovšetkým na 

podporu MSP v kultúrnych a kreatívnych sektoroch.  

Program Kreatívna Európa bude mať dva programy: MEDIA (min. 56% z celkového rozpočtu) 

a Kultúra (min. 31%). Ďalších max. 13% rozpočtu sa pridelí medzisektorovej oblasti – sem 

spadá aj plánovaný garančný mechanizmus, ktorý má za cieľ zvýšiť dostupnosť zdrojov z 

bankových a finančných inštitúcií. 

Podprogram Kultúra podporuje kultúrne a kreatívne organizácie s cieľom pomôcť im pôsobiť 

medzinárodne a podporovať cezhraničný pohyb kultúrnych diel a mobilitu kultúrnych hráčov. 

Hlavnými oblasťami podpory sú: Projekty európskej spolupráce, Literárny preklad, Európske 

siete a Európske platformy. 

 Podprogram MEDIA má ako hlavný cieľ zvyšovať konkurencieschopnosť európskeho 

audiovizuálneho priemyslu v rámci otvoreného európskeho trhu a v digitálnej ére, cirkuláciu 

európskych audiovizuálnych diel a mediálnu gramotnosť. Podpora je určená nezávislým 

producentom, distribútorom, organizátorom podujatí (tréningy, festivaly, trhy) a ďalším 

subjektom v audiovízii v týchto oblastiach: Tréning profesionálov, Vývoj projektov, 

Distribúcia, Propagácia, Medzinárodné koprodukčné fondy, Práca s publikom, Siete kín. 

Podpora je poskytovaná vo forme grantov.  

 

Distribúciu informácií o programe administratívnu podporu zabezpečuje kancelária Creative 

Europe Slovensko, ktorá je súčasťou organizačnej štruktúry Slovenského filmového ústavu. 

Viac informácií je dostupných na stránke http://www.cedslovakia.eu/.  

 

IV.6 KDE NÁJDETE INFORMÁCIE O FONDOCH EÚ 

 

www.itms2014.sk 

Internetová stránka www.itms2014.sk poskytuje informácie o operačných programoch1, 

plánovaných výzvach, vyhlásených výzvach a schválených projektoch a množstvo ďalších 

                                                                 
1 Na stránke www.itms2014.sk možno nájsť informácie o operačných programoch Kvalita životného prostredia, Výskum a inovácie, Ľudské zdroje, Integrovaná 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html
http://www.cedslovakia.eu/


užitočných informácií, ktoré záujemcom pomôžu zorientovať sa pri hľadaní možností podpory 

ich projektu. 

 

Vyhľadávanie plánovaných výziev vychádza z harmonogramov výziev, ktoré sú všetky 

riadiace orgány povinné pripravovať vždy na jeden rok vopred. Potenciálny žiadateľ si takto 

vie s dostatočným časovým predstihom naplánovať aktivity, ktoré by rád podporil z fondov 

EÚ. V harmonograme možno nájsť napríklad informáciu, kto sa môže uchádzať o podporu 

svojho projektu, na akom území, koľko je vo výzve finančných prostriedkov a najmä kedy bude 

výzva vyhlásená. 

 

Vyhľadávanie podľa plánovaných výziev sa nachádza v sekcii VÝZVY/Plánované výzvy. 

 

V sekcii VÝZVY/Vyhlásené výzvy možno nájsť všetky výzvy, ktoré už boli vyhlásené. Medzi 

týmito zverejnenými výzvami je potrebné rozlišovať výzvy na predkladanie ŽoNFP, pri ktorých 

sú určené skupiny oprávnených žiadateľov, a vyzvania, ktoré sú určené iba pre vopred určené 

subjekty (do týchto vyzvaní sa môže zapojiť iba subjekt, ktorému je vyzvanie určené). 

 

Vyhľadávanie podľa kľúčových slov navedie žiadateľov na správny operačný program a 

správnu výzvu v rámci konkrétneho OP. Vyhľadávanie sa nachádza v sekcii VÝZVY/Výzvy 

podľa oblasti záujmu. Na stránke možno zobraziť všetky kľúčové slová podľa abecedného 

zoznamu alebo vpísať vyhľadávanú oblasť (napr. zatepľovanie). Po zadaní kľúčového slova sa 

žiadateľovi zobrazí OP, ktorý podporuje aktivity v danej oblasti, a počet plánovaných 

a vyhlásených výziev z tejto oblasti. Vyhľadávanie možno ďalej spresniť o právnu formu 

žiadateľa a miesto plánovanej realizácie projektu. Zadefinované kľúčové slová nie sú 

vyčerpávajúce, ak medzi nimi potenciálny žiadateľ nenájde vhodné slovo, odporúčame nájsť 

podobnú oblasť podpory v abecednom zozname. 

Sledovanie zmien vo výzvach je ďalšia prospešná funkcia, ktorá pomáha zachytiť všetky 

zmeny v plánovaných a vo vyhlásených výzvach bez neustáleho sledovania internetovej 

stránky www.itms2014.sk. Stačí si otvoriť konkrétnu plánovanú alebo vyhlásenú výzvu, pod 

jej názvom kliknúť na „sledovať zmeny e-mailom“, zadať svoj e-mail a následne budú na túto 

adresu zasielané všetky informácie o uskutočnených zmenách v tejto konkrétnej výzve.  

 

www.partnerskadohoda.gov.sk 

Názov internetovej stránky je odvodený od Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020, čo je 

základná dohoda medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou upravujúca využívanie 

EŠIF. Na internetovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk získa verejnosť základný 

všeobecný prehľad o fondoch EÚ. Na stránke sú zverejnené napríklad informácie o 

jednotlivých OP, výzvach a aktuálnom dianí v tejto oblasti, nájsť tu možno legislatívu SR a EÚ 

a ďalšiu riadiacu dokumentáciu upravujúcu fondy. 

 

Internetové stránky riadiacich orgánov 

Po získaní základných informácií na vyššie uvedených stránkach je pred podaním konkrétnej 

ŽoNFP nevyhnutné, aby sa žiadateľ podrobne oboznámil s konkrétnymi informáciami o výzve 

na stránke RO. Okrem RO môže vyhlasovať výzvy alebo podrobnejšie upravovať podmienky 

poskytnutia pomoci aj sprostredkovateľský orgán určený vládou SR – sprostredkovateľský 

orgán vykonáva niektoré činnosti za riadiaci orgán na základe zmluvy s riadiacim orgánom.  

 

Integrovaná sieť informačno-poradenských centier 

                                                                 
infraštruktúra, Efektívna verejná správa, Technická pomoc, Rybné hospodárstvo a Integrovanom regionálnom operačnom programe. Informácie o programoch 
cezhraničnej spolupráce a Programe rozvoja vidieka možno nájsť na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 



Centrálny koordinačný orgán zriadil v rámci projektu podporeného operačným programom 

Technická pomoc 2014 – 2020 Integrovanú sieť informačno-poradenských centier. 

Informačno-poradenské centrá (ďalej aj „IPC“) územne pokrývajú oblasť jednotlivých 

samosprávnych krajov2. Pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov môžu 

záujemcovia využiť bezplatné poradenstvo poskytované jednotlivými informačno-

poradenskými centrami. Kontakty na všetky informačno-poradenské centrá sú uvedené na 

stránke www.partnerskadohoda.gov.sk v sekcii INTEGROVANÁ SIEŤ INFORMAČNO-

PORADENSKÝCH CENTIER. 

 

PROGRAMY ŠTÁTNEJ POMOCI A ĎALŠIE INICIATÍVY ÚSTREDNÝCH 

ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

 

V.1 MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR 

Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

Tel.: 02/48 54 11 11, 43 33 40 00, fax: 02/43 33 78 27, 43 33 86 04 

E-mail: info@economy.gov.sk, http://www.economy.gov.sk/  

 

Licencie v pôsobnosti MH SR 

V pôsobnosti MH SR je vydávanie úradných povolení, a to: 

 

a/ úradné povolenia (licencie) na dovoz vybraných priemyselných výrobkov, udeľované v 

zmysle nariadenia (ES) č. 520/94 a nariadenia (ES) č. 738/94, 

b/ licencie na obchodovanie s určenými výrobkami na základe zákona č. 144/2013 Z. z. o 

obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a 

ktorým sa mení zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov 

c/ individuálne, rámcové a všeobecné vývozné povolenie, povolenie na prepravu v rámci 

EÚ, sprostredkovateľské povolenie a medzinárodný dovozný certifikát, udeľované na 

základe zákona č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov, 

d/ povolenia na dovoz a vývoz určených látok, vydávané na základe zákona č. 331/2005 Z. 

z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MH SR č. 380/2005 Z. z. ktorou 

sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom 

obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh, 

e/ povolenia na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných 

nebezpečných chemických prípravkov, udeľované na základe zákona č. 67/2010 Z. z. o 

podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (chemický zákon), 

f/ povolenia na vývoz a dovoz tovarov, ktoré môžu byť použité na výkon trestu smrti alebo 

mučenie na základe nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005, 

g/ povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu a povolenia na 

sprostredkovateľskú činnosť s výrobkami obranného priemyslu a licencie na niektorú 

z foriem zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu v súlade so zákonom 

č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 
                                                                 
2 S výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. 

mailto:info@economy.gov.sk
http://www.economy.gov.sk/


Bližšie informácie, týkajúce sa vydávaní úradných povolení MH SR sa nachádzajú na stránke: 

http://www.mhsr.sk/licencny-a-povolovaci-poriadok-platny-od-21-09-2012-/138989s.  

 

Dotácie na zriadenie priemyselných parkov  

Podmienky poskytovania dotácie na zriadenie priemyselných parkov, ako aj pôsobnosť 

orgánov štátnej správy pri poskytovaní a kontrole použitia tejto dotácie upravuje zákon č. 

193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov v znení neskorších predpisov. V 

zmysle tohto zákona žiadosť o poskytnutie dotácie na zriadenie priemyselného parku sa 

predkladá Ministerstvu hospodárstva SR, ktoré na základe odborného posudku SARIO vydáva 

rozhodnutie o poskytnutí dotácie. 

Priemyselný park je podľa § 2 tohto zákona definovaný ako územie vymedzené územným 

plánom obce alebo územným plánom zóny, na ktorom sa vykonáva alebo má vykonávať 

priemyselná výroba alebo služby jedného podnikateľa alebo viacerých podnikateľov. Na 

zriadenie priemyselného parku možno obci alebo vyššiemu územnému celku poskytnúť dotáciu 

zo štátneho rozpočtu. Musia byť pritom splnené týmto zákonom stanovené podmienky. Obec 

musí mať pritom okrem iného zabezpečené finančné prostriedky vo výške minimálne 15 % 

nákladov na obstaranie a zriadenie priemyselného parku vrátane nákladov na kúpu alebo iný 

prevod, nájom alebo zámenu pozemkov a nákladov na zriadenie vecného bremena na 

pozemkoch určených na zriadenie priemyselného parku, nákladov na technickú vybavenosť 

územia a na súvisiace nevyhnutné inžinierske stavby. Pri poskytovaní dotácie Ministerstvo 

hospodárstva SR je povinné zohľadňovať aj úroveň zamestnanosti v regióne žiadateľa. 

Rozhodnutie vydá na základe písomnej žiadosti obce alebo vyššieho územného celku po 

schválení návrhu vládou SR. Obec musí tiež preukázať, že má predchádzajúci súhlas 

Slovenského pozemkového fondu na prevod pozemkov, s ktorými fond nakladá, na obec alebo 

vyšší územný celok alebo na nájom týchto pozemkov obci alebo vyššom územnom celku alebo 

na zámenu týchto pozemkov s obcou alebo vyšším územným celkom na zriadenie parku. Musí 

mať s podnikateľmi uzavretú zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy, ktorá upraví ich vzťahy najmä 

v oblasti podnikateľského zámeru vrátane preukázania jeho finančného zabezpečenia. Musí 

mať i záväzné stanovisko dodávateľa energie a úžitkovej a pitnej vody pre potreby parku. Na 

dotáciu nie je právny nárok.  

Postup Ministerstva hospodárstva SR pri poskytovaní dotácie na zriaďovanie priemyselných 

parkov upravuje Smernica MH SR č. 13/2004 na poskytovanie dotácie na zriaďovanie 

priemyselných parkov a na elimináciu rizík v oblasti procesu poskytovania finančných 

prostriedkov na priemyselné parky v znení neskorších predpisov (Smernica MH SR č. 

8/2006). 

 

Investičná pomoc na rozvoj regiónov  

 

Základné povinnosti prijímateľa 

 práce na investičnom zámere nesmú byť zahájené pred podaním investičného zámeru  

na Ministerstvo hospodárstva SR; 

 splniť všeobecné podmienky podľa zákona o investičnej pomoci do 3 rokov od 

vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, resp. do 5 rokov pre veľký 

investičný zámer (nad 50  mil. Eur); 

 obsadiť nové pracovné miesta do 3 rokov od skončenia investičného zámeru; 

 udržať investíciu minimálne 5 rokov od skončenia investičného zámeru. 

  

 

 

http://www.mhsr.sk/licencny-a-povolovaci-poriadok-platny-od-21-09-2012-/138989s


PODPOROVANÉ PROJEKTY 

1. Priemyselná výroba - založenie nového podniku; rozšírenie výroby v existujúcom 

podniku; diverzifikácia výroby existujúceho podniku na nové výrobky; zásadná zmena 

výrobného procesu existujúceho podniku; 

2. Technologické centrum - založenie nového; rozšírenie existujúceho technologického 

centra; 

3. Centrum strategických služieb - založenie nového; rozšírenie existujúceho centra 

strategických služieb. 

 

 

OPRÁVNENÉ NÁKLADY 

Žiadateľ sa môže rozhodnúť medzi oprávnenými nákladmi vo forme: 

 dlhodobého hmotného majetku vo forme pozemkov, budov, strojového a 

technologického zariadenia,  

a 

 dlhodobého nehmotného majetku do hodnoty dlhodobého hmotného majetku, ktorý 

vznikol transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentných práv, licencií, 

práv know-how alebo nepatentových technických poznatkov, pričom dlhodobý 

nehmotný majetok musí byť obstaraný od iných ako spriaznených osôb, 

                alebo 

 výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v 

súvislosti s investičným zámerom vrátane poistného na verejné zdravotné poistenie, 

poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové 

sporenie v prepočte za obdobie dvoch rokov (cena práce). 

  

MAXIMÁLNE INTENZITY INVESTIČNEJ POMOCI 

Intenzita investičnej pomoci (GGE) predstavuje podiel súčasnej (diskontovanej) hodnoty 

investičnej pomoci k súčasnej (diskontovanej) hodnote oprávnených nákladov. V jednotlivých 

regiónoch nemôže intenzita investičnej pomoci presiahnuť nasledujúce hodnoty. Bratislavský 

samosprávny kraj  je z poskytovania investičnej pomoci vylúčený. 

 

Tabuľka 1: Maximálne intenzity investičnej pomoci 

Maximálna intenzita 

investičnej pomoci 

Západné Slovensko  

(okrem Bratislavského 

kraja) 

Stredné a Východné 

Slovensko 

25 % 35 % 

 

Pre malý a stredný podnik je možné navýšiť maximálnu výšku intenzity investičnej pomoci o 

20 % (malý podnik), resp. 10 % (stredný podnik) súčasnej hodnoty oprávnených nákladov. 

 

FORMY INVESTIČNEJ POMOCI 

1. Dotácia na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok - 

výška dotácie nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky presiahnuť 

hodnoty vyjadrené ako percentuálny podiel z oprávnených (investičných) nákladov, 

ktorý je uvedený v nasledujúcich kapitolách; 

2. Úľava na dani z príjmu - výška úľavy nesmie v jednotlivých regiónoch Slovenskej 

republiky presiahnuť hodnoty vyjadrené ako percentuálny podiel z oprávnených 

nákladov, ktorý je uvedený v nasledujúcich kapitolách. Výpočet výšky úľavy na dani z 

príjmov je stanovený v § 30a zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 



3. Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta - výška príspevku na jedno 

vytvorené pracovné miesto nesmie v okresoch jednotlivých regiónov Slovenskej 

republiky presiahnuť hodnoty, ktoré sú uvedené v nasledujúcich kapitolách. 

 

A. PRIEMYSELNÁ VÝROBA 

Všeobecné podmienky pre oblasť priemyselnej výroby závisia v niektorých parametroch 

(minimálna investícia, minimálna hodnota nových technológií a minimálny počet vytvorených 

nových pracovných miest) od miery evidovanej nezamestnanosti v okrese realizácie 

investičného zámeru. Špeciálny režim platí pre najmenej rozvinuté okresy (NRO). Zvýhodnené 

podmienky sa vzťahujú na tie NRO,   ktoré boli zapísané v zozname NRO k prvému dňu 

kalendárneho roka, v ktorom bol investičný zámer na MH SR podaný.  

 
 *MEN – miera evidovanej nezamestnanosti – 100% = 9,49% 

 

 

 

 
Mapa 1: Všeobecné podmienky investičnej pomoci podľa regiónov v oblasti "priemyselná 

výroba" pre rok 2017 

 

Pre všetky investičné zámery v oblasti priemyselnej výroby ďalej platí: 

 50 % obstaraného majetku musí byť krytých vlastným imaním; 

 investičný zámer vedie k vytvoreniu minimálne 40 nových pracovných miest; pre 

NRO 10 nových pracovných miest 

 investičný zámer sa realizuje na jednom mieste; 

 projekt spĺňa podmienky na ochranu životného prostredia. 

  

Maximálne výšky investičnej pomoci 

Dotácia na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - maximálna výška dotácie je 

podľa regiónu realizácie investície stanovená na 25% (Západné Slovensko okrem BSK kraja), 

resp. 35% (Stredné a Východné Slovensko) z investičných nákladov;  

MEN* ≤ 100 % 100 %  < MEN* < 135 % 135 %  ≤ MEN* NRO

Minimálna investícia 

na obstaranie majetku
10 000 000 € 5 000 000 € 3 000 000 € 200 000 €

Pre "malé a stredné 

podniky"
5 000 000 € 2 500 000 € 1 500 000 € 100 000 €

Minimálna hodnota 

nových technológií 

určených na výrobu

60% 50% 40% 30%



Úľava na dani z príjmu - maximálna výška úľavy na dani z príjmu je podľa regiónu realizácie 

investície stanovená na 25% (Západné Slovensko okrem BSK kraja), resp. 35% (Stredné 

a Východné Slovensko) z oprávnených nákladov;  

Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta - maximálna výška príspevku na jedno 

nové vytvorené pracovné miesto je podľa regiónu realizácie investície stanovená nasledovne: 

 
*MEN – miera evidovanej nezamestnanosti – 100% = 9,49% 

 

 

 

B. TECHNOLOGICKÉ CENTRÁ 

Technologické centrum je miesto, v ktorom prijímateľ vykonáva vývoj alebo inovácie 

technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, pričom vývoj alebo 

inovácia nezahŕňa bežné alebo pravidelné úpravy výrobkov, výrobných liniek, výrobných 

postupov, existujúcich služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, ani ak by takéto úpravy 

predstavovali zlepšenie; výrobný proces sa nepovažuje za činnosť technologického centra. 

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci 

Pre všetky investičné zámery v oblasti technologických centier platí: 

 investícia na obstaranie majetku dosiahne min. 500 tis. €, 

 50 % obstaraného majetku musí byť krytých vlastným imaním, 

 investičný zámer vedie k vytvoreniu minimálne 30 nových pracovných miest, 

 z celkového počtu nových zamestnancov tvoria najmenej 70 % zamestnanci 

s vysokoškolským vzdelaním. 
 

Maximálne výšky investičnej pomoci 

Dotácia na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - maximálna výška dotácie je 

podľa regiónu realizácie investície stanovená na 25% (Západné Slovensko okrem BSK kraja), 

resp. 35% (Stredné a Východné Slovensko) z investičných nákladov;  

Úľava na dani z príjmu - maximálna výška úľavy na dani z príjmu je podľa regiónu realizácie 

investície stanovená na 25% (Západné Slovensko okrem BSK kraja), resp. 35% (Stredné 

a Východné Slovensko) z oprávnených nákladov;  

Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta - maximálna výška príspevku na jedno 

nové vytvorené pracovné miesto je podľa regiónu realizácie investície stanovená nasledovne: 

 
*MEN – miera evidovanej nezamestnanosti – 100% = 9,49% 

 

3. CENTRÁ STRATEGICKÝCH SLUŽIEB 

Centrum strategických služieb je miesto, v ktorom prijímateľ poskytuje služby s vysokou 

pridanou hodnotou, podporujúce zamestnanosť kvalifikovaných expertov v centrách pre vývoj 

počítačových programov, odborných riešiteľských centrách, centrách na prípravu 

modifikovaných špičkových technológií a centrách zákazníckej podpory, pričom predmetom 

činnosti sú najmä služby v oblasti financií, nákupu, informačných technológií, personalistiky a 

starostlivosti o zákazníkov. 

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci 

Pre všetky investičné zámery v oblasti centier strategických služieb platí: 

MEN* ≤ 100 %
100 %  < MEN* < 135 % 

západné Slovensko
100 %  < MEN* < 135 % 135 %  ≤ MEN* ≤ 160 % 160 %  < MEN*

neposkytuje sa 5 000 € 9 000 € 10 000 € 30 000 €

MEN* ≤ 160 % 160 %  < MEN*

10 000 € 30 000 €



 investícia na obstaranie majetku dosiahne min. 400 tis. €, 

 50 % obstaraného majetku musí byť krytých vlastným imaním 

 investičný zámer vedie k vytvoreniu minimálne 40 nových pracovných miest, 

 z celkového počtu nových zamestnancov tvoria najmenej 60 % zamestnanci 

s vysokoškolským vzdelaním. 
 

Maximálne výšky investičnej pomoci 

Dotácia na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok - maximálna výška dotácie je 

podľa regiónu realizácie investície stanovená na 25% (Západné Slovensko okrem BSK kraja), 

resp. 35% (Stredné a Východné Slovensko) z investičných nákladov;  

Úľava na dani z príjmu - maximálna výška úľavy na dani z príjmu je podľa regiónu realizácie 

investície stanovená na 25% (Západné Slovensko okrem BSK kraja), resp. 35% (Stredné 

a Východné Slovensko) z oprávnených nákladov;  

Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta - maximálna výška príspevku na jedno 

nové vytvorené pracovné miesto je podľa regiónu realizácie investície stanovená nasledovne: 

 
*MEN – miera evidovanej nezamestnanosti – 100% = 9,49% 

 

Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovačný čin roka“ 

MH SR každoročne vyhlasuje súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“, 

ktorej cieľom je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských 

podnikateľov. Súťaž sa po prvý raz bola súťaž vyhlásená v roku 2007. Počas ôsmych 

realizovaných ročníkov sa podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy 

uchádzali o jednotlivé ceny s viac ako 250 inovatívnymi projektmi. Organizátorom súťaže je z 

poverenia MH SR Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).  

 

Súťaž je organizovaná v troch kategóriách: 1. Výrobková inovácia, 2. Technologická 

inovácia, 3. Inovácia služby (netechnologický proces). Minister hospodárstva SR udeľuje 

víťazovi každej kategórie finančnú odmenu v hodnote 7.000 EUR, druhá cena je odmena 5.000 

EUR a tretia vo výške 3.000 EUR. 

 

Projekty realizované v roku 2016 bolo možné prihlásiť do súťaže do 13. apríla 2017. Vyhlásenie 

ďalšieho ročníka súťaže (za rok 2017) sa uskutoční začiatkom roka 2018. Detailné podklady, 

podmienky súťaže a informácie o minulých ročníkoch súťaže sú k dispozícii na internetovej 

stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry www.siea.sk v sekcii Inovácie. 

 

Inovačné vouchery 

Aj v roku 2017 MH SR plánuje vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie v zmysle schémy.  

 

Ide o jednoduchý nástroj na zintenzívnenie priamej spolupráce medzi MSP a vybranými 

vedecko-výskumnými pracoviskami. Zámerom je prepájať podnikateľský sektor (hlavne MSP) 

s vybranými odbornými pracoviskami výskumu a vývoja, s cieľom zvýšiť 

konkurencieschopnosť podnikov prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo 

technológií. Cieľom pomoci je podporiť podnikateľské subjekty, ktoré majú potenciál zvyšovať 

svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo 

technológií, pri riešení inovačných projektov riešiteľmi projektu – oprávnenými organizáciami. 

MEN* ≤ 160 % 160 %  < MEN*

6 000 € 30 000 €

https://www.siea.sk/inovativny-cin-roka/


 

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného 

zákonníka, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú 

činnosť na území Slovenskej republiky. 

 

Oprávnené projekty sú projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti 

príjemcu pomoci prostredníctvom inovácie produktov, technológií alebo služieb. 

 

Celková nominálna hodnota vouchera (dotácia zo štátneho rozpočtu) pre podnikateľské 

subjekty s počtom zamestnancov menej ako 250 je 5 000 eur, pre podnikateľské subjekty s 

počtom zamestnancov 250 a viac  je celková nominálna hodnota vouchera 10 000 eur. 

Predpokladaný rozpočet na výzvu v roku 2017 je 470 000 eur. 

 

Inovačný fond  

INOVAČNÝ FOND, neinvestičný fond, je samostatnou neziskovou, neštátnou právnickou 

osobou s pôsobnosťou na území SR, ktorý zriadilo MH SR.  

 

Forma a účel pomoci 
Inovačný fond v súlade so svojím štatútom poskytuje návratnú finančnú výpomoc s cieľom 

podporiť vytvorenie vhodných podmienok na využívanie výsledkov výskumu, vývoja, inovácii, 

patentov, priemyselných a úžitkových vzorov v úzkom spojení s vedeckými, výskumnými a 

technickými inštitúciami. 

Účelom poskytnutia návratnej finančnej výpomoci je podpora subjektov riešiacich projekty v 

oblasti výskumu, vývoja a inovácií, využitia a ochrany patentov, priemyselných a úžitkových 

vzorov, pričom výsledkom riešenia majú byť inovatívne výrobky a služby s vyššou pridanou 

hodnotou a reálnou nádejou uplatnenia sa na domácom a európskom, respektíve svetovom trhu. 

Návratná finančná výpomoc sa poskytuje na riešenie projektov, ktoré splnili podmienky na 

poskytnutie výpomoci a spočíva v uľahčení prístupu k finančným zdrojom za výhodných 

úrokových podmienok. 

 

Príjemca pomoci 

Príjemcom návratnej finančnej výpomoci môže byť fyzická alebo právnická osoba so sídlom 

na území Slovenskej republiky, ktorá svojím projektom preukáže, že efektívne naplní účel 

fondu. 

 

Prostriedky Inovačného fondu sa poskytujú na základe individuálnych písomných žiadostí 

jednotlivých subjektov podľa metodiky vypracovanej a schválenej správnou radou fondu.  O 

poskytnutí návratnej finančnej výpomoci z Inovačného fondu rozhoduje správna rada fondu na 

základe vyhodnotenia predložených návrhov. Na poskytnutie prostriedkov z fondu nie je 

právny nárok. Viac informácií je dostupných na web stránke Ministerstva hospodárstva SR 

http://www.economy.gov.sk/-inovacny-fond-6195/127880s.  

 

Kontakt: 

Inovačný fond 

Kontakt: Ing. Alena Janatová, správca fondu 

Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 

Tel.: 02/48 54 15 37, fax: 02/43 33 35 95, mobil: 0907 607 255, e-mail: janatova@mhsr.sk 

 

http://www.economy.gov.sk/-inovacny-fond-6195/127880s
mailto:janatova@mhsr.sk


Podpora priemyselných klastrových organizácií 

Aj v roku 2017 MH SR plánuje vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

v zmysle schémy.  

 

Cieľom je podporiť zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrov 

prostredníctvom zefektívnenia ich vzájomnej spolupráce, ako aj posilnenie priemyselných 

klastrov v medzinárodnom meradle. 

 

Oprávnenými žiadateľmi sú priemyselné klastre spĺňajúce nasledovné podmienky: 

 sú riadne zapísané v registri záujmových združení právnických osôb vedenom 

obvodným úradom v sídle kraja príslušnom podľa sídla združenia, 

 sú registrované v registri záujmových združení právnických osôb minimálne 2 roky, 

 ich činnosť /výstupy sú zamerané do oblasti priemyselných činností. 

 

Oprávnené projekty sú projekty neinvestičného charakteru, ktoré napĺňajú cieľ podpory 

prostredníctvom jednej alebo viacerých z nasledovných aktivít: 

 

a) vzdelávanie organizované priemyselnými klastrami alebo vzdelávanie členov klastrov 

(workshopy, konferencie, semináre, špecializované vzdelávacie aktivity), 

b) prezentácia klastrov a ich členov v zahraničí prostredníctvom účasti na informačných 

podujatiach a výstavách, 

c)  tvorba spoločnej expertnej bázy, technologických máp klastrov, stratégie klastrových 

organizácií a expertné činnosti, 

d) účasť priemyselných klastrov v medzinárodných projektoch a sieťach. 

 

Najnižšia výška dotácie zo štátneho rozpočtu je 10 000 eur, najvyššia výška dotácie je 50 000 

eur. Maximálna intenzita pomoci je 70 % celkových oprávnených výdavkov realizovaných 

aktivít schváleného projektu. Rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a výškou 

poskytnutej dotácie musí byť hradený z vlastných zdrojov príjemcu. Predpokladaný rozpočet 

na výzvu v roku 2017 je 300 000 eur. 

 

Databáza priemyselných parkov 

Minister hospodárstva SR uznesením zo dňa 27. 9. 2012 poveril mandátom štatutárov 

spoločnosti MH Invest, s.r.o. kontrolou vybudovaných priemyselných parkov a zón, ktorým 

bola poskytnutá dotácia z MHSR a Nenávratných finančných prostriedkov EÚ. 

MH Invest, s.r.o. monitoruje aj fyzicky obhliada existujúce priemyselné zóny a parky na území 

SR. Podrobne preveruje veľkosť parkov, dostupnosť, pripravenosť všetkých inžinierskych sietí 

podľa kategorizácie miery nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch. Pripravenosť 

Priemyselných zón a parkov ako aj aktuálne informácie pre investorov sú zverejnené v 

pravidelne aktualizovanej databáze. Podrobnejšie informácie sú dostupné na webstránke 

http://www.priemyselneparkyslovenska.sk/. 

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) 

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 

Tel.: 02/58 26 01 00, fax: 02/58 26 01 09 

E-mail: sario@sario.sk, invest@sario.sk, trade@sario.sk, http://www.sario.sk/  

 

 

 

http://www.priemyselneparkyslovenska.sk/
mailto:sario@sario.sk
mailto:invest@sario.sk
mailto:trade@sario.sk
http://www.sario.sk/


Podpora investícií na Slovensku 

Jednou z kľúčových úloh agentúry SARIO pri etablovaní zahraničných investorov v SR je 

identifikácia a ponuka vhodných lokalít. Pre tento účel agentúra SARIO vytvorila a spravuje 

databázu nehnuteľností, z ktorej v prípade požiadavky investora vytipuje a ponúka pozemky, 

či objekty vhodné pre uskutočnenie investičného zámeru. Databáza v súčasnosti obsahuje viac 

ako 1000 rôznych pozemkov vhodných pre priemyselné využitie, ale aj priemyselné 

a logistické haly či kancelárske priestory. Register štátom podporovaných priemyselných 

parkov nájdete na stránke: www.priemyselneparkyslovenska.sk/.  

SARIO podporuje aktivity pre budovanie, rozvoj a popularizáciu slovenského výskumno-

vývojového prostredia, prináša zahraničné investície do výskumu a vývoja a vytvára vzťahy s 

domácimi a etablovanými zahraničnými firmami s potenciálom pre zriadenie výskumu a vývoja 

na Slovensku. Agentúra SARIO mapuje a analyzuje slovenské výskumno-vývojové prostredie, 

tvorí informačné materiály zamerané na výskum a vývoj, poskytuje špecifické informácie z 

danej oblasti, komunikuje a spolupracuje s univerzitami a ďalšími domácimi inštitúciami, čo 

napomáha lepšej a kvalitnejšej informovanosti zahraničných investorov o slovenskom R&D. 

Informácie o možnostiach investícií do výskumu a vývoja a ich finančnom krytí sú 

k dispozícií na e-mailovej adrese rd@sario.sk.  

Okrem toho agentúra informuje o možnostiach štátnej pomoci, publikuje sektorové 

a regionálne analýzy a má vytvorený program služieb podporujúcich reinvestičné aktivity 

zahraničných etablovaných investorov na Slovensku. Cieľom tohto programu je stať sa 

partnerom zahraničných investorov a byť schopný asistovať pri riešení komplexných 

problémov, požiadaviek a ambícii expandovať. Ponúkané služby sú kategorizované do troch 

skupín: operatívne služby, reinvestičné služby a strategické služby. 

 

Podpora exportu  

Odbor zahraničného obchodu Agentúry SARIO zabezpečuje komplex informačných, 

poradenských, asistenčných a vzdelávacích služieb pre slovenských exportérov a zahraničných 

záujemcov o slovenskú produkciu a výrobnú kooperáciu. Predmetom ponuky sú hotové 

slovenské výrobky, služby, ale aj podpora výroby na zákazku, transfer technológií a patentov, 

či vytváranie spoločných podnikov. Podporuje malé a stredné podnikania s dôrazom na 

zvýšenie schopnosti exportných a investičných aktivít slovenských podnikateľov do zahraničia, 

ale aj zefektívnenie koordinačnej činnosti zainteresovaných inštitúcií do proexportnej 

problematiky so zameraním na upevňovanie pozitívneho imidžu SR v zahraničí. Medzi 

prioritné oblasti podpory exportu z pozície Odboru zahraničného obchodu patrí: 

 sprostredkovanie konkrétnej ponuky slovenských výrobkov na zahraničné trhy a 

zahraničných dopytov do tuzemského podnikateľského prostredia 

 zabezpečenie prezentácie slovenských firiem na slovenských a zahraničných veľtrhoch a 

výstavách s cieľom aktívnej propagácie slovenského podnikateľského prostredia 

 organizovanie a sprevádzanie podnikateľských misií v zahraničí a na Slovensku 

 poskytovanie konzultačného a vzdelávacieho servisu zameraného na podporu exportu 

slovenských výrobkov 

 vytváranie atraktívnych teritoriálnych a sektorovo orientovaných projektov, zameraných 

na podporu hospodárskej spolupráce a rozvoj kooperačných aktivít 

 výmena informácií a spolupráca s partnerskými zahraničnými organizáciami 

 sústreďovanie informácií o zahraničných trhoch, medzinárodných tendroch a iných 

atraktívnych podujatiach v zahraničí 

 efektívna koordinačná činnosť s inštitúciami zainteresovanými do proexportnej politiky 

 

http://www.priemyselneparkyslovenska.sk/
mailto:rd@sario.sk


Za účelom účinnejšej podpory exportu slovenských výrobkov, polotovarov, služieb a vývozu 

kapitálu, rovnako pre účely podpory pri vytváraní kooperačných väzieb a spoločných podnikov 

medzi SR a zahraničím bol zriadený aj portál http://export.slovensko.sk/ 

 

Proexportná akadémia SARIO pripravuje ucelený systém zaujímavých vzdelávacích 

seminárov a školení z oblasti medzinárodného obchodu. Jeho zámerom je zvýšiť 

informovanosť malých a stredných podnikov o odborných aspektoch a metódach 

medzinárodného obchodovania, zaužívaných praktikách v obchodnej komunikácii a tiež 

špecifikách obchodovania na jednotlivých zahraničných trhoch. Odborné a teritoriálne 

školenia, či semináre sú vedené externými, kvalifikovanými odborníkmi v daných oblastiach, 

s dlhoročnými skúsenosťami a špecialistami na exportnú politiku z radov zamestnancov a 

spolupracovníkov agentúry SARIO. V roku 2017 sa témy seminárov budú venovať 

nasledovným oblastiam: 

 

 LAOS - krajina neprebádaných obchodných príležitostí 

 Právne úskalia podnikania v EÚ so zameraním na cestnú dopravu 

 

SARIO ďalej prináša slovenským podnikateľským subjektom informácie o verejných  

i súkromných výberových konaniach (tendroch) a to hlavne na európskej a celosvetovej 

úrovni. Jedná sa o dodávky tovarov a služieb pre zahraničný verejný alebo podnikateľský 

sektor, ale aj o projekty Informačných centier zahraničnej rozvojovej spolupráce, spravidla 

určené na verejné obstarávanie na dodávku tovarov a služieb do krajín tretieho sveta, 

financované zo zdrojov nadnárodných subjektov. 

 

Portál exportných a kooperačných služieb 

Portál zabezpečuje operatívnu komunikáciu s externým prostredím prostredníctvom 

bezplatného uverejňovania dopytov a ponúk prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu. Jeho 

cieľom je sprístupnenie výrobných možností slovenských spoločností zahraničným 

odberateľom a nadviazanie výrobných kooperácií. Svoju spoločnosť môžete zaregistrovať a 

svoj dopyt zverejniť bezplatne priamo tu: http://www.slovakiasourcing.com/?registracia-

domacej-spolocnosti. 

 

Národný projekt „Podpora internacionalizácie MSP“. Cieľom aktivít Národného projektu 

je zabezpečiť, aby sa MSP dokázali svojimi internacionalizačnými aktivitami  úspešne presadiť 

na globálnom trhu. Národný projekt „Podpora internacionalizácie MSP“ rozširuje poskytnutie 

služieb okrem podpory účasti MSP na veľtrhoch a výstavách aj na ďalšie oblasti, ako napr. 

odvetvová prezentácia MSP, kooperačné a sourcingové podujatia, podnikateľské misie, 

využívanie databáz na vytváranie dodávateľsko-odberateľských reťazcov v rámci budovania 

systematického prístupu k rozvoju dodávateľských sietí, semináre Exportnej akadémie, 

vytváranie špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR v rámci 

Trade Pointu, tvorba alternatívnych obchodných a podporných platforiem, zapájanie MSP do 

komunitárnych programov EÚ, využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP.  

Národný projekt má naplniť dlhoročné očakávania odbornej verejnosti a nastaviť zatiaľ 

neexistujúci systematický prístup k rozvoju dodávateľských reťazcov, ktorý smeruje v prvom 

rade k samotnému zefektívneniu a k spresneniu lokalizácie dodávok tovarov a služieb bližšie k 

finálnym odberateľom, čím sa dosahuje zníženie logistických nákladov a následné zvýšenie 

efektivity a konkurencieschopnosti účastníkov dodávateľského reťazca, ako aj, v druhom rade, 

k presnému a ku konkrétnemu obsahovému vymedzeniu a k určeniu výrobnej produkcie, 

technologickým riešeniam a procesom výroby, ku kvalitatívnemu a kvantitatívnemu 

zabezpečeniu produkcie.  

http://export.slovensko.sk/
http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/laos-krajina-neprebadanych-obchodnych-prilezitosti
http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/pravne-uskalia-podnikania-v-eu-so-zameranim-na-cestnu-dopravu
http://www.slovakiasourcing.com/?registracia-domacej-spolocnosti
http://www.slovakiasourcing.com/?registracia-domacej-spolocnosti


 

Hlavné aktivity agentúry SARIO v Národnom projekte „Podpora internacionalizácie 

slovenských MSP“: 

 

1. Účasť slovenských MSP na prezentačných podujatiach  

1.1. Prípravné činnosti na účasť slovenských podnikov na prezentačných podujatiach  

1.2. Národná prezentácia na veľtrhoch a výstavách v zahraničí  

1.3. Medzinárodná spolupráca na Slovensku  

1.4. Medzinárodná spolupráca v zahraničí  

 

2. Vytváranie špecifických kapacít a činností na podporu internacionalizácie MSP v SR  

2.1. Exportná akadémia  

2.2. Rozvoj dodávateľských reťazcov  

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27  

tel.: 02/58248 111, fax: 02/5342 1019 

E-mail: office@siea.gov.sk, www.siea.sk 

 

Aktivity SIEA: 

1. V oblasti inovácií: 

a/ realizuje úlohy štátnej inovačnej stratégie v Slovenskej republike 

b/ rozvíja inovačné aktivity v celom inovačnom systéme SR s cieľom zvýšenia efektívnosti 

domácej ekonomiky a jej konkurencieschopnosti, 

c/ poskytuje odbornú pomoc zriaďovateľovi pri koncepčnej, legislatívnej a hodnotiacej práci 

pre rozvoj inovácií na Slovensku, 

d/ vykonáva funkciu implementačnej agentúry na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ,  

e/ spolupracuje s MH SR pri navrhovaní a presadzovaní inovačnej stratégie a inovačných 

programov s cieľom zvýšenia akcieschopnosti domácej ekonomiky, najmä prostredníctvom 

malých a stredných podnikov, 

f/ vykonáva systematickú činnosť zameranú na prenos výsledkov aplikovaného výskumu pre 

realizáciu inovačných programov a projektov vo väzbe na uplatnenie nových poznatkov, 

s cieľom priameho využitia získaných výsledkov v hospodárskej praxi a v spoločenskej praxi. 

 

2. V oblasti energetiky: 

a/ vykonáva funkciu nezávislej odbornej autority v energetike s výkonom činností v SR 

a v zahraničí, 

b/ pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy, 

c/ vykonáva funkciu implementačnej agentúry na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ, 

d/ získava, spracováva a umiestňuje informácie o činnosti fyzických a právnických osôb 

v energetike, o hospodárení s energiou a racionálnom využívaní zdrojov energie, 

e/ znižuje energetickú náročnosť slovenskej ekonomiky vo väzbe na tvorbu a ochranu 

životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj, 

f/ sleduje vývoj energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných energetických zdrojov v 

SR, znižovanie spotreby energie a znižovanie nepriaznivých dopadov na životné prostredie pri 

výrobe, prenose, distribúcii, rozvode a spotrebe energie na realizáciu výkonov zverených MH 

SR súvisiacich s postavením orgánu štátnej správy v energetike, 

g/ overuje a hodnotí hospodárnosť prevádzky energetických zariadení (vypracováva štúdie, 

audity a protokoly o hospodárnosti prevádzky energetických zariadení), na tento účel meria 

mailto:office@siea.gov.sk
http://www.siea.sk/


parametre energetických zariadení, zovšeobecňuje poznatky z tejto činnosti pre návrhy na 

opatrenia energetickej politiky štátu a výkon štátnej regulácie,  

h/ vypracováva podklady a odborné posudky o úrovni využitia energie, efektívnosti 

investičných aktivít v energetickom hospodárstve, hodnotí a propaguje projekty zamerané na 

úsporu energie, využitie obnoviteľných a alternatívnych energetických zdrojov a kombinovanú 

výrobu elektriny a tepla,  

i/ identifikuje a analyzuje bariéry rozvoja zvyšovania úrovne racionálneho hospodárenia 

s energiou, sprostredkováva transfer technológií, know-how investorskej činnosti zameranej na 

úspory energie, 

j/ hodnotí energetickú efektívnosť využitia energie v organizáciách štátnej správy 

a v organizáciách financovaných z verejných finančných prostriedkov - navrhuje opatrenia na 

zvýšenie energetickej účinnosti, 

k/ organizuje a vykonáva skúšky špecialistov v energetike, 

l/ zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú 

efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v 

domácnostiach 

m/ zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch. 

 

3. Vo všeobecnej rovine: 

a/ zabezpečuje a koordinuje medzinárodnú spoluprácu v činnostiach súvisiacich s inováciami 

a s energetickým hospodárstvom v oblasti zahraničnej pomoci a účasti SR v medzinárodných 

organizáciách, 

b/ vykonáva správu finančných prostriedkov určených na inovačné a energetické programy 

a projekty, poskytovaných zo štátneho rozpočtu a z finančných prostriedkov určených pre SR 

na základe medzinárodných dohôd, 

c/ zabezpečuje činnosti zameraná na odborné poradenstvo, vzdelávanie a propagáciu rozvoja 

inovácií a efektívneho využívania energie pre domácnosti, podnikateľov a verejný sektor v 

konzultačných centrách v Banskej Bystrici, v Trenčíne a v Košiciach, 

d/ vydáva rozširuje a sprostredkováva predaj tlačených a elektronických nosičov zameraných 

na propagáciu inovačných aktivít a energetickú osvetu, 

e/ zabezpečuje vzdelávanie, prípravu a realizáciu školení, 

f/ samostatne organizuje a zastrešuje odbornú gesciu kongresov, sympózií, konferencií, 

seminárov a výstav s inovačnou a energetickou tematikou,  

g/ poskytuje odbornú pomoc, konzultácie a rady v oblastiach svojho pôsobenia,  

h/ spolupracuje s ostatnými ústrednými organmi štátnej správy, s vyššími územnými celkami, 

orgánmi samosprávy miest a obcí pri príprave a realizácii zámerov rozvoja inovácií a 

znižovania energetickej náročnosti a ochrany životného prostredia,  

i/ spolupracuje s inovačnými a energetickými agentúrami a vývojovo výskumnými 

organizáciami v tuzemsku a v zahraničí, 

j/ poskytuje služby v rámci správy majetku štátu v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. 

z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

 

Rozhodnutím MH SR č. 4/2010 zo dňa 10. marca 2010 bola činnosť SIEA rozšírená 

o povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti. 

SIEA zodpovedá aj za implementáciu projektov zameraných na využívanie obnoviteľných 

zdrojov energie v domácnostiach a zníženie energetickej náročnosti vo verejnom sektore.  

 

 

 

 



Pripravované alebo už realizované aktivity na podporu MSP v roku 2017 

 

OP KŽP 

- SIEA pre MSP v zmysle schváleného harmonogramu výziev na rok 2017 vyhlásila dňa 

3.3.2017 otvorenú výzvu v rámci Prioritnej osi 4, Špecifického cieľa 4.5.1 Rozvoj účinnejších 

systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple. 

Jedná sa o Schému štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 

rozvodov tepla s celkovou alokáciou na výzvu 130 000 000 EUR,  v rámci ktorej oprávnenými 

žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby ktoré podnikajú v tepelnej energetike v súlade s 

podmienkami danej výzvy. 

 

- SIEA pre MSP v zmysle schváleného harmonogramu výziev na rok 2017 plánuje vyhlásiť 

nasledovné výzvy v rámci Prioritnej osi 4: 

 

- Špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v 

podnikoch 

aktivita A: Zabezpečenie energetických auditov v MSP a aktivita B: Implementácia opatrení z 

energetických auditov  v máji 2017 (otvorená výzva). Prijímatelia predmetného špecifického 

cieľa sú: fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v priemyselných odvetviach 

a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia. Celková alokácia na dané aktivity je 90 000 000 

EUR.    

- Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR,  

aktivita A: Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a 

modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW 

na báze fosílnych palív prostredníctvom 2 výziev: 

- v máji 2017 s uzávierkou výzvy v auguste 2017. Celková alokácia na danú výzvu  je 15 000 

000 EUR.    

- v septembri 2017 (otvorená výzva). Celková alokácia na danú výzvu je 7 500 000 EUR. 

 

Prijímatelia predmetného špecifického cieľa sú: fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na 

podnikanie, združenia fyzických alebo právnických osôb. 

- Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR,  

aktivita B: Výstavba zariadení na výrobu biometánu, využitie vodnej energie, využitie 

aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, 

využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s 

tepelným čerpadlom, výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z 

čistiarní odpadových vôd prostredníctvom 2 výziev: 

- v máji 2017 s uzávierkou výzvy v auguste 2017. Celková alokácia na danú výzvu  je 15 000 

000 EUR.    

- v septembri 2017 (otvorená výzva). Celková alokácia na danú výzvu je 19 156 500 EUR. 

 

Prijímatelia predmetného špecifického cieľa sú: fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na 

podnikanie, združenia fyzických alebo právnických osôb. 

 

- Špecifický cieľ 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom 

založených na dopyte po využiteľnom teple, aktivita B: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 

zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym 

tepelným príkonom 20 MW v máji 2017 (otvorená výzva). Prijímatelia predmetného 

špecifického cieľa sú: fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie, združenia 

fyzických alebo právnických osôb. Celková alokácia na danú aktivitu je 25 000 000 EUR.    



 

OP VaI 

- MH SR plánuje, resp. plánovalo vyhlásiť výzvy pre MSP v roku 2017 nasledovne na: 

- Prioritnú os 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií. Špecifický cieľ 1.2.2 Rast výskumno – 

vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v apríli 2017 (otvorená výzva). Výzva 

je zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho 

vývoja s indikatívnou alokáciou na výzvu 200 000 000 EUR. 

- Prioritnú os 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji. Špecifický cieľ 

4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji v apríli 2017 (otvorená výzva). 

Výzva je zameraná na podporu MSP v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji s 

indikatívnou alokáciou na výzvu 4 000 000 EUR. 

- Prioritnú os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Špecifický cieľ 3.3.1 Zvýšenie 

konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja v máji 2017 (otvorená výzva). Výzva je zameraná 

na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP s indikatívnou alokáciou na 

výzvu 5 000 000 EUR. 

- Prioritnú os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Špecifický cieľ 3.1.1. Nárast 

vzniku nových konkurencieschopných MSP v septembri 2017 (otvorená výzva). Výzva je 

zameraná na podporu sieťovania neformálnych investorov pri financovaní úvodných fáz 

podnikateľského cyklu s indikatívnou alokáciou na výzvu 2 000 000 EUR. 

- Prioritnú os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Špecifický cieľ 3.3.1 Zvýšenie 

konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja v decembri  2017 (otvorená výzva). Výzva je 

zameraná na podporu rozvoja alternatívnych foriem podnikania s indikatívnou alokáciou na 

výzvu 5 400 000 EUR. 

 

V.2 MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR 

 

Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15 

Tel.: 02/59 49 41 11, fax: 02/52 49 47 94, e-mail.: info@telecom.gov.sk 

http://www.telecom.gov.sk  

 

Licencie a povolenia v pôsobnosti MDVaRR SR 

 

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej iba „KÚD“) vykonávajúci 

pôsobnosť vymedzenú zákonom NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších 

predpisov ako orgán štátnej správy I. a II. stupňa vydáva licenciu Spoločenstva na 

medzinárodnú prepravu tovaru po ceste dopravcovi, ktorý prepravuje tovar v prenájme alebo 

za úhradu, v zmysle čl.4 nariadenia Spoločenstva č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných 

pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh. KÚD vydáva aj licenciu 

Spoločenstva na medzinárodnú prepravu osôb autokarmi alebo autobusmi na území 

Spoločenstva, vykonávanú v prenájme alebo za odplatu, alebo na vlastnú potrebu v zmysle čl. 

4 nariadenia Spoločenstva č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu 

na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) 

č. 561/2006. Ministerstvo vydáva povolenie na vykonávanie pravidelnej medzinárodnej 

dopravy podliehajúcej povoleniu v súlade s ustanoveniami kapitoly III nariadenia 

Spoločenstva č. 1073/2009. Ministerstvo vydá povolenie až potom, ako už dopravca má 

udelenú licenciu Spoločenstva. 

 

 

mailto:info@telecom.gov.sk
http://www.telecom.gov.sk/


Dotácie v pôsobnosti MDVaRR SR 

  

Dotácie v oblasti kombinovanej dopravy upravuje zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na 

dráhach v § 22. Ten však nie je osobitne vyčlenený pre malé a stredné podnikanie napriek tomu, 

že 90 % podnikov činných v kombinovanej doprave je z kategórie malých a stredných 

podnikov. Dotáciu možno poskytnúť osobe, ktorá je podnikateľom v oblasti kombinovanej 

dopravy s miestom podnikania alebo so sídlom na území SR na financovanie projektov a časti 

projektov v príslušnom rozpočtovom roku na prevádzkovanie liniek v systéme nesprevádzanej 

a sprevádzanej kombinovanej dopravy a na obstaranie technických prostriedkov na 

prevádzkovanie liniek kombinovanej dopravy. 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytuje dotácie aj v zmysle 

zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konkrétne ide o dotácie (štátna minimálna 

pomoc) podľa Výnosu č. MVRR-2005-8520 z 25.10.2005 o poskytovaní dotácií na výskum 

a vývoj a podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z. a dotácie zo štátneho rozpočtu na 

vedecko-technické služby podľa § 8a ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. Pri projektoch výskumu 

a vývoja riešených fyzickými alebo právnickými osobami, ktorým bola poskytnutá štátna 

(minimálna) pomoc vo forme dotácie, sú odberateľmi výsledkov samotní riešitelia, ktorí 

vykonávaním výskumu a vývoja v oblasti svojho podnikania zvyšujú kvalitu svojich výrobkov 

a používaných technológií.  

 

Dotáciu možno poskytnúť i podľa zákona č. 300/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Zákon stanovuje podmienky a pravidlá na poskytnutie dotácie (až do výšky 100 % ekonomicky 

oprávnených nákladov), ktoré môžu byť poskytnuté na výskum a vývoj v oblasti energetickej 

hospodárnosti, ako aj na urýchlenie zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a na ich 

prechod na budovy s takmer nulovou potrebou energie podľa národného plánu zameraného na 

zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie.  

 

Organizácie cestovného ruchu, ktoré sú registrované ministerstvom, môžu požiadať o dotáciu 

podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. 

Dotácia musí byť použitá na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti 

organizácie a tou je podpora rozvoja cestovného ruchu na území jej pôsobnosti, t. j. určitej 

oblasti alebo kraja, čiže určitej destinácie. Výška dotácie sa odvíja od súhrnnej hodnoty 

vybratých členských príspevkov, pričom maximálna výška dotácie je ohraničená súhrnnou 

hodnotou vybratej dane za ubytovanie v pomere 90 % hodnoty pre oblastné organizácie a 10 % 

hodnoty pre krajské organizácie. Mení sa však obdobie, za ktoré sa započítavajú tieto hodnoty. 

Bližšie informácie o poskytovaní dotácie v zmysle zákona 91/2010 Z. z. ako aj usmernenie k 

žiadostiam o dotáciu pre rok 2017 sa nachádza na stránke 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=205520.  

 

MDVRR SR koordinuje, usmerňuje, metodicky riadi a kontroluje Integrovanú sieť 

regionálnych rozvojových agentúr, vytvorenie ktorej schválila vláda SR svojím uznesením č. 

738 z 20. septembra 2000. Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr napomáha trvalo 

udržateľnému hospodárskemu rozvoju a sociálnemu rozvoju regiónov v súlade s regionálnou 

politikou štátnej správy a samosprávy. Regionálne rozvojové agentúry sa podieľajú na 

viacerých činnostiach, najmä poskytovanie informácií a poradenských služieb, predovšetkým 



v oblasti štrukturálnych fondov, aktivizovanie regiónu v oblasti získavania domácich a 

zahraničných grantov, podporovanie vstupu investícií do regiónov, budovanie partnerstiev. V 

zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja ministerstvo poskytuje 

záujmovým združeniam právnických osôb finančný príspevok na projekty, ktoré sú zamerané 

na realizáciu euroregionálnych aktivít. Zoznam regionálnych rozvojových kancelárií je 

dostupný aj na doméne www.isrra.sk.  

 

Podpora najmenej rozvinutých okresov 

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov umožňuje koncentráciu nástrojov, opatrení a peňažných zdrojov na 

rozhýbanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja a zamestnanosti. Predpokladá podporu 

lokálnej iniciatívy, motivácie pre spoločný postup miest a obcí v okrese, kombinované 

s opatreniami na úrovni samosprávneho kraja a na centrálnej úrovni. 

 

Viac informácií o podpore najmenej rozvinutých okresov je dostupných na stránke:  

http://www.nro.vlada.gov.sk/najmenej-rozvinuty-okres//. 

 

V.3 MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR 

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1 

Tel.: 02/59 26 61 11, fax: 02/ 52 96 38 71  

E-mail: press@land.gov.sk, http://www.mpsr.sk/ 
 

Pôdohospodárska platobná agentúra 

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1 

Tel.: 02/52 73 38 00, e-mail: info@apa.sk, http://www.apa.sk/ 

  

Povolenia v pôsobnosti MPRV SR 

Právnickým osobám a fyzickým osobám ministerstvo v zmysle platnej legislatívy vydáva 

povolenia na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie 

na trh a osvedčenia na výrobu tabakových výrobkov. V pôsobnosti Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry je aj vydávanie povolení na dovoz a vývoz vybraných komodít z, resp. 

do tretích krajín, s výnimkou prípadov množstiev, na ktoré nie je potrebná licencia.  

 

Štátna pomoc v rezorte pôdohospodárstva 

Štátna pomoc sa v rezorte pôdohospodárstva poskytuje podnikateľským subjektom pôsobiacim 

v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve. Základným 

rámcom pre poskytovanie štátnej pomoci je primárna a sekundárna legislatíva EÚ, ktorá je do 

právneho poriadku Slovenskej republiky aproximovaná Výnosom Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-

100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve 

a rybnom hospodárstve. 

Podpory v pôdohospodárstve sú poskytované v dvoch podobách. V prvom prípade je to štátna 

pomoc, ktorá sa poskytuje buď priamou formou (dotácia) ako nenávratné prostriedky štátneho 

rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky podnikateľským subjektom, alebo nepriamou formou v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 

358/2015 Z . z.  o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. V druhom prípade sa jedná 

o minimálnu pomoc (pomoc de minimis), ktorá v priebehu akéhokoľvek obdobia troch 

fiškálnych rokov neprekročí výšku 15 000 eur pre jeden podnik pôsobiaci v sektore výroby 

poľnohospodárskych výrobkov, 200 000 eur v sektore spracovania, marketingu 

http://www.isrra.sk/
http://www.nro.vlada.gov.sk/pomoc-nedostatocne-rozvinutym-okresom/
http://www.nro.vlada.gov.sk/pomoc-nedostatocne-rozvinutym-okresom/
mailto:press@land.gov.sk
http://www.mpsr.sk/
mailto:info@apa.sk
http://www.apa.sk/


poľnohospodárskych výrobkov a v sektore lesného hospodárstva a 30 000 eur v sektore rybného 

hospodárstva. 

Podpora ako štátna pomoc a minimálna pomoc podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní 

podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve sa 

poskytuje na: 

a. činnosti v poľnohospodárskej prvovýrobe 

b. činnosti v spracovaní poľnohospodárskych výrobkov a výrobe potravinárskych 

výrobkov 

c. činnosti v marketingu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov 

d. investície na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúce sa 

v pôdohospodárskych podnikoch 

e. nápravu škôd spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami a živelnou 

pohromou podľa osobitného predpisu v sektore pôdohospodárstva 

f. výskum a vývoj v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve 

g. činnosti v lesnom hospodárstve 

h. činnosti zamerané na rozvoj vidieka 

i. zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a značne znevýhodnených 

zamestnancov 

j. činnosti v hospodárskom chove rýb 

 

Podrobnejšie/detailnejšie informácie o podporných opatreniach, spôsobe ich poskytovania ako 

aj o všetkých aktuálne realizovaných formách podpory zverejňuje Pôdohospodárska platobná 

agentúra na svojom webovom sídle www.apa.sk v časti Podpory – Organizácia trhu – Trhové 

mechanizmy, Rastlinné komodity, Živočíšne komodity a v časti Podpory – Štátna pomoc 

 

Priame podpory 

Link na priame podpory na webe PPA: http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-

podpory 

 

II.2 Priame podpory 

Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory. Podmienky pre 

poskytovanie priamych podpôr upravuje legislatíva EÚ a SR. Priame podpory sa vyplácajú zo 

štátneho rozpočtu SR a refundujú z rozpočtu EÚ. Všetky informácie, legislatívu, formuláre a 

príručku pre žiadateľa (návod na vypĺňanie formulárov) uverejňuje Poľnohospodárska platobná 

agentúra na svojom webovom sídle http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-

podpory. 

 

Zoznam aktuálnych priamych podpôr 

1. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) 

Schémy oddelených priamych platieb: 

a. prechodný zjednodušený režim základnej platby (jednotná platba na plochu, tzv. SAPS), 

b. platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, 

c. platba pre mladých poľnohospodárov. 

Schémy viazaných priamych platieb: 

a. platba na pestovanie cukrovej repy 

b. platba na pestovanie chmeľu 

c. platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou 

d. platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou 

e. platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou 

http://www.apa.sk/
http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory
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f. platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou 

g. platba na pestovanie rajčiakov 

h. platba na chov bahníc, jariek a kôz 

i. platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka 

j. platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka 

 

Okrem priamych platieb z EPZF môžu poľnohospodári žiadať aj o priame podpory na 

neprojektové opatrenia: 

2. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka (EPFRV) 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) prispieva k podpore trvalo 

udržateľného rozvoja vidieka v celom Spoločenstve spôsobom, ktorý dopĺňa politiky podpory 

trhu a príjmov spoločnej poľnohospodárskej politiky, politiky súdržnosti a spoločnú politiku 

rybného hospodárstva. Podpora prispieva k zlepšeniu konkurencieschopnosti 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva podporovaním reštrukturalizácie, rozvoja a 

inovácie, k zlepšeniu životného prostredia a vidieka podporovaním manažmentu krajiny, 

kvality života vo vidieckych oblastiach a podpory diverzifikácie hospodárskej činnosti. 

Neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

a. platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami 

b. platba v rámci sústavy NATURA 2000 

c. platby na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie 

d. platby na ekologické poľnohospodárstvo 

e. platby na dobré životné podmienky zvierat 

f. lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov 

g. platby na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy 

 

3. zo štátneho rozpočtu SR  

Prechodné vnútroštátne platby 

a. doplnková platba na plochu 

b. platba na chmeľ 

c. platba na veľké dobytčie jednotky (VDJ) 

 

Projektové podpory 

 

Program rozvoja vidieka 2014 – 2020 

Hlavným cieľom Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 (PRV 2014-2020) je podporovať 

konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, zabezpečovať udržateľné hospodárenie s 

prírodnými zdrojmi, zabezpečiť opatrenia v oblasti klímy a dosiahnuť vyvážený územný rozvoj 

vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest. 

Strategickým cieľom PRV 2014 - 2020 je vytváranie podmienok na trvalo udržateľný rozvoj 

pôdohospodárstva. Realizáciou strategických záujmov vyplývajúcich z PRV 2014-2020 sa 

prispeje k naplneniu cieľov Stratégie Európa 2020 a to najmä v oblasti zvyšovania 

zamestnanosti vidieckeho obyvateľstva, zlepšovania jeho životných podmienok a zavádzania 

inovácií v pôdohospodárstve, ako i k ochrane životného prostredia nielen z pohľadu zdrojov, 

ale i ekosystémových služieb, k ochrane kvality ovzdušia, pôdy, vody, potravín, biodiverzity, 

zdravia rastlín, zvierat, ľudí a prispôsobenie sa klimatickej zmene. 

Riadiacim orgánom pre PRV 2014 -2020 je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR, funkciu platobnej agentúry plní Pôdohospodárska platobná agentúra.  

Na PRV 2014 -2020 je po druhej modifikácii kumulatívne alokovaných 1 559 691 844 EUR, 

ktoré pozostávajú z príspevku EFPRV a národného spolufinancovania. 

 



Informácia o podpore MSP prostredníctvom PPA v roku 2017 

V rámci PRV SR 2014 – 2020 je pre MSP v roku 2017 možné čerpať podporu v rámci 

nasledovných podopatrení: 

 

Podopatrenie 6.3 Podpora na začatie činnosti malých poľnohospodárskych podnikov 

Podpora sa poskytuje malým poľnohospodárskym podnikom na rozvoj ich podnikateľskej 

činnosti spojenej s realizáciou ich podnikateľského plánu v oblasti živočíšnej a špecializovanej 

rastlinnej výroby vo výške 15 000 EUR na dobu max. 5 rokov. 

Oprávneným žiadateľom o NFP je fyzická alebo právnická osoba - (mikropodnik v zmysle 

odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorej 

výrobný potenciál, meraný štandardným výstupom, prevyšuje 4 000 EUR a neprevyšuje 7 999 

EUR (hodnota štandardného výstupu) s výnimkou komodít ako sú zemiaky; aromatické, 

liečivé, koreninové rastliny a byliny - kryté priestranstvo; zelenina, melóny a jahody; vinohrady 

a dojnice.  

 

Podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do 

mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh 

V rámci tejto podpory budú podporené nasledovné aktivity:  

 zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov 

obhospodarovania lesov, ktoré sú odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenia lesa 

jedného alebo viacerých podnikov, ktoré sa musia realizovať na úrovni majiteľa resp. 

obhospodarovateľa lesa; 

 spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a 

tiež ich uvádzanie na trh na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním 

 

Oprávneným žiadateľom o NFP je: 

1. Fyzická a právnická osoba (malý a stredný podnik v zmysle odporúčania Komisie 

2003/361/ES) obhospodarujúci lesy vo vlastníctve:  

 súkromných vlastníkov a ich združení; 

 obcí a ich združení; 

 cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, 

pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním. 

2. Fyzická a právnická osoba (malý a stredný podnik v zmysle odporúčania Komisie 

2003/361/ES) poskytujúce služby v lesníctve za predpokladu poskytnutia týchto služieb 

subjektu uvedenému v bode 1). 

 

Podrobné informácie o týchto podopatreniach sú uvedené v dokumente „Program rozvoja 

vidieka SR 2014 – 2020“, ktorý je uverejnený na webovom sídle Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:  

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1180&navID2=1180&sID=43&id=11352 

V príručke pre žiadateľa uverejnenej na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry 

(PPA): http://www.apa.sk/prv-2014-2020-prirucka-pre-ziadatela 

Harmonogram výziev je zverejnený na stránke: 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1185&navID2=1185&sID=43&id=10094 

 

Informácia o doteraz realizovaných opatreniach pre MSP 

Podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj 

poľnohospodárskych výrobkov je zamerané na investície do hmotného majetku, ktoré sa 

týkajú spracovania, skladovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych a 

potravinových výrobkov.  Oprávnení žiadatelia o NFP sú fyzické a právnické osoby 
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podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo 

potravinárskej výroby. Na toto opatrenie bola vyhlásená jedna výzva v roku 2015. V rámci nej 

PPA eviduje ku koncu marca 2017 uzavretých 368 platných zmlúv v hodnote 155,6 miliónov 

€ verejných výdavkov. 

 

Podopatrenie 6.1 Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých 

poľnohospodárov je zamerané na uľahčenie vstupu do poľnohospodárskeho sektora pre 

mladých podnikateľov formou NFP na realizáciu ich podnikateľského plánu v oblasti 

živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby vo výške 50 000 EUR na dobu max. 5 rokov. 

Oprávneným žiadateľom je fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik 

v zmysle odporúčania Komisie 361/2003/ES), ktorá v čase podania žiadosti nemá viac ako 40 

rokov, má potrebné profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky 

podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ. 

Na toto opatrenie bola vyhlásená jedna výzva v roku 2015 na základe ktorej sa prijalo 2 029 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Výzva je ešte stále v procese vyhodnocovania.  

 

Podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 

činností je zamerané na podporu vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky, činností 

spojených s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu (deti, seniori a občania so zníženou 

schopnosťou pohybu) a činností na spracovanie a uvádzanie na trh (ak výstup spracovania 

nespadá do prílohy I ZFEÚ). Oprávnení žiadatelia o NFP sú mikropodniky a malé podniky 

(v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) vo vidieckych oblastiach.  

Rovnako, aj na toto podopatrenie bola ešte v roku 2015 vyhlásená výzva, v rámci ktorej PPA 

ku koncu marca 2017 eviduje 158 platných zmlúv v hodnote takmer 97,3 miliónov € verejných 

výdavkov.  

 

PODPORA EÚ V SEKTORE RYBNÉHO HOSPODÁRSTVA 

Európsky námorný a rybársky fond (2014 - 2020) 

 

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) je fond pre námornú a rybársku politiku EÚ na 

obdobie rokov 2014 – 2020. Je jedným z piatich európskych štrukturálnych a investičných 

fondov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a ktorých cieľom je obnova európskeho hospodárstva 

založená na raste a zamestnanosti. ENRF s rozpočtom vo výške 6,5 miliardy EUR bude v 

rokoch 2014 - 2020 financovať projekty na realizáciu novej reformovanej spoločnej rybárskej 

politiky (SRP) a rybárom a pobrežným komunitám poskytne financie na to, aby sa prispôsobili 

zmeneným pravidlám. Fond bude financovať aj projekty na podporu tzv. „modrého“ rastu a 

zamestnanosti v rámci integrovanej námornej politiky EÚ (INP).  Fond EFNR má za cieľ 

pomáhať rybárom pri prechode na udržateľný rybolov, podporovať diverzifikáciu 

hospodárstiev pobrežných spoločenstiev, poskytovať finančné prostriedky na projekty, ktoré 

vytvárajú nové pracovné miesta a zlepšujú kvalitu života v európskych pobrežných oblastiach 

a uľahčovať žiadateľom prístup k financovaniu. 

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 

Stratégia OP RH je vypracovaná v súlade s nariadením o Európskom námornom a rybárskom 

fonde (ENRF), ktoré stanovuje rámec pre politiku rozvoja Spoločnej rybárskej politiky EÚ 

(SRP) a Integrovanej námornej politiky EÚ (INP) na roky 2014 – 2020. ENRF prispieva k 

stratégii Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a k 

vykonávaniu SRP. Podporuje také činnosti, ktoré sú v súlade s prioritami EÚ pre trvalo 

udržateľný rozvoj rybolovu a akvakultúry, čím zároveň dopĺňa spoločnú poľnohospodársku 

politiku a politiku súdržnosti EÚ. Celkový rozpočet programu vrátane národného 

spolufinancovania predstavovuje sumu 15 785 000 EUR. Funkciu riadiaceho orgánu pre OPRH 



plní Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Pôdohospodárska platobná agentúra  

zastáva funkciu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom. OP RH poskytuje 

nenávratnú formu pomoci - granty. Oprávnenými prijímateľmi OP RH sú najmä MSP 

pôsobiace v oblasti akvakultúry / spracovania produktov rybolovu a akvakultúry. 

 

Pre kategóriu prijímateľov MSP sú k dispozícií nasledujúce opatrenia: 

 

Opatrenie Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry 

V rámci tohto opatrenia boli 7. marca 2017 vyhlásené 3 výzvy na prijímanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok, do ktorých sa môžu žiadatelia aktuálne zapojiť: 

 

Výzva č. OPRH-PMaS-A1-2017-01 na aktivitu Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na 

životné prostredie 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 329 137 EUR z ENRF 

Výzva č. OPRH-PMaS-A2-2017-02 na aktivitu Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a 

pracovných podmienok 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 329 137 EUR z ENRF 

Výzva č. OPRH-PMaS-A3-2017-03 na aktivitu Zavádzanie nových alebo zlepšených 

produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 1 316 548 EUR z ENRF 

 

Všetky tri výzvy sú otvorené až do vyčerpania limitu na výzvu. Informáciu o uzavretí výzvy 

zverejní poskytovateľ na webovom sídle www.apa.sk. 

 

Opatrenia Produktívne investície do akvakultúry 

V rámci tohto opatrenia sú podporované aktivity: 

výstavba novej akvakultúrnej prevádzky,  modernizácia existujúcich akvakultúrnych 

prevádzok, zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat,  zvyšovanie kvality 

produktov alebo ich pridanej hodnoty, obnova existujúcich produkčných zariadení, doplnkové 

činnosti, znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné 

prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov a recirkulačné systémy 

 

Opatrenie 5.1.1 Marketingové opatrenia 

Podporované aktivity: získanie nových trhov a zlepšenie marketingových podmienok 

 

Indikatívny harmonogram výziev pre OP RH 2014-2020 je zverejnený na stránke MPRV SR: 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1111&navID2=1111&sID=43&id=11056 

Podrobnejšie informácie o opatreniach OPRH SR 2014-2020 a vyhlásených výzvach sú 

zverejnené v dokumentoch na webovom sídle PPA: 

http://www.apa.sk/op-rybne-hospodarstvo-2014-2020 

 

ORGANIZÁCIA TRHU A ŠTÁTNA POMOC 

 

Podpory Spoločnej organizácie trhu (SOT) 

 

V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky je možnosť poskytovať podpory v oblasti 

spoločnej organizácie trhu, čiže podpory pre trhové opatrenia - organizáciu trhu s rastlinnými 

a živočíšnymi komoditami a podporu exportu. Jedná sa o rôzne podpory  financované z EPZF 

(Európsky poľnohospodársky a záručný fond), eventuálne s čiastočným spolufinancovaním zo 

štátneho rozpočtu SR. 
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Jedným z vyhľadávaných opatrení spoločnej organizácie trhu s vínom sú napríklad Investície 

do vinárskych podnikov. Cieľovou skupinou opatrenia sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré 

podnikajú na území SR v sektore vinárstva alebo ide o združenia, ktoré združujú fyzické alebo 

právnické osoby podnikajúce na území SR v sektore vinárstva. Maximálna miera podpory sa 

obmedzuje na mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle Odporúčania Komisie 

2003/361/ES. Pre podniky, ktoré nie sú zahrnuté v Odporúčaní Komisie 2003/361/ES (čl. 2 

ods. 1 hlavy I prílohy) – kategória mikro, malých a stredných podnikov - a majú menej ako 750 

zamestnancov alebo nižší obrat ako 200 miliónov EUR, sa maximálna miera intenzity podpory 

znižuje na polovicu. 

Podpora sa poskytuje formou refundácie vynaložených nákladov na nákup vnútorného 

vybavenia predajných  a prezentačných priestorov v rámci výrobného podniku a nákladov na 

investície do označovania vinárskych produktov s chráneným označením pôvodu s QR kódmi. 

Finančné prostriedky sú poskytnuté z EPZF vo výške 40 % nákladov pre investície realizované 

v Bratislavskom kraji  a vo výške 50 % nákladov pre investície realizované v ostatných krajoch 

SR. V roku 2017 je pre toto opatrenie z rozpočtu EÚ  rezervovaných/vyčlenených 750 tisíc Eur. 

 

Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín „Značka kvality 

SK“  

bol zavedený do praxe v roku 2004 na podporu spotreby domácej potravinovej produkcie. 

Prioritou programu je zviditeľniť národné výrobky systémom spojenia ich kvality a pôvodu 

a posilniť tak ich konkurencieschopnosť. Logo Značky kvality SK sa udeľuje slovenskému 

výrobcovi po splnení určitých kritérií.   

Značka kvality SK  je zárukou kvality a pôvodu, pretože takto označená potravina:  

• spĺňa požiadavky ustanovené príslušnými právnymi predpismi potravinového práva, 

• obsahuje najmenej  75 % surovín zo slovenskej produkcie, 

• je vyrobená na území Slovenskej republiky. 

Potraviny v nadštandardnej kvalite sú označené Značkou kvality SK GOLD. Za parametre 

zvyšujúce kvalitatívnu hodnotu potravín sa považujú zvýšený obsah biologicky cenných látok, 

ako sú: antioxidanty, vitamíny, esenciálne mastné kyseliny, stopové prvky, znížená energetická 

hodnota, znížený obsah soli, tuku a cukru, probiotický charakter výrobku, znížený obsah 

prídavných látok (konzervačné látky, stabilizátory, texturanty a iné), spracovanie umožňujúce 

zachovanie biologicky cenných prírodných zložiek, do úvahy sa berie aj tradičná receptúra, 

technológia výroby a ďalšie nadštandardné kvalitatívne charakteristiky zvyšujúce funkčnosť a 

pridanú hodnotu výrobku. Kvalitu a bezpečnosť  výrobkov so Značkou kvality SK pravidelne 

kontroluje Štátna veterinárna a potravinová správa SR.  Garantom udeľovania je Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  

 

Žiadateľ, ktorý sa uchádza o pridelenie Značky kvality SK musí splniť zásady pre jej udelenie. 

Proces posudzovania žiadostí o udelenie Značky kvality SK prebieha na základe verejnej 

výzvy, a to zvyčajne dvakrát do roka, zasielaním žiadostí spolu s technickou dokumentáciou 

ku každému výrobku, protokolmi z akreditovaného laboratória a obalmi prihlasovaných 

výrobkov so zreteľným označovaním výrobku. O udelení značky prihláseným výrobkom 

rozhoduje odborná komisia vymenovaná ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

 

Značka sa udeľuje spravidla dvakrát do roka pri slávnostných príležitostiach na obdobie troch 

rokov, pri sezónnych výrobkoch na obdobie jedného roka. Zvyčajne je slávnostné udeľovanie 

značky spojené s výstavnou činnosťou, kde noví držitelia značky majú možnosť ocenené 

výrobky prezentovať prostredníctvom národného stánku ministerstva, a tak predstaviť tieto 

kvalitné výrobky priamo spotrebiteľom už počas veľtrhu.  

 



Od vzniku Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín – Značka 

kvality SK až po súčasnosť (apríl  2017) je Značkou kvality SK ocenených  1221 výrobkov od 

151 výrobcov. Aktuálny zoznam všetkých výrobcov a výrobkov je dostupný na webovej 

stránke www.znackakvality.sk. Na rok 2017 je na propagáciu Značky kvality SK vyčlenených 

400 000 EUR. 

 

Agentúra pre rozvoj vidieka 

je príspevkovou organizáciou MPRV SR s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá spolupracuje s 

ostatnými štátnymi, mimovládnymi inštitúciami v SR i v zahraničí v oblasti rozvoja vidieka. 

Agentúra v rámci svojej činnosti podporuje a propaguje politiku EÚ pre SR, hlavne cez 

Program rozvoja vidieka 2014 - 2020, jeho jednotlivých osí a ostatných programov fondov EÚ 

so zameraním na rozvoj vidieka. Poslaním agentúry je zhromažďovať, analyzovať a šíriť 

informácie v oblasti rozvoja vidieka, zabezpečovať spätnú väzbu zodpovedným orgánom vo 

vzťahu k rozvoju vidieka, podporovať aktivity trvalo udržateľného, vyváženého sociálno-

ekonomického rozvoja vidieckych sídiel, poskytovať poradenstvo potenciálnym a existujúcim 

podnikateľským subjektom, verejnému a neziskovému sektoru na vidieku k ich činnosti 

zameranej na rozvoj vidieka. Hlavnými úlohami poslania APRV v zmysle uzatvoreného 

Kontraktu s MPaRV SR na realizáciu úloh v oblasti rozvoja vidieka na rok 2017 sú: 

 Poradenstvo k implementácií opatrení PRV 2014 - 2020, 

 účasť na výstavách zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 

 podpora spolupráce na národnej a nadnárodnej úrovni, vrátane účasti pracovníkov 

ARVI na odborných pracovných stretnutiach, konferenciách a seminároch, 

 spolupráca na úrovni lokálnych partnerstiev, 

 príprava a implementácia Národnej siete rozvoja vidieka v SR (NSRV SR) na obdobie 

rokov 2014 – 2020. 

 

Ponuka vzdelávacích a informačných aktivít 

Agentúra pre rozvoj vidieka sa zaoberá: 

 prípravou manažérov a facilitátorov pre implementáciu prístupu LEADER, 

 prípravou poradcov pre Program rozvoja vidieka SR, 

 podnikaním vo vidieckej turistike a agroturistike, 

 podnikaním vo vidieckom cestovnom ruchu. 

V súčasnosti sa Agentúra pre rozvoj vidieka zaoberá aj aktivitami ako sú: 

 semináre „Zlepšenie kvality života na vidieku – príklady dobrej praxe“, 

 informačný seminár „Predaj z dvora“, 

 odborný seminár „Zvyšovanie kvality života vo vidieckych sídlach na Slovensku – 

Tvorba a údržba verejných priestranstiev na SK“, 

 odborný seminár na témy: „Certifikácia ubytovacích zariadení na vidieku“ a 

„Regionálne značenie produktov a služieb“, 

 semináre k aktuálnym výzvam PRV SR.  

 

Kontakt: Agentúra pre rozvoj vidieka  

Akademická ul. 4, 949 01 Nitra 1 

Tel./fax:  037/733 64 02, 

E-mail: arvi@arvi.sk, http://www.arvi.sk/  

 

V.4 MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR 

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 

Tel.: 02/59 56 11 11, fax: 02/59 56 22 22, e-mail: info@enviro.gov.sk  

http://www.minzp.sk 
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Environmentálne označovanie produktov  

Produktu (výrobku a službe) s vlastnosťami, ktoré umožňujú vo významnej miere prispieť 

k zlepšeniu životného prostredia počas celého jeho životného cyklu, môže byť v zmysle zákona 

č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov 

a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 

o environmentálnej značke EÚ (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009) udelená národná environmentálna 

značka „environmentálne vhodný produkt“ alebo „environmentálna značka EÚ“. Žiadosť 

o udelenie značky s potrebnými prílohami v zmysle zákona predkladá žiadateľ na Ministerstvo 

životného prostredia SR a pokiaľ sa preukáže, že žiadateľ spĺňa všetky podmienky na udelenie 

environmentálnej značky podľa tohto zákona prípadne nariadenia (ES) č. 66/2010, uzavrie sa 

so žiadateľom zmluva, ktorá ho oprávňuje používať národnú environmentálnu značku prípadne 

environmentálnu značku EÚ na označovanie príslušného produktu. Bližšie podrobnosti je 

možné nájsť na doméne SAŽP: www.sazp.sk.  

 

Environmentálny fond  

V zmysle § 6, 7 a 8 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže Environmentálny fond poskytnúť 

podporu formou úveru a formou dotácie (podpora považuje za štátnu pomoc v zmysle zákona 

č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci): 

 

1. formou dotácie právnickej osobe, ktorá podniká alebo fyzickej osobe podnikateľovi (ďalej 

len podnikateľ) na: 

 podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu 

životného prostredia,  

 podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,  

 odporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií 

skleníkových plynov, 

 financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a 

vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov,  

 modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa,  

 zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania,  

 podporu činnosti na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady 

spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej 

republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov 

 podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej 

dopravy k verejnej doprave 

 

2. formou úveru podnikateľovi na:   

 podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na 

celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, 

 podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu 

životného prostredia, 

 podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,  

 podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie, alebo riešenia 

odstraňovania environmentálnych záťaží,  

 podporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií 

skleníkových plynov,  

http://www.sazp.sk/


 financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a 

vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov,  

 modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa,  

 zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania,  

 pokrytie nákladov spojených s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia 

záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov,  

 podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej 

dopravy k verejnej doprave. 

 

Podrobnosti o podmienkach poskytovania a použitia štátnej podpory starostlivosti o životné 

prostredie a o náležitostiach príloh žiadosti o podporu upravuje vyhláška MŽP SR č. 157/2005 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde. 

Environmentálny fond na svojej doméne http://www.envirofond.sk zverejňuje aj bližšie 

Špecifikácie činností podpory formou úveru a dotácie pre rok 2017. 

 

Poradenské služby v oblasti ochrany prírody  

Poradenské služby v oblasti ochrany prírody, najmä s dôrazom na európsku sústavu chránených 

území Natura 2000, poskytujú aj podnikateľským subjektom jednotlivé organizačné útvary 

Štátnej ochrany prírody SR (ďalej “ŠOP SR”).  

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti Výnosu MŽP SR c. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým 

sa vydáva národný zoznam území európskeho významu a v zmysle Informačnej  

a komunikačnej stratégie pre tvorbu sústavy chránených území NATURA 2000, boli v roku 

2004 zriadené regionálne informačné strediská NATURA 2000. 

Na jednotlivých útvaroch ŠOP SR odborní pracovníci poskytujú akékoľvek informácie 

o územiach zaradených do sústavy NATURA 2000, vrátane obmedzení vyplývajúcich 

z príslušného stupňa ochrany, cieľoch ochrany lokalít a podmienkach ochrany, ako aj možnosť 

nahliadnuť do digitálnych mapovaných podkladov. V ostatných rokoch je aktuálnou témou 

vydávanie deklarácií NATURA 2000 – potvrdenie o tom, že plány alebo projekty financované 

z prostriedkov ES pravdepodobne nebudú mať významný vplyv na územia sústavy NATURA 

2000. Kontakty i aktuálne informácie sú prístupné na www.sopsr.sk. 

Pracovníci ŠOP SR, Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), krajských a obvodných 

úradov životného prostredia a sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny MŽP SR priebežne 

poskytujú akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa platnej legislatívy (zákon č. 543/2002 Z. z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane 

druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), medzinárodných 

dohovorov na úseku ochrany prírody a krajiny a ďalších oblastí, ktoré sú v ich pôsobnosti. 

V oblasti ochrany prírody neexistuje typická programová podpora, všeobecná prepodnikateľské 

subjekty, okrem poskytovania finančného príspevku pre účely ochrany prírody. Tento 

ekonomický nástroj sa využíva len pre vlastníkov, nájomcov alebo správcov pozemkov, ktorý 

túto skutočnosť musia dokladovať. Finančný príspevok podľa § 60 zákona č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov predstavuje peňažný stimul pre 

vlastníka, správcu alebo nájomcu pozemku za tým účelom, aby aj za cenu zvýšených nákladov 

na obhospodarovanie pozemku alebo udržiavanie budovy, prípadne podzemného priestoru 

vytvoreného človekom dodržal ochranné podmienky dané pre konkrétne chránené územie 

alebo chránený druh. Výška finančného príspevku je podmienená faktormi, ktoré sú dané a 

môže tvoriť až 100 % rozdielu nákladov medzi bežným a požadovaným spôsobom 

obhospodarovania. Finančný príspevok sa poskytuje pred realizáciou dohodnutých opatrení a 

môže sa použiť len na konkrétny účel poskytnutia. Podmienkou poskytnutia finančného 

príspevku je uzavretie písomnej zmluvy medzi vlastníkom/správcom/nájomcom dotknutých 

http://www.envirofond.sk/
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pozemkov a ŠOP SR. Finančný príspevok sa môže poskytnúť len vo vzťahu k pozemkom, 

nachádzajúcim sa vo vymenovaných chránených územiach alebo na lokalite s výskytom 

chráneného druhu alebo chráneného stromu. 

Podrobnosti stanovuje Smernica MŽP SR z 12.10.2004 č. 6/2004-5.1. o poskytovaní 

finančného príspevku podľa § 60 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 

ktorá je zverejnená vo Vestníku MŽP SR č. 6/2004, ročník XII. 

Podrobnosti obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania 

pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady upravuje nariadenie vlády SR č. 7/2014 Z. z.  

 

Environmentálne manažérstvo a audit 

MŽP SR zabezpečuje v podmienkach Slovenska aj implementáciu nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009, o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Európskeho 

spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 

č.761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (ďalej „nariadenie”). Schéma 

spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (ďalej “EMAS”) je nástroj pre 

organizácie zo všetkých hospodárskych sektorov, vrátane verejných a súkromných služieb. 

Organizácie, ktoré sa chcú zaregistrovať v EMAS, musia zaviesť systém manažérstva 

environmentu v súlade s požiadavkami prílohy II nariadenia, ktorého základom je  norma ISO 

14001 a dodatočné požiadavky schémy EMAS), vypracovať environmentálny program, 

sledovať a vyhodnocovať svoje environmentálne správanie a verejne ho prezentovať formou 

environmentálneho vyhlásenia. Zavedený systém manažérstva environmentu a informácie 

v environmentálnom vyhlásení overí a potvrdí akreditovaný environmentálny overovateľ. Na 

základe podanej žiadosti organizácie - uchádzača Slovenská agentúra životného prostredia ako 

príslušný orgán SR pre EMAS v súlade s čl. 11 nariadenia v zmysle § 2 ods. 1 zákona 351/2012 

o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre 

environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v rámci 

registračného konania rozhodne, či všetky požiadavky nariadenia a zákona organizácia plní. 

Úspešnú organizáciu zapíše do národného registra  a nahlási do európskeho registra EMAS pri 

Európskej komisii. Organizácia získa právo používať logo EMAS (obchodná značka 

nariadenia), ktoré je dôkazom environmentálnej dokonalosti, spoľahlivosti a dôveryhodnosti 

informácií, ktoré sa týkajú environmentálneho správania organizácie a zároveň prispieva k 

imidžu organizácie na jednotnom trhu a zlepšuje ho. Viac informácií je na webovom portáli 

www.emas.sk. 

 

Aktivity SAŽP Oddelenia environmentálneho manažérstva v oblasti podpory MSP 

 

- aktivity informačného charakteru prostredníctvom národného projektu SAŽP v rámci 

OP KŽP so zameraním na dobrovoľné environmentálne  schémy vrátane schémy pre 

environmentálne manažérstvo a audit EMAS 

- zvyšovanie povedomia o význame a prínosoch dobrovoľných nástrojov 

environmentálnej politiky (schéma pre environmentálne manažérstvo a audit - EMAS, 

environmentálne označovanie produktov a zelené verejné obstarávanie) v oblasti 

životného prostredia  prostredníctvom propagačných a edukačných materiálov (letáky, 

informačné listy, brožúry) a informácia zverejnených na  webovej stránka SAŽP – 

www.sazp.sk 

- bezplatné poradenstvo a konzultácie v oblasti dobrovoľných nástrojov 

environmentálnej politiky subjektom MSP, ktoré prejavili záujem o tieto schémy 

 

http://www.sazp.sk/


Národná podnikateľská cena za životné prostredie 

Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK) v spolupráci s MŽP SR v roku 2017 

vyhlásilo šiesty ročník Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR , ktorej sa 

môže zúčastniť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, registrovaná v SR, ktorá 

dosiahla významné výsledky vo svojej činnosti v niektorej (alebo niektorých) z piatich 

určených kategórií. Cieľom súťaže je podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré si 

uvedomujú svoju zodpovednosť voči súčasným, ale aj budúcim generáciám a svojimi činmi 

výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súťaž má 

podporiť záujem o aktivity, zamerané na udržateľný rozvoj a propagáciu subjektov, ktorých 

správanie predstavuje výrazný progres a prínos pre hospodársky a spoločenský rozvoj bez ujmy 

na životnom prostredí a prírodných zdrojoch. Uzávierka predkladania prihlášok do súťaže  

3. august 2017. Viac informácií je dostupných na http://www.aspek.sk/aktivity/sutaze-pod-

zastitou-aspek/sutaze-organizovane-aspek/. 

 

V.5 MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR 

Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 

Tel.: 02/59 37 41 11 

E-mail: info@minedu.sk, http://www.minedu.sk/  

 

Dotácie na vedecko-technické služby 

V zmysle § 8 a § 8a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja 

v znení neskorších predpisov sa môže poskytnúť dotácia na vedecko-technické služby 

vykonávaných činností právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi na podporu 

výskumu a vývoja. Vedecko-technické služby môžu byť v zmysle § 8 zamerané na: 

a) poskytovanie a šírenie vedecko-technických informácií a poznatkov vrátane knižničných 

služieb, 

b) činnosti podporujúce prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe, 

c) poradenstvo a expertízna činnosť v oblasti výskumu a vývoja, 

d) monitoring, prieskum, zber a analýza údajov, informácií a poznatkov, 

e) technická normalizácia a posudzovanie zhody výrobkov, 

f) patentová a licenčná činnosť, 

g) vedecko-technické služby v oblasti metrológie, 

h) súdnoznalecká činnosť, prekladateľstvo a tlmočníctvo v oblasti výskumu a vývoja, 

i) ďalšie vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie pre potreby výskumu a vývoja, 

j) činnosti podporujúce skvalitňovanie infraštruktúry výskumu a vývoja, 

k) činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu. 

 

Stimuly pre výskum a vývoj 

V zmysle zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v z.n.p. sa môžu poskytnúť 

stimuly pre výskum a vývoj právnickej osobe, ktorá je podnikateľom s cieľom zvýšiť úroveň 

výskumu a vývoja a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní stimulov pre výskum a 

vývoj a kontrole ich použitia a zvýšiť zamestnanosť odborných pracovníkov vo výskume a 

vývoji. Poskytovanie stimulov úzko súvisí s protikrízovými opatreniami jednotlivých vlád 

štátov Európskej únie. Cieľom je ponúknuť podnikateľom štátnu podporu na rozvoj nimi 

vykonávaného výskumu a vývoja, na rozšírenie personálnych kapacít v oblasti výskumu a 

vývoja, ako aj na zvýšenie objemu investícií do výskumu a vývoja.  
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http://www.aspek.sk/aktivity/sutaze-pod-zastitou-aspek/sutaze-organizovane-aspek/
mailto:info@minedu.sk
http://www.minedu.sk/


Stimuly pre výskum a vývoj sa začali v SR poskytovať po odbornom schválení žiadostí podľa 

§ 7 zákona 185/2009 Z. z. od konca roka 2009. Oznámenia o predkladaní žiadostí o stimuly sú 

zverejňované na Centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie a v tlači. Na 

portáli sú tiež zverejnené údaje o schválených a poskytnutých stimuloch na výskum a vývoj 

https://www.vedatechnika.sk/SK/stimuly/Stranky/default.aspx ako aj prezentácie výsledkov, 

predkladané riešiteľmi.  

 

Portál STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ je dostupný na: https://stimuly.vedatechnika.sk  

Prevádzka systému: Centrum vedecko-technických informácií SR  

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Odbor správy a prevádzky portálu VaV 

Technická podpora: 02/69253135, 02/69253199, 02/69253177, 02/69253133, 0918 976 304 

 

 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu 

celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský 

orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného 

vzdelávania NedisKVALIFIKUJ SA!. 

Typ výzvy: otvorená 

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 20.2.2017  

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 20.4.2017  

 

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke: https://www.minedu.sk/21112016-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-

vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/ 

 

Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja 

Dňa 15. júna 2015 bola v Obchodnom vestníku uverejnená Schéma podpory výskumu a vývoja 

Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) SCHÉMA SA.42450, čím 

nadobudla platnosť a účinnosť. Príjemcom pomoci podľa tejto schémy je podnik v zmysle 

článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ, t. j. subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez 

ohľadu na právny status a spôsob jeho financovania. Pomoc podľa tejto schémy sa realizuje 

poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou nenávratného finančného 

príspevku na základe písomne uzatvorenej zmluvy. Podporená časť projektu musí v plnej miere 

patriť do jednej alebo viacerých z týchto kategórií: základný výskum, priemyselný výskum, 

experimentálny vývoj, štúdie uskutočniteľnosti. Predpokladaný ročný rozpočet schémy sú 2 

000 000 EUR. Znenie schémy štátnej pomoci platné do 31. decembra 2020.  

Bližšie informácie sú dostupné na webstránke http://www.apvv.sk/statna-pomoc/schema-

sa.42450.html 

 

Kontakt: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava   

Tel.: 02/57 20 45 01, fax: 02/57 20 45 99, e-mail: agentura@apvv.sk  

http://www.apvv.sk/  

 

 

 

https://www.vedatechnika.sk/SK/stimuly/Stranky/default.aspx
https://stimuly.vedatechnika.sk/
https://www.minedu.sk/21112016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/
https://www.minedu.sk/21112016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/
https://www.minedu.sk/21112016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/
http://www.apvv.sk/statna-pomoc/schema-sa.42450.html
http://www.apvv.sk/statna-pomoc/schema-sa.42450.html
mailto:agentura@apvv.sk


Schéma na podporu výskumu a vývoja Výskumnou agentúrou 

Bližšie informácie sú dostupné na webstránke: 

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/component/jdownloads/send/37-schema-na-podporu-

vyskumu-a-vyvoja-schema-statnej-pomoci/528-schema-na-podporu-vyskumu-a-vyvoja 

 

Program rozvoja obchodu a inovácií a MSP 

Hlavným cieľom programu je zvýšená tvorba hodnôt a udržateľný rast. 

Alokácia (bez spolufinancovania): 20 mil. € 

Správca programu: Výskumná agentúra 

Partneri programu: Innovation Norway, Nórske centrum pre medzinárodnú spoluprácu vo 

vzdelávaní (SIU) a Národná agentúra pre záležitosti medzinárodného vzdelávania (AIBA – 

Lichtenštajnsko) 

 

Ťažiskové oblasti: Zelené inovácie v priemysle, Verejnoprospešné technológie a pomoc 

starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Vzdelávanie, štipendiá, učňovstvo 

a vzdelávanie mladých. 

 

Zameranie podpory: Inovatívne technológie, procesy a služby, Trvalo udržateľné podnikanie, 

Ekologizácia existujúcich podnikateľských aktivít a procesov, Vývoj a implementácia 

inovatívnych produktov a služieb. 

 

Kontakt: 
Výskumná agentúra 

Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava 

Tel.: +421 2 69 299 357, E-mail: info@vyskumnaagentura.sk 

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/ 

 

Aktivity Centra vedecko-technických informácií SR 

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, 

techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica SR. 

Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových 

centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie. Prevádzkuje 

Portál stimuly pre výskum a vývoj (dostupný na webstránke https://stimuly.vedatechnika.sk) 

ako aj Kanceláriu Národných kontaktných bodov pre komunitárny program Horizont 2020. 

 

Centrum transferu technológií pri CVTI SR ponúka verejným vedeckovýskumným 

inštitúciám, podnikateľským subjektom, študentom, ale aj širokej verejnosti služby 

a poradenstvo v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva. Poskytované 

služby pokrývajú svojim rozsahom celý proces ochrany a prenosu výsledkov výskumu a vývoja 

do praxe – od odborných konzultácií cez identifikáciu a evaluáciu predmetov priemyselného 

vlastníctva, vypracovanie rešerší na stav techniky až po zabezpečenie patentovej ochrany, 

vyhľadanie komercializačných partnerov a vypracovanie licenčných zmlúv. Súčasťou centra je 

aj stredisko patentových informácií PATLIB, ktoré zabezpečuje poskytovanie niektorých 

z uvedených služieb centra. Okrem poskytovaných služieb centrum buduje a prevádzkuje 

Národný portál pre transfer technológií (www.nptt.sk), portál strediska patentových 

informácií PATLIB (patlib.cvtisr.sk) a v spolupráci so Slovak Business Agency pripravuje 

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/component/jdownloads/send/37-schema-na-podporu-vyskumu-a-vyvoja-schema-statnej-pomoci/528-schema-na-podporu-vyskumu-a-vyvoja
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/component/jdownloads/send/37-schema-na-podporu-vyskumu-a-vyvoja-schema-statnej-pomoci/528-schema-na-podporu-vyskumu-a-vyvoja
mailto:info@vyskumnaagentura.sk
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/
https://stimuly.vedatechnika.sk/
http://www.nptt.sk/
file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/noskovic/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/59QKNXTR/patlib.cvtisr.sk


informačný systém na prepájanie podnikateľskej a vedeckovýskumnej / akademickej sféry na 

Slovensku.  

Cieľovým skupinám národných projektov NITT SK (Národná infraštruktúra pre podporu 

transferu technológií na Slovensku) a NPC (Podpora zriadenia a rozvoja Národného 

podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa) zároveň poskytuje aj expertné podporné služby 

v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva. Oprávneným žiadateľom sú služby 

poskytované bezplatne na základe vznesenej požiadavky. Prevádzkuje aj Kanceláriu 

Národných kontaktných bodov pre komunitárny program Horizont 2020. 

 

Viac informácií o aktivitách CVTI SR je dostupných na stránke www.cvtisr.sk. 

  

Spoločné podniky ECSEL 

Nariadením Rady EÚ č. 561/2014 zo 6. mája 2014 sa ENIAC JU (joint undertaking – spoločný 

európsky technologický podnik) založený na podporu spoločných Európskych výskumných 

a vývojových aktivít v oblasti nanoelektroniky ako verejno-súkromné partnerstvo. nahradil 

spoločným podnikom ECSEL (Electronic Components and Systems for European 

Leadership), do ktorého sa integruje aj spoločný podnik orientovaný na sektor priemyslu 

ARTEMIS. ECSEL sa zameria hlavne na technologické oblasti strategického významu 

s vysokou pridanou hodnotou pre ekonomiku EÚ, kde patria aj mikroelektronika, 

nanoelektronika, vstavané počítačové systémy a inteligentné systémy. Na nový podnik ECSEL 

JU sa SR zaviazalo vyčleniť ročne 800 000 EUR. Bližšie informácie ako aj výzvy na 

predkladanie žiadostí pre podniku sú k dispozícii na webstránke http://www.ecsel-ju.eu. 

V.6 MINISTERSTVO KULTÚRY SR 

Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 33 

Tel.: 02/20 48 21 11, fax: 02/20 48 21 74 

E-mail: mksr@culture.gov.sk, http://www.culture.gov.sk/  

 

Dotačný systém na rok 2017 

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2017 vychádza z doterajších 

skúseností ministerstva pri poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktoré sa o túto 

dotáciu uchádzali a z potrieb zabezpečiť transparentný, spravodlivý a stabilný systém finančnej 

podpory všetkých kultúrnych a umeleckých aktivít. 

Finančná podpora v rámci dotačného systému rezortu v roku 2017 je založená na princípe 

adresnosti podpory s dôrazom na kvalitu a prístupnosť kultúrnych hodnôt občanom a na 

efektívnosť poskytnutých finančných prostriedkov. Preto aj nástroje poskytovania dotácií a 

spôsob posudzovania žiadostí sú prispôsobené tomuto princípu. 

 

Dotačný systém je zameraný predovšetkým na neštátne subjekty, medzi ktoré patrí samospráva 

a organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, fyzické osoby (živnostníci, občania - vlastníci 

národných kultúrnych pamiatok a fyzické osoby, ktorých činnosť je predmetom ochrany podľa 

Autorského zákona), právnické osoby (vlastník národnej kultúrnej pamiatky, neziskové 

organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, občianske združenia, 

neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb a komerčné nefinančné subjekty, 

ktoré nie sú vysielateľmi podľa zákona o vysielaní a retransmisii), vysoké školy umeleckého 

zamerania, cirkvi, náboženské spoločnosti a Matica slovenská. 

 

Dotačný systém pre rok 2017 sa skladá z 3 programov: 

 

1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine 

   (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva) 

http://www.cvtisr.sk/
http://www.ecsel-ju.eu/
mailto:mksr@culture.gov.sk
http://www.culture.gov.sk/


 

2 Kultúra znevýhodnených skupín 

   (účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín 

obyvateľstva) 

 

3 Kultúrne poukazy 

(účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a 

pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl) 

 

Jednotlivé organizačné útvary, ktoré sú gestormi dotačných programov, vydávajú a zverejňujú 

podmienky poskytovania dotácií v jednotlivých programoch. Vyššia transparentnosť a 

spoľahlivosť dotačného systému, vrátane skrátenia termínov vybavovania žiadostí a znižovania 

administratívnej náročnosti v niektorých etapách jeho vybavovania v porovnaní s doterajším 

systémom, sa zabezpečuje zmenou jeho organizácie, ako aj zmenou a doplneným príslušných 

predpisov upravujúcich tento proces. 

 

Dotácia ministerstva je podmienená finančnou spoluúčasťou žiadateľa (okrem programu 3). Na 

poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Žiadosti vrátane príloh sa podávajú osobne do 

podateľne ministerstva alebo zasielajú poštou v stanovených termínoch pre jednotlivé dotačné 

programy a podprogramy. Pred písomným podaním žiadosti je potrebné, aby žiadateľ 

zaregistroval žiadosť aj elektronicky (prostredníctvom formulára dostupného na webovom sídle 

ministerstva) zadaním požadovaných údajov, čím sa zvýši rýchlosť a transparentnosť procesu 

vybavovania žiadosti. Žiadateľ má zároveň takto možnosť získať priebežnú informáciu o tom, 

v akom štádiu vybavovania sa jeho žiadosť nachádza, keďže systém mu pre tento účel vytvorí 

a pridelí jedinečný kód.  

Všetky informácie sa nachádzajú na webovom sídle Ministerstva kultúry SR 

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2017-310.html. 

 

 

Podporná činnosť Audiovizuálneho fondu 

Audiovizuálny fond bol zriadený prostredníctvom zákona zákon č. 516/2008 Z. z. o 

Audiovizuálnom fonde v znení neskorších predpisov dňa 1. januára 2009. Audiovizuálny fond 

je verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Fond 

nahradil grantový program Ministerstva kultúry SR. 

Audiovizuálny fond poskytuje finančné prostriedky autorom slovenských audiovizuálnych diel 

a výrobcom slovenských audiovizuálnych diel, osobám na obnovu a rozvoj technologickej 

základne určenej na výrobu a šírenie audiovizuálnych diel, na uskutočňovanie verejných 

kultúrnych podujatí v oblasti audiovizuálnej kultúry, na šírenie a prezentáciu audiovizuálnych 

diel. Fond tiež poskytuje štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne 

podieľajú na rozvoji audiovizuálnej kultúry a priemyslu v SR Podrobné zameranie podpory 

audiovizuálnej tvorby z finančných prostriedkov fondu na príslušný kalendárny rok upravuje 

štruktúra podpornej činnosti fondu.  

 

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2017 

 

Program č. 1: Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel 

Program č. 1 je zameraný na podporu vývoja, tvorby, produkcie slovenských audiovizuálnych 

diel, osobitne hraných audiovizuálnych diel, dokumentárnych audiovizuálnych diel, 

animovaných audiovizuálnych diel, školských alebo vzdelávacích audiovizuálnych diel, ako aj 

audiovizuálnych diel, v ktorých má slovenský koproducent menšinový koprodukčný podiel. 

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2017-310.html


Žiadatelia o podporu môžu byť osoby uvedené v § 19 ods. 2 písm. a) až c) a písm. f) zákona: 

 nezávislý producent v audiovízii registrovaný podľa osobitného predpisu 

 výrobca slovenských audiovizuálnych diel, vrátane vysokej školy, ktorá je výrobcom 

školských audiovizuálnych diel ako súčasti riadneho štúdia so zameraním na filmové 

umenie, 

 autor alebo spoluautor slovenského audiovizuálneho diela. 

 

Program č. 2: Distribúcia a iné uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti 

Program č. 2 je zameraný na podporu rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel na 

verejnosti, osobitne na podporu distribúcie audiovizuálnych diel, podporu verejných kultúrnych 

podujatí s účasťou audiovizuálnych diel a na podporu prezentácie slovenských audiovizuálnych 

diel a slovenskej audiovizuálnej kultúry v SR alebo v zahraničí. 

Žiadatelia o podporu môžu byť osoby uvedené v § 19 ods. 2 písm. b), d) a f) zákona: 

 výrobca slovenských audiovizuálnych diel, 

 distributér audiovizuálnych diel, 

 osoba zabezpečujúca propagáciu a/alebo podporu rozširovania audiovizuálnych diel 

vykonávaním prezentačnej, propagačnej a /alebo marketingovej činnosti 

 

Program č. 3: Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry 

Program č. 3 je zameraný na podporu odborného výskumu, vzdelávania, výchovy a edičnej 

činnosti v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Podpora je zameraná na vznik a 

na vydávanie odborných, vedeckých, teoretických a/alebo historiografických štúdií, analýz v 

oblasti audiovízie vo forme periodických i neperiodických publikácií, na vedeckú, teoretickú 

alebo odbornú výskumnú činnosť v oblasti audiovízie, ako sú najmä štúdie, expertízy, analýzy, 

vytváranie databáz, realizácia monitoringu, výskumov a ďalších špecializovaných činností. 

Program je zameraný aj na podporu mobility odborných a vedeckých pracovníkov z oblasti 

audiovizuálnej kultúry vo vzťahu k zahraničiu za účelom získavania nových poznatkov z oblasti 

audiovizuálnej kultúry a priemyslu vo svete. 

Žiadatelia o podporu môžu byť osoby uvedené v § 19 ods. 2 písm. c), f) a g) zákona: 

 autor alebo spoluautor slovenských audiovizuálnych diel, 

 osoba zabezpečujúca propagáciu a/alebo podporu rozširovania audiovizuálnych diel 

vykonávaním edičnej činnosti, 

 osoba, ktorá vykonáva činnosti súvisiace s rozvojom vzdelávania a/alebo odborného 

výskumu v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia; 

 

Program č. 4: Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike 

Program č. 4 je zameraný najmä na podporu technologickej základne v oblasti výroby, 

rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti.  

Žiadatelia o podporu môžu byť osoby uvedené v § 19 ods. 2 písm. e) a h) zákona: 

 osoba zabezpečujúca obnovu a rozvoj technologickej základne pre uvádzanie 

audiovizuálnych diel na verejnosti na území Slovenskej republiky, 

 prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia na území Slovenskej 

republiky. 

 

Program č. 5: Podpora audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike 

Program č. 5 je zameraný na podporu audiovizuálneho priemyslu v SR v nadväznosti na 

ustanovenia § 22a až 22f zákona a na Vyhlášku MK SR č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte.  

Žiadatelia o podporu môžu byť osoby uvedené v § 22b a § 22e zákona: 



 producent/ koproducent filmového projektu alebo osoba, ktorá uzatvorila s 

producentom alebo s koproducentom filmového projektu písomnú dohodu podľa § 22b 

ods. 1 písm. b). 

  

Štruktúra podpornej činnosti fondu v programoch 1 a 2 uplatňuje v praxi schému štátnej pomoci 

poskytovanej prostredníctvom Audiovizuálneho fondu, ktorú pod číslom SA.32836 (2011/N) 

schválila EK konečným rozhodnutím č. K(2011) 5868 zo dňa 11. augusta 2011. Schéma štátnej 

pomoci je zverejnená v Obchodnom vestníku č. OV 178/2011 zo 16. septembra 2011 a na 

webovom sídle Audiovizuálneho fondu www.avf.sk. 

Termíny výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z 

Audiovizuálneho fondu v roku 2017, podprogramy jednotlivých programov, formy podpornej 

činnosti a výšky povinného spolufinancovania sú zverejnené na stránke 

http://www.avf.sk/support/structure2017.aspx. 

 

Kontakt:  

Audiovizuálny fond 
Grösslingová 53, 811 09 Bratislava 

Tel.: 02 5923 4545, Fax: 02 5923 4461 

e-mail: sekretariat@avf.sk, www.avf.sk  

 

Fond na podporu umenia  

Zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 

434/2010 Z. z. v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vznikol 1. januára 2015 nová verejnoprávna 

inštitúcia - Fond na podporu umenia. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému 

ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným 

poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä 

na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na 

vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre 

fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. 

 

Fond poskytuje finančné prostriedky na podporu umeleckých aktivít, kultúry a 

kreatívneho priemyslu, o. i. napríklad na: 

a) tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel a ich reflexií, 

b) podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho 

priemyslu, 

e) projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie. 

 

Fond poskytuje finančné prostriedky na realizáciu projektu. Projektom sa podľa zákona o. 

i. rozumie: 

a) tvorba, realizácia a verejná prezentácia umeleckého diela 

c) vydávanie periodických a neperiodických publikácií, 

e) výroba a verejné šírenie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, 

f) realizácia kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s 

celoslovenským významom, 

h) prezentácia slovenského umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu v zahraničí. 

 

Fond poskytuje finančné prostriedky formou dotácie, štipendia (len FO) alebo pôžičky so 

splatnosťou najviac päť rokov. Žiadateľom môže byť FO, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo 

právnická osoba, predmetom činnosti ktorej je realizácia aktivít v oblasti umenia, kultúry 

alebo kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky možno poskytnúť na základe písomnej 

http://www.avf.sk/
http://www.avf.sk/support/structure2017.aspx
mailto:sekretariat@avf.sk
http://www.avf.sk/


žiadosti. Formulár žiadosti zverejnil fond na svojom webovom sídle 

http://podpora.fpu.sk/registration/make. 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú 

os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlásilo výzvu na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu. 

 

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5 

 

Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a 

kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora) 

 

Prioritná os: 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 

 

Špecifický cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných 

miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia 

pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií 

 

Bližšie informácie sú dostupné na stránke: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-

dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/vyzva-decentralizovana-

podpora-2fc.html 

 

V.7 MINISTERSTVO VNÚTRA SR 

 

Jednotné kontaktné miesta v SR (JKM) 

Prostredníctvom JKM je možné vybaviť všetky povinné administratívne úkony súvisiace so 

začiatkom podnikania a niektoré úkony súvisiace s podnikateľskou činnosťou na jednom 

mieste (napr. ohlásiť živnosť, požiadať o zápis do obchodného registra, prihlásiť sa do systému 

povinného zdravotného poistenia, oznámiť zmeny, ukončiť podnikanie a pod.). Okrem týchto 

služieb poskytujú JKM aj podrobné informácie týkajúce sa vzniku oprávnenia na podnikanie.  

 

Jednotné kontaktné miesta v SR fungujú prostredníctvom 49-tich fyzických a 1 

elektronického jednotného kontaktného miesta. 

 

Fyzické jednotné kontaktné miesta v SR 

Fyzické JKM v SR vznikli 1. októbra 2007 a ich úlohy plnia všetky okresné úrady, odbory 

živnostenského podnikania v SR. JKM poskytujú informácie a umožňujú vznik oprávnenia na 

podnikanie podľa živnostenského zákona a od 1. júna 2010 sprostredkujú aj vznik oprávnenia 

na podnikanie podľa vybraných osobitných predpisov. Viac informácií o fyzických JKM 

nájdete tu: 

 Fyzické JKM v SR 

 

Elektronické JKM v SR 

Od 1. januára 2012 funguje v SR jedno elektronické JKM, ktoré poskytuje podrobné 

informácie o podmienkach vstupu do podnikania pre jednotlivé služby zahrnuté v smernici o 

službách a umožňuje elektronicky požiadať o vznik oprávnenia na podnikanie 

prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR. Viac informácií o elektronickom JKM 

nájdete tu: 

 Elektronické JKM v SR 

http://podpora.fpu.sk/registration/make
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/vyzva-decentralizovana-podpora-2fc.html
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/vyzva-decentralizovana-podpora-2fc.html
http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/vyzva-decentralizovana-podpora-2fc.html
http://www.minv.sk/?fyzicke-jednotne-kontaktne-miesta-v-sr
http://www.minv.sk/?elektronicke-jednotne-kontaktne-miesto


Pomoc a podpora pre používateľov JKM 
 Telefonické informačné linky JKM (informácie o začatí podnikania) 

 Technická pomoc k elektronickému JKM 

 Vzory vyplnených tlačív 

 Často kladené otázky 

Podnikanie v členských štátoch EÚ/EHP 
Záujemcovia o podnikanie v štátoch EÚ/EHP môžu využiť služby jednotlivých národných 

JKM, ktoré im poskytnú informácie o podnikaní a umožnia podať žiadosť o oprávnenie na 

podnikanie aj elektronicky. Kontakty na národné JKM v členských štátoch EÚ a EHP nájdete 

tu: 

 EUGO sieť jednotných kontaktných miest 

 

V.8 MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR 

Limbová 2, P.O.Box 52, 837 52 Bratislava 37 

Telefón: 02/59 37 31 11 Fax: 02/54 77 79 83, e-mail: office@health.gov.sk 

http://www.health.gov.sk/   
  

 

Potvrdenia, licencie a dotácie v pôsobnosti MZ SR 

 

MZ SR na základe zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva zdravotníckym pracovníkom 

potvrdenia o rovnocennosti vzdelania získaného na výkon zdravotníckeho povolania na 

území SR za účelom výkonu zdravotníckeho povolania v krajinách Európskeho hospodárskeho 

priestoru a vo Švajčiarsku.  

 

Na základe platných právnych predpisov ministerstvo vydáva právnickým a fyzickým 

osobám povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, povolenia na výrobu liekov, 

skúšaných produktov a skúšaných liekov, na prípravu transfúznych liekov, na veľkodistribúciu 

liekov a zdravotníckych pomôcok a na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničných 

lekárňach, povolenie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami. 

 

Ministerstvo môže poskytnúť dotáciu v oblasti zdravotníctva v zmysle zákona č. 525/2010 Z. 

z. o poskytovaní dotácií v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe – podnikateľovi na účely výskumu a vývoja, a inej právnickej alebo fyzickej 

osobe najmä na účely vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, vzdelávania v predlekárskej 

prvej pomoci okrem kurzov prvej pomoci a skúšok z poskytovania prvej pomoci, realizácie 

jednotlivých úloh v rámci schválených národných programov, farmakoepidemiologických a 

farmakoekonomických prieskumov a štúdií, vydávania vedeckých publikácií a i.  

 

V. 9 MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR 

Špitálska ul. 4, 816 43 Bratislava 1 

Tel.: 02/20 46 00 00, 20 46 18 15, e-mail: okv@employment.gov.sk  

http://www.employment.gov.sk/  

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Špitálska ulica č. 8, 812 67 Bratislava 1 

Tel.: 02/ 02/20 45 58 72, http://www.upsvar.sk/  
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Dotácie v pôsobnosti MPSVR SR 

   

Ministerstvo môže v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov poskytnúť dotáciu na podporu 

rozvoja sociálnych služieb a dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately žiadateľovi, ktorým je iná, ktorá poskytuje sociálne služby a je zapísaná 

do registra poskytovateľov sociálnych služieb a osoba, ktorá vykonáva opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie alebo na 

ktorých vykonávanie sa nevyžaduje akreditácia. 

 

Podpora podnikania v zmysle zákona o službách zamestnanosti  

č. 5/2004 Z. z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Aktívne opatrenia na trhu práce 

Informačné a poradenské služby (§ 42) 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len “úrad”) poskytuje zamestnávateľom bezplatné 

informačné a poradenské služby a odborné rady pri hľadaní vhodného zamestnanca na 

konkrétne pracovné miesto (§ 42). 

 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca (§ 47) 

Na základe uzatvorenej písomnej dohody môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi príspevok na 

všeobecné vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca a na špecifické vzdelávanie a 

prípravu pre trh práce zamestnanca najviac vo výške ustanovenej Všeobecným nariadením 

o skupinových výnimkách (nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008)3 na pomoc vzdelávaniu, ak 

po ich skončení bude zamestnávateľ zamestnávať zamestnanca najmenej počas dvanástich 

mesiacov alebo ak sa vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca uskutočňujú ako súčasť 

opatrení, ktoré umožňujú predísť hromadnému prepúšťaniu alebo obmedziť hromadné 

prepúšťanie. Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca sa uskutočňujú v pracovnom 

čase a sú prekážkou v práci na strane zamestnanca; za toto obdobie patrí zamestnancovi náhrada 

mzdy vo výške jeho priemerného mesačného zárobku. Mimo pracovného času sa vzdelávanie 

a príprava pre trh práce zamestnanca uskutočňujú len vtedy, ak je to nevyhnutné vzhľadom na 

spôsob ich zabezpečenia (§ 47 ods. 3, 2). 

 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49) 

 

Úrad môže poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť na čiastočnú úhradu 

nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o 

zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak 

v odseku 10 nie je ustanovené inak, a ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou podľa 

§ 5 ods. 1 písm. b) alebo písm. d), ak o príspevok písomne požiada. Uchádzač o zamestnanie, 

ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať 

nepretržite najmenej tri roky. Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je 

občanom so zdravotným postihnutím, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 alebo 

ktorému je poskytovaný príspevok podľa § 60.  

                                                                 
3 Pozn.: Nariadenie č. 800/2008/ES bolo s účinnosťou od 1. júla 2014 nahradené Nariadením Komisie (EÚ) č. 
651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 
107 a 108 zmluvy. 



Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie 

štátnej pomoci podľa zákona o štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej 

nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť. 

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi 

úradom a uchádzačom o zamestnanie. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode 

občan vytvorí pracovné miesto, na ktorom bude prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť. 

Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je podnikateľský zámer vrátane predpokladaných 

nákladov na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý je podkladom na 

posúdenie komisiou podľa § 18 ods. 4.  

Úrad môže opätovne poskytnúť príspevok uchádzačovi o zamestnanie najskôr po uplynutí 

ôsmich rokov od začatia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorej 

prevádzkovanie mu bol poskytnutý príspevok. Úrad môže poskytnúť príspevok uchádzačovi o 

zamestnanie, ktorý v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o 

zamestnanie pozastavil, prerušil alebo skončil prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, 

ak bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov. 

 

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50) 

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa poskytuje 

zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto príjme do pracovného pomeru 

znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie 

najmenej tri mesiace. Výška poskytovaného príspevku je diferencovaná podľa okresu, v ktorom 

je vytvorené pracovné miesto pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, v závislosti od 

úrovne priemernej miery nezamestnanosti v záujme ďalšieho znižovania regionálnych disparít 

v úrovni zamestnanosti a nezamestnanosti. Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené 

pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcom 

polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku. 

Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné 

miesto, ak o tento príspevok zamestnávateľ písomne požiada a poskytuje sa najviac počas 24 

kalendárnych mesiacov od uzatvorenia písomnej dohody medzi úradom a zamestnávateľom (§ 

50 ods. 1 - 8). 

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie je na účely tohto zákona ten uchádzač, ktorý je: 

a) občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú 

prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do 

evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie  

b) občan starší ako 50 rokov veku,  

c) občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich 

mesiacov, 

d) občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného 

predpisu, 

e) občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do 

evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie,  

f) štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá 

doplnková ochrana, 

g) občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými 

na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej 

dochádzky,  

h) občan so zdravotným postihnutím. 

 

 

 



Príspevok na podporu udržania pracovných miest (§ 50k) 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť príspevok na podporu udržania 

pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o 

poskytnutie príspevku udržal pracovné miesta aj v prípade pretrvávajúcich vážnych 

prevádzkových dôvodov vymedzených v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov, na 

základe ktorých po dohode s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na prechodné obdobie 

obmedzí svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu 

najmenej 6 % a najviac 20 % ustanoveného týždenného pracovného času. Mesačná výška 

príspevku je 50 % z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi, najviac 50 % z priemernej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. 

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi 

úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom. Príspevok poskytuje 

zamestnávateľovi úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode 

zamestnávateľ udrží pracovné miesta, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. 

Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je písomná dohoda so zástupcami zamestnancov, 

realizačný plán na odstránenie obmedzenia prevádzkovej činnosti a vyhlásenie o 

predpokladanom termíne ukončenia prechodného obdobia. 

Príspevok sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov. Príspevok sa poskytuje za dni, v ktorých 

bola zamestnancovi poskytnutá náhrada mzdy, v úhrne najviac za 60 dní, ak bola dohoda o 

poskytnutí príspevku uzatvorená na obdobie 12 mesiacov. Ak bola dohoda o poskytnutí 

príspevku uzatvorená na kratšie obdobie ako 12 mesiacov, úhrn počtu dní, za ktoré sa poskytne 

príspevok, sa pomerne kráti. 

 

Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom 

zamestnaní (§ 51a) 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť príspevok na podporu vytvorenia 

pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní zamestnávateľovi, ktorý na 

vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je 

občanom mladším ako 25 rokov veku vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 

tri mesiace, alebo uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom mladším ako 29 rokov veku 

vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov, a ktorí pred prijatím 

na vytvorené pracovné miesto nemali pravidelne platené zamestnanie, ak pracovný pomer je 

dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a ak 

zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. Mesačná výška príspevku je regionálne 

diferencovaná, konkrétne:  

a) v bratislavskom kraji v sume preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, 

poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie 

platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca, najviac 30 % priemernej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 

b)v ostatných krajoch 
1. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je 

celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa 

príspevok poskytuje, 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 50 % priemernej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 

2. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský 

priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok 

poskytuje, 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % priemernej mzdy 



zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.  

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi 

úradom a zamestnávateľom najmenej počas 6 kalendárnych mesiacov a najviac počas 12 

kalendárnych mesiacov. Výška príspevku podľa odseku 2 zodpovedá pracovnému pomeru 

dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas; ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší 

pracovný čas, výška príspevku sa pomerne kráti. Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené 

pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcom 

polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku. Ak zamestnávateľ nesplnil túto 

povinnosť, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu 

obdobiu, počas ktorého nezachoval vytvorené pracovné miesto. 

 

Príspevok na dopravu do zamestnania (§ 53b) 

Úrad môže zamestnávateľovi poskytnúť príspevok na dopravu do zamestnania na základe 

uzatvorenej písomnej dohody, ak zamestnávateľ zabezpečuje každodenne dopravu 

zamestnancov do zamestnania a spať z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie 

je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám 

zamestnávateľa. Príspevok sa poskytuje vo výške najviac 50 % nákladov vynaložených na 

dopravu zamestnancov do zamestnania a späť. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom 

obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ak je zamestnávateľ fyzickou osobou  

(§ 53b). 

 

Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch 

alebo stredných podnikoch (§ 53e)  
Finančná pomoc má cieľ podporiť a udržať zamestnanosť v SR. Finančná pomoc sa bude 

poskytovať prostredníctvom SZRB na základe zmluvy uzatvorenej a MF SR, ktoré je 

poskytovateľom pomoci. V tejto súvislosti sa zaviedli nasledovné formy finančnej pomoci: 

 poskytnutie záruky za úver poskytnutý vybranou bankou alebo pobočkou 

zahraničnej banky, ktorá predstavuje záväzok Ministerstva financií SR, že za malého 

zamestnávateľa uspokojí jeho záväzok voči banke vyplývajúci zo zmluvy o úvere 

uzatvorenej medzi bankou a malým zamestnávateľom, 

 úhrada časti úroku z úveru, z prostriedkov štátneho rozpočtu (bonifikácia úroku), a to 

za podmienok definovaných zákonom. 

 

Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta (§ 53d) 

Za aktívne opatrenie na trhu práce sa považuje aj investičná pomoc na podporu počiatočnej 

investície formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta, na ktorú bolo vydané 

rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci podľa zákona o investičnej pomoci. Príspevok 

môže byt poskytnutý na čiastočnú úhradu oprávnených nákladov najviac vo výške a za 

podmienok podľa Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (nariadenie Komisie 

(ES) č. 800/2008)4 na národnú regionálnu investičnú pomoc zamestnávateľovi, ktorý vytvorí 

nové pracovné miesto v okrese, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti 

vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie zverejnená ústredím za 

kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bol investičný 

zámer doručený MH SR alebo MDVRR SR, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného 

ruchu, je vyššia ako priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v SR vypočítaná z 

disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie. Príspevok poskytuje ústredie na základe 
                                                                 
4 Pozn.: Nariadenie č. 800/2008/ES bolo s účinnosťou od 1. júla 2014 nahradené Nariadením Komisie (EÚ) č. 
651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 
107 a 108 zmluvy. 



zmluvy o poskytnutí príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta uzatvorenej so 

zamestnávateľom (§ 53d). 

 

Iné aktívne opatrenia na trhu práce 

 

Okrem uvedených aktívnych opatrení, pri ktorých ide o priamu finančnú podporu 

zamestnávateľovi pri vytváraní alebo zachovaní a udržaní pracovných miest, poskytuje zákon 

o službách zamestnanosti aj ďalšie nástroje, ktoré sú však zamerané na UoZ a zamestnávateľ 

nedostáva žiadny príspevok, ako napríklad príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (§ 

51), aktivačná činnosť (§ 52). Pri tomto type AOTP zamestnávateľ vytvára priestor pre získanie 

alebo udržiavanie pracovných návykov UoZ, ktorí mu ako protihodnotu poskytujú bezplatne 

svoju pracovnú silu. 

 

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 

 

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 56) 

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska poskytuje úrad 

zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom 

pracovisku príjme uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, 

vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej jeden mesiac, ak zamestnávateľ o 

príspevok písomne požiada. Výška príspevku je závislá od miesta zriadenia chráneného 

pracoviska alebo chránenej dielne, od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, 

v ktorom zamestnávateľ zriaďuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko a od právnej 

formy a predmetu činnosti zamestnávateľa. Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v 

ktorého územnom obvode sa zriadi chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak o tento 

príspevok zamestnávateľ požiada písomne; súčasťou žiadosti je podnikateľský zámer, 

kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska a kalkulácia nákladov na celkovú cenu práce občanov so zdravotným postihnutím. 

Zamestnávateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný zachovať zriadené pracovné 

miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej dva roky (§ 56). 

 

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§ 56a) 

Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím  

z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov a ktorý nemá priznané postavenie 

chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, sa poskytuje príspevok na udržanie občana so 

zdravotným postihnutím v zamestnaní. Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu 

preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie 

a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom 

mesačne zo mzdy zamestnanca, najviac vo výške preddavku na poistné na povinné verejné 

zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné 

dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom vypočítaných zo 60 % priemernej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, 

ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. Príspevok poskytuje 

úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ak je 

zamestnávateľ fyzickou osobou, na základe písomnej žiadosti zamestnávateľa, na základe 

uzatvorenej písomnej dohody so zamestnávateľom. Príspevok sa poskytuje štvrťročne 

najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného štvrťroka (§ 56a). 

 

 



Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie 

samostatnej zárobkovej činnosti (§ 57) 

Úrad môže poskytnúť príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú 

zárobkovú činnosť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej 

zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím 

vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bude samostatne 

zárobkovo činnou osobou prevádzkujúcou samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom 

pracovisku, ak o príspevok písomne požiada. Výška príspevku je závislá od priemernej miery 

evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom občan so zdravotným postihnutím zriaďuje 

chránenú dielňu alebo chránené pracovisko na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej 

zárobkovej činnosti. Uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný 

samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej 

dva roky. Príspevok sa neposkytuje na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné 

zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné 

dôchodkové sporenie platených samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so 

zdravotným postihnutím, a na úhradu nájomného. Príjemca príspevku má povinnosť 

prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku nepretržite najmenej 

dva roky. 

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím 

vytvorí chránené pracovisko, na ktorom bude prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť. 

Úrad zabezpečí uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, na 

základe písomnej žiadosti absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania samostatnej 

zárobkovej činnosti na chránenom pracovisku. Súčasťou prípravy na začatie prevádzkovania 

samostatnej zárobkovej činnosti je vypracovanie podnikateľského zámeru vrátane 

predpokladaných nákladov na zriadenie chráneného pracoviska, ktoré sú podkladom na 

posúdenie komisiou (§ 57).  

 

Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59) 

Úrad poskytuje zamestnávateľovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom 

so zdravotným postihnutím, príspevok na činnosť pracovného asistenta ak z druhu zdravotného 

postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo samostatne zárobkovo 

činnej osoby vyplýva potreba pracovného asistenta. Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej 

vo výške 41 % a najviac 70 % celkovej ceny práce vypočítanej  

z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok 

kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda na 

činnosť jedného pracovného asistenta počas dĺžky trvania 

a/ pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím alebo 

zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorí sú v priamej starostlivosti 

pracovného asistenta, 

b/ prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je 

občanom so zdravotným postihnutím. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode 

občan so zdravotným postihnutím vykonáva prácu alebo prevádzkuje, alebo vykonáva 

samostatnú zárobkovú činnosť. 

 

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60) 

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a 

na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov sa poskytuje právnickej osobe alebo fyzickej 

osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca prvého kalendárneho mesiaca 

štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada. Ročná výška príspevku, ktorý 



poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa alebo chránené 

pracovisko, je najviac 2,5-násobok alebo 5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z 

priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok 

kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na 

jedného občana so zdravotným postihnutím vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného 

týždenného pracovného času. 

Príspevok poskytuje príslušný úrad na základe dokladov preukazujúcich vynaložené náklady 

za príslušný štvrťrok najviac vo výške 25 % z 2,5-násobku alebo 5-násobku celkovej ceny 

práce, a to do 60 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o poskytnutie príspevku. (§ 60). 

 

Výšku príspevkov a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevkov upravuje vyhláška MPSVR 

SR č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so 

zdravotným postihnutím (§ 64) Zamestnávateľ je v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 

5/2004 Z. z. povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva 

najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so 

zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu je zamestnancov. 

Túto povinnosť môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie 

občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným 

postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.  

Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 

0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve 

Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním 

zákazky plní. Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky je zamestnávateľ 

povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka (§ 64). 

 

Odoberanie výrobkov alebo služieb na účely plnenia povinného podielu zamestnávania 

občanov so zdravotným postihnutím (§ 64a) 

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu 

podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj odoberaním výrobkov alebo služieb od  

a/  chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, 

b/  občana so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú 

zárobkovú činnosť, 

c/  zamestnávateľa, ktorého zamestnanci, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, sa 

podieľali na výrobe odobratých výrobkov alebo na poskytovaní odobratých služieb.  

Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), ktorých 

si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať výrobky alebo služby vo výške podielu 

celkovej sumy platieb za odobrané výrobky alebo služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto 

spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) po započítaní alebo 

nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých výrobkov alebo služieb podľa § 64 

ods. 3 a 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca  

v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu 

roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) odoberaním výrobkov 

alebo služieb plnil. Plnenie povinnosti podľa § 63 ods.1 písm. d) odoberaním výrobkov alebo 

služieb podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca 

nasledujúceho kalendárneho roka (§ 64a). 

 



Projekty a programy (§ 54) 

 

Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov 

o zamestnanie na trhu práce. Sú financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a 

spolufinancované zo štátneho rozpočtu, alebo sú financované zo štátneho rozpočtu, alebo z 

iných zdrojov. V zmysle zákona sú to: 

a) národné projekty, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie alebo úrad, 

b) projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré 

schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie, 

c) projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré 

schvaľuje ústredie a realizuje úrad, 

d) projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré 

schvaľuje ministerstvo alebo ústredie a realizuje úrad alebo právnická osoba, alebo 

fyzická osoba, 

e) pilotné projekty na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje 

ministerstvo a realizuje ústredie, 

f) pilotné projekty alebo pilotné programy na podporu rozvoja regionálnej alebo miestnej 

zamestnanosti, ktoré schvaľuje ústredie a realizuje úrad. 

 

PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY 

 

Vzhľadom na nové programové obdobie 2014 – 2020 a realizáciu operačného programu Ľudské 

zdroje je možné očakávať: 

- zo strany Implementačnej agentúry MPSVR SR v roku 2017 vyhlásenie výziev pre dopytovo 

orientované projekty zamerané na vzdelávanie aktivity. 

- začatie realizácie schválených nových národných projektov Ústredia PSVR pre realizáciu 

aktívnych opatrení na trhu práce, v rámci ktorých bude poskytovaná štátna pomoc na podporu 

zamestnanosti.  

Bližšie informácie v rámci vyhlásenia a prípravy vyzvaní pre národné projekty a výziev pre 

dopytovo orientované projekty pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci 

dopytovo-orientovaných projektov možno sledovať na webovej stránke MPSVR SR, kde je 

zverejnený aj aktuálny Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie 

ŽoNFP https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-

2020/harmonogram-vyziev/ (uvedený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie 

ŽoNFP je dostupný aj na webovej stránke IA MPSVR SR https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-

orientovane-projekty/vyzvy).  

Na uvedených webových sídlach budú zverejnené aktuálne informácie k vyzvaniam pre 

národné projekty a výzvam pre dopytovo orientované projekty.  

 

Prostredníctvom OP ĽZ bola vyhlásená výzva:  

 

 Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí 

 

Základné informácie 

Názov: Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí 

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 

Investičná priorita: 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú 

zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane 

mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných 

komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/harmonogram-vyziev/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/harmonogram-vyziev/
https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy
https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy


Špecifický cieľ: 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí 

patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo 

zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí je 10 000 000 EUR 

Výzva vyhlásená od: 13.12.2016 do: 23.06.2017  

Viac informácií je k dispozícii na: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-

projekty/vyzvy/op-lz-dop-20162.1.102 

 

Štátna pomoc v rezorte MPSVR SR 

 

Príspevky, ktoré sú štátnou pomocou sa poskytuje Ústredie a úrady z nasledujúcich schém 

štátnej pomoci:  

 

 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti (Schéma DM - 16/2014), 

zverejnená v Obchodnom vestníku č. 161/2014 dňa 21. augusta 2014 (v znení 4 

dodatkov). Následne k nej boli zverejnené 4 dodatky. 

V rámci tejto schémy sú oprávnenými projektmi na poskytnutie pomoci de minimis projekty, 

realizované v rámci aktívnych opatrení trhu práce v zmysle zákona o službách 

zamestnanosti. 

 

 Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do 

zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so 

zdravotným postihnutím SA.40975 (2015/X), zverejnená v Obchodnom vestníku 

č. 15/2015 dňa 23. januára 2015. 

Účelom schémy je poskytovanie pomoci na podporu vzdelávania zamestnancov u 

zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu. 

Oprávnenými projektmi na podporu vzdelávania sú projekty a programy, zamerané na podporu 

vzdelávania organizovaného zamestnávateľom pre jeho zamestnancov, ktorých cieľom je 

získanie, obnova a zmena odborných zručností a vedomostí potrebných na ich pracovné 

uplatnenie. 

 

 Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví 

poľnohospodárskej prvovýroby „Schéma DM- 7/2015“ bola zverejnená v 

Obchodnom vestníku č. 193/2015 dňa 8. októbra 2015. 

Pomoc podľa tejto schémy sa poskytuje v súvislosti s realizáciou vybraných aktívnych opatrení 

na trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na realizáciu programového 

dokumentu Operačný program Ľudské zdroje, na tvorbu a udržanie pracovných miest v odvetví 

poľnohospodárskej prvovýroby. 

 

Viac informácií o schémach štátnej pomoci v kompetencii MPSVR SR je dostupných na 

stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR - http://www.upsvar.sk/sluzby-

zamestnanosti/statna-pomoc.html?page_id=13512. 

 

 

 

 

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20162.1.102
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V.10 MINISTERSTVO FINANCIÍ SR 

Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava 15 

Tel.: 02/59 58 11 11-2, fax: 02/52 49 30 48 

E-mail: info@mfsr.sk, podatelna@mfsr.sk, http://www.finance.gov.sk/  

 

Rozvojmajstri – styčný dôstojník pre súkromný sektor 

Projekt Rozvojmajstri, styčný dôstojník pre súkromný sektor (medzinárodne známe ako PSLO 

– Public Sector Liason Officer) v podmienkach Slovenska realizovala v prvej fáze (2015-2016) 

spoločnosť Aspiro na základe vyhraného obstarávania Rozvojového programu OSN (UNDP). 

Rozvojmajsti sú súčasťou väčšieho projektu MF SR, ktorý implementuje práve UNDP. Cieľom 

ďalšej fázy projektu Rozvojmajstri, ktorý bude trvať minimálne do roku 2019, je mobilizácia 

slovenských podnikateľov, aby sa vo väčšej miere presadili na globálnych rozvojových trhoch. 

Primárnym účelom Rozvojmajstrov je pomôcť slovenským firmám a technickým expertom 

presadiť sa v projektoch medzivládnych organizácií a medzinárodných finančných inštitúcií 

ako napríklad Európska banka pre obnovu a rozvoj, Medzinárodná investičná banka, Skupina 

Svetovej banky a i. Na rozdiel od iniciatív, ktoré sa do veľkej miery obmedzujú na šírenie 

povedomia medzi podnikateľmi, tím Rozvojmajstrov kvalifikované slovenské firmy a 

konzultantov cielene koučuje v budovaní partnerstiev, mäkkých zručnostiach, obstarávacích 

procesoch a implementácii rozvojových projektov všeobecne. Na zhodnotenie potenciálu 

slovenských dodávateľov a konzultantov slúži verejne prístupný test pripravenosti na rozvojovú 

spoluprácu.Viac o Rozvojmajstroch ako aj podmienky účasti na programe, nájdete na stránke 

http://www.rozvojmajstri.sk/.  

 

Zvýhodnené vývozné úvery 

Zvýhodnené vývozné úvery sú jedným z nástrojov slovenskej rozvojovej spolupráce podľa 

Zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci. Schéma zvýhodnených úverov, realizovaná 

EXIMBANKOU SR v spolupráci s MF SR, uľahčí slovenským exportérom a podnikateľom so 

zákazkami a projektmi v rozvojových krajinách realizáciu obchodných prípadov vzhľadom na 

tzv. grantový element úveru na úrovni min. 35%. Podmienkou transakcií je, aby 

objednávateľom slovenských tovarov a služieb bol verejný dlžník z rozvojovej krajiny, 

spĺňajúci kritériá OECD na prijímateľa tejto formy viazanej obchodnej pomoci, ktorý si zároveň 

nemôže dovoliť spolupracovať so slovenskou stranou za bežných trhových podmienok. 

Zvýhodnené úvery poskytujú komerčné banky so sídlom v SR, poistenie exportérov zaistí 

EXIMBANKA SR. Samotné zvýhodnenie sa realizuje príspevkom zo zdrojov štátneho 

rozpočtu na zníženie úrokovej sadzby, odpustenie časti istiny a/alebo predĺženie splatnosti 

úveru. Slovenské firmy majú prostredníctvom tohto nástroja príležitosť preniknúť na zaujímavé 

rozvojové trhy. Viac informácií je k dispozícii na stránke: 

https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/podpora-exportu/nova-schema-obchodnej-

viazanej-pomoci-pre-nizkoprijmove-krajiny.html?page_id=83181.  

 

V.11 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR 

Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37 

Tel.: +421 2 5978 1111, +421 90607 2222, fax: +421 2 5978 3333 

E-mail: info@mzv.sk, http://www.mzv.sk/  

 

Ministerstvo poskytuje pravidelné informácie pre podnikanie v zahraničí, informuje 

o podujatiach a organizáciách, aktuálnych tendroch, dopytoch a ponukách, verejných 

obstarávaniach v medzinárodných organizáciách a  vedie databázu slovenských exportných 

firiem. Na podporu podnikania v zahraničí je zriadená i Rada vlády SR na podporu exportu 

mailto:info@mfsr.sk
mailto:podatelna@mfsr.sk
http://www.finance.gov.sk/
http://www.rozvojmajstri.sk/
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/podpora-exportu/nova-schema-obchodnej-viazanej-pomoci-pre-nizkoprijmove-krajiny.html?page_id=83181
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/podpora-exportu/nova-schema-obchodnej-viazanej-pomoci-pre-nizkoprijmove-krajiny.html?page_id=83181
mailto:info@mzv.sk
http://www.mzv.sk/


a investícií, ktorá koordinuje súčinnosť všetkých aktérov aj v oblasti ekonomickej diplomacie 

pri presadzovaní obchodno-ekonomických záujmov a prezentácie SR v zahraničí s dôrazom na 

zabezpečovanie potrieb podnikateľských subjektov a teritoriálnych priorít. 

 

Jednotný portál exportéra, ktorého vytvorenie je výsledkom spolupráce MZVaEZ SR 

a ďalších relevantných inštitúcií (MH SR/SARIO, ÚV SR/NASES, ...). Jednotný portál 

sústreďuje všetky významné informácie pre exportéra na jednom mieste, čo sprehľadňuje 

informácie, zlepšuje ich dostupnosť, prehľadnosť a aktuálnosť. Na verejnom informačnom 

portály sa nachádzajú informácie pre rozbeh a rozšírenie exportných a investičných aktivít 

podnikateľov v zahraničí. Jednotný portál pre slovenského exportéra bol vytvorený na 

ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, v sekcii Podnikateľ-Služby/Informácie 

a služby pre exportérov.  

 

Podnikateľské centrum 

Podnikateľské centrum je zriadené na MZVaEZ SR od 01. 01. 2011, prispieva k väčšej 

prepojenosti a zefektívneniu synergie všetkých aktérov ekonomickej diplomacie, vrátane 

zintenzívnenia vzájomnej spolupráce medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a 

podnikateľskými subjektmi. Poskytuje informácie podnikateľskej verejnosti nevyhnutné k 

presadzovaniu ich podnikateľských zámerov a aktivít v oblasti exportu výrobkov a služieb, 

vytváraniu kooperačných väzieb a zakladaniu podnikov v zahraničí.  

Úlohou podnikateľského centra je prostredníctvom operatívnej komunikácie poskytovať 

informácie nevyhnutné k presadzovaniu podnikateľských ambícií slovenských podnikateľov v 

oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a 

zakladania spoločných podnikov v zahraničí. Cieľom rubrík portálu je poskytovanie kontaktov, 

praktických rád a zmapovanie obchodných a investičných príležitostí, vhodných pre 

realizovanie podnikateľských zámerov slovenských podnikateľov. 

 

Kontakt na podnikateľské centrum: 

Oddelenie podnikateľského centra, MZVaEZ SR 

Tel: 02/ 5978 5959, 0906 07 5959, E-mail: bizinfo@mzv.sk  

http://www.mzv.sk/sk/podnikajme_v_zahranici/prehlad_podnikajme_v_zahranici 

 

Oficiálna rozvojová pomoc 

SlovakAid ponúka viacero možností zapojenia sa do rozvojových programov. Podnikatelia sa 

môžu uchádzať o dotáciu na predkladané projekty v programových (Keňa, Afganistan, 

Moldavsko) a projektových krajinách (Ukrajina, Bielorusko, Gruzínsko, Albánsko, Bosna 

a Hercegovina, Kosovo a Južný Sudán) a to prostredníctvom aktuálnych grantových výziev5 

vyhlásených dňa 17.3.2017 v rámci Programu rozvojových intervencií a odovzdávania 

skúseností a Programu humanitárnej pomoci. V každej výzve sú uvedené sektorové 

priority, ako aj podmienky a kritériá na predkladané projektové návrhy. Nástroj je určený 

hlavne pre podnikateľov s odbornými kapacitami na manažment projektov rozvojovej 

spolupráce a s dostatočnou mierou skúseností v danej oblasti.  

V rámci mechanizmu SlovakAid je pre podnikateľské subjekty vytvorený špecializovaný 

Program podnikateľských partnerstiev.  

Zámerom je podporenie začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov a 

rozšírenie existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách ODA SR, s cieľom 

podpory sociálno-ekonomického rozvoja miestneho obyvateľstva. Výsledkom programu je 

                                                                 
5 http://www.slovakaid.sk/sk/novinky/780-program-rozvojovych-

intervencii?_ga=1.161494911.279009384.1414752223  
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teda vznik nových a posilnenie existujúcich partnerstiev s lokálnymi podnikateľmi. 

Podnikateľské subjekty sa môžu uchádzať o dotáciu do výšky 50 000 €, pričom sa preferujú 

intervencie v programových a projektových krajinách.  

Podporené budú intervencie v nasledujúcich sektoroch: 

 energetika - výroba a distribúcia energie, podpora udržateľných zdrojov energie, 

energetická efektívnosť 

 infraštruktúra - budovanie dopravnej, logistickej a komunikačnej infraštruktúry 

 voda a sanitácia - zásobovanie, úprava a rozvody pitnej vody, riadenie odpadového 

hospodárstva, hydrogeológia 

 životné prostredie - ekologické technológie, ochrana pred prírodnými katastrofami, 

 pôdohospodárstvo – lesné hospodárstvo, manažment poľnohospodárskej výroby, 

zvyšovanie výnosnosti poľnohospodárskej produkcie, budovanie zavlažovacích 

systémov, potravinová bezpečnosť, modernizácia poľnohospodárskeho sektora 

(produkcia a spracovanie poľnohospodárskych produktov) 

 budovanie sociálnej infraštruktúry - vzdelávacie a zdravotnícke inštitúcie 

Tento program v praxi funguje od roku 2014, kedy boli realizované prvé bilaterálne projekty. 

Legislatívne sa opiera o Koncepciu zapájania podnikateľských subjektov do rozvojovej 

spolupráce Slovenskej republiky. K celému programu nájdete všetky bližšie informácie na 

stránke SlovakAid → http://slovakaid.sk/sk/ako-pomahame/program-podnikatelskych.  

V roku 2017 boli vyhlásené grantovú výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie 

(http://slovakaid.sk/sk/novinky/777-program-podnikatelskych), pričom celková alokácia na 

daný program je 250 000€, a maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000€. 

Podmienkou udelenia dotácie je okrem iného aj povinné spolufinancovanie vo výške min. 20% 

žiadanej dotácie. 

 

Agendu oficiálnej rozvojovej pomoci SR zastrešuje v podmienkach SR MZVaEZ SR: 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci  

Hlboká cesta 2 

833 36 Bratislava 37 

e-mail: orpo@mzv.sk, tel.: +421-2-5978 3642 

 

Aktuálne výzvy na zapojenie sa do programov nájdete na webovej stránke SLOVAK AID. 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) 

Grosslingova 35, 811 09 Bratislava 

Tel: +421-2-6820-5011, fax: +421-2-6820-5012, info@slovakaid.sk, www.slovakaid.sk 

 

V.12 ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

Tel.: 02 / 209 25 111, Fax: 02 / 524 97 595 

e-mail: uvsrinfo@vlada.gov.sk,   

 

Úrad vlády SR sa stal Národným kontaktným bodom pre implementáciu Finančného 

mechanizmu EHP (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) v SR. Cieľom 

tejto pomoci je prispieť k zmierneniu hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom 

hospodárskom priestore prostredníctvom grantov na investičné a rozvojové projekty. Tieto 

finančné nástroje predstavujú príspevky donorov, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska 

krajinám, ktoré vstúpili do Európskej únie prevažne v roku 2004 a neskôr.  

 

http://slovakaid.sk/sk/ako-pomahame/program-podnikatelskych
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Oprávnenými žiadateľmi môžu byť aj subjekty súkromného sektora, pričom v týchto prípadoch 

sa uvažuje najmä s využitím pomoci de minimis. Vyhlásené výzvy sú dostupné na stránke 

http://eeagrants.sk/48-sk/vyzvy/. 

Viac informácií je možné nájsť na stránkach www.eeagrants.sk a www.norwaygrants.sk.  

 

Vykonáva funkciu národného orgánu a národného kontaktného bodu dvoch programov 

európskej územnej spolupráce INTERREG Stredná Európa 2014-2020 (s riadiacim orgánom 

v Rakúsku) a INTERREG Dunajský národný program 2014-2020 (s riadiacim orgánom 

v Maďarsku). Výzvy sú priebežne zverejňované na webstránke www.interreg-central.eu a 

www.interreg-danube.eu.  

 

V.13 ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU 

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

e-mail: vicepremier@vicepremier.gov.sk 

 

V podmienkach SR plní úlohy Centrálneho koordinačného orgánu od 1. júna 2016 Úrad 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 

Sekcia centrálny koordinačný orgán zabezpečuje prípravu, revíziu a realizáciu Partnerskej 

dohody SR na roky 2014 – 2020, ako hlavného strategického dokumentu SR pre implementáciu 

Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v podmienkach SR na programové 

obdobie 2014 – 2020. Má za cieľ zabezpečiť koordináciu programovania, implementácie, 

monitorovania a hodnotenia EŠIF v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti a cieľa 

Európska územná spolupráca. V súvislosti s implementáciou Partnerskej dohody SR a 

programov SR pre EŠIF sekcia koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti Systému riadenia 

EŠIF, zabezpečuje tvorbu ITMS2014+, vrátane plnenia úloh súvisiacich s jeho prevádzkou a 

monitoruje a hodnotí výsledky implementácie EŠIF v SR. Sekcia tiež zabezpečuje koordináciu 

prípravy hlavných legislatívnych, strategických a koncepčných dokumentov pre politiku 

súdržnosti, ako aj prípravu stanovísk a pozícií k týmto dokumentom na úrovni SR. Zároveň je 

príslušným orgánom podľa osobitného predpisu v oblasti Európskeho zoskupenia územnej 

spolupráce (EZÚS). Bližšie informácie sú dostupné na www.partnerskadohoda.gov.sk 

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu má vo svojej gescii národné a  

dopytové projekty v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7. 

Zvýšenie inovačnej kapacity malých a stredných podnikateľov (MSP) v digitálnej 

ekonomike. Zatiaľ neboli vyhlásené žiadne výzvy. 

 

V.14 ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 

Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica 4 

Tel.: 048/430 01 31, fax: 048/413 25 63, 

infocentrum@indprop.gov.sk, http://www.upv.sk/  
 

Aktivity ÚPV SR pre malých a stredných podnikateľov  

  

1. Deň otvorených dverí 

Každoročne pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva (26.4.) úrad otvorí svoje 

priestory pre všetkých záujemcov. Najzaujímavejšími časťami úradu sú: archív, kongresová 

miestnosť, rešeršné pracovisko  

a revitalizované vstupné priestory pre verejnosť, kde sa možno dozvedieť mnoho zaujímavého 

z histórie  

http://eeagrants.sk/48-sk/vyzvy/
http://www.eeagrants.sk/
http://www.norwaygrants.sk/
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http://www.interreg-danube.eu/
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mailto:infocentrum@indprop.gov.sk
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a súčasnosti vynálezcovských aktivít vo svete i na Slovensku.  

 

2. Cena Jána Bahýľa 

Cena predsedu ÚPV SR, ktorú udeľuje od roku 1999 v dvojročných intervaloch, nesie meno 

Jána Bahýľa - slovenského vynálezcu vrtuľníka a iných pôvodných prevratných riešení zo 

začiatku 20. storočia. Cena býva udeľovaná slovenským fyzickým a právnickým osobám za 

konkrétne mimoriadne hodnotné technické alebo dizajnérske priemyselnoprávne chránené 

slovenské riešenie. Súčasťou ceny je medaila a finančná odmena.  

 

3. Výstava UmInEx 

Úrad usporadúva národnú kontraktačnú výstavu UmInEx pre tvorcov priemyselnoprávne 

chránených alebo na ochranu prihlásených vynálezov a technických riešení, hľadajúcich 

podporu pri ich výrobe. Výstavu tradične organizuje v Banskej Bystrici.  

 

 4. Možnosti prezentácie pôvodných slovenských riešení na zahraničných výstavách  

ÚPV SR má vo svojej ponuke mnoho aktivít podporujúcich šírenie informácií o možnostiach 

priemyselnoprávnej ochrany, ako napr. prezentovanie konkrétnych priemyselnoprávne 

chránených riešení, ako aj prezentácie pôvodných slovenských riešení v rekonštruovaných 

priestoroch vestibulu na prízemí úradu. Úrad umožňuje prezentáciu pôvodných slovenských 

riešení na celosvetovej výstave inovácií EUREKA v Bruseli. 

Na výstave sa majú možnosť odprezentovať riešenia, ktoré boli vybraté komisiou po ich 

prihlásení do súťaže na základe štatútu. Úrad vytvorí pre víťaza plagáty) prezentujúce jeho 

riešenie, financuje prenájom plochy k uvedenému riešeniu a po dohovore s majiteľom 

propaguje jeho riešenie na výstave. Na výstave možno získať investora, distribútora, dohodnúť 

sa na licencii, predať riešenie, a v prípade úspešnosti aj získať niektoré z ocenení. 

 

5. Odborné, špecializované semináre a prednášky 

V prípade záujmu o určitý predmet priemyselného vlastníctva (patenty, úžitkové vzory, 

ochranné známky, dizajny a pod.) úrad sprostredkuje lektorov pôsobiacich v uvedených 

oblastiach a zorganizuje prednášky a semináre pokrývajúce potreby záujemcov.  

 

6. Kurz duševného vlastníctva 

Úrad je akreditovanou vzdelávacou inštitúciou pre kurz duševné vlastníctvo. Kurz pozostáva 

zo štyroch samostatných modulov (základy práva duševného vlastníctva a autorské právo, 

tvorivosť - jej manažovanie, marketing a ekonomika, informácie v oblasti duševného 

vlastníctva a právo priemyselného vlastníctva) v rozsahu 342 hodín. Kurz duševné vlastníctvo 

poskytuje frekventantom komplexné informácie o duševnom vlastníctve z rôznych pohľadov a 

s dôrazom na praktickú aplikáciu získaných poznatkov. Odbornú úroveň kurzu zabezpečujú 

garanti kurzu a odborní vyučujúci. Bližšie informácie sú dostupné na stránke 

http://www.upv.sk/?kurz-dusevne-vlastnictvo.  

 

7. Prediagnostika priemyselných práv 

Úrad v roku 2007 metodicky a koncepčne pripravil podmienky na spustenie novej služby úradu 

- prediagnostiky priemyselných práv pre malé a stredné podniky. Cieľom prediagnostiky je 

priblíženie priemyselného vlastníctva malým a stredným podnikom, ktoré v dostatočnej miere 

neochraňujú svoje inovácie z dôvodu chýbajúcej informovanosti alebo nesprávnej 

podnikateľskej stratégie. Hlavným zámerom prediagnostiky je zvyšovať povedomie o 

priemyselnom vlastníctve, podporovať inovácie, kreativitu a konkurencieschopnosť malých a 

stredných podnikov. Praktickým výstupom projektu je vypracovanie hodnotiacej správy o 

priemyselných právach v podniku. 

http://www.upv.sk/?kurz-dusevne-vlastnictvo


 

8. Informačné centrum ÚPV SR 

Informačné centrum ÚPV SR ponúka odbornú konzultačnú činnosť pri získavaní informácií o 

možnom a čo najvhodnejšom spôsobe ochrany duševného vlastníctva.  

 

Informačné centrum je možné kontaktovať nasledovnými spôsobmi: 

tel.: 048/4300 131, fax: 048/4132 563 

e-mail: infocentrum@indprop.gov.sk, web: http://www.upv.sk/?informacne-centrum  

osobne a poštou:  

Úrad priemyselného vlastníctva SR  

Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica 4 

 

9. INNOINFO - informačno-poradenské miesto úradu pre inovácie 

Aktivita úradu najmä pre záujemcov z radov podnikateľskej verejnosti, špeciálne malých a 

stredných podnikateľov, týkajúca sa priblíženia informácií o možnostiach priemyselnoprávnej 

ochrany pre všetkých, ktorí vstupujú do podnikania alebo už podnikajú, o zahraničných 

priemyselnoprávnych produktoch a riešeniach a poskytovania uvedených informácií vedecko-

výskumnej verejnosti. Do siete informačno-poradenských miest úradu pre inovácie patria:  

- Bratislavská regionálna komora SOPK  

-  Trenčianska regionálna komora SOPK 

-  Banskobystrická regionálna komora SOPK 

- Košická regionálna komora SOPK 

- Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno  

- Regionálne poradenské a informačné centrum Poprad  

- Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov  

- Regionálna rozvojová agentúra Kysuce v Čadci 

- Inkubátor Malacky  

- BIC Bratislava, spol. s r.o.  

- Slovenská technická univerzita v Bratislave 

- Technická univerzita v Košiciach 

- Ústav konkurencieschopnosti a inovácii pri Žilinskej univerzite 

 

10. Publikačná činnosť 

Úrad vydáva triedniky, zborníky, odborné monografie, zákony a komentáre k nim, vlastné 

propagačné a informačné brožúry, časopis Duševné vlastníctvo, letáky či preklady pôvodných 

publikácií zo Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WlPO), Európskeho patentového 

úradu (EPO) a Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) (OHIM), 

ktoré poskytujú verejnosti cenné informácie z oblasti priemyselného vlastníctva. Aktuálne 

publikácie vydávané úradom sú dostupné na webovej stránke ÚPV SR: 

http://www.upv.sk/?dokumenty-na-prevzatie. 

 

V.15 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  

Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15 

Tel: +421 2 5249 6847, +421 2 5249 8030, www.unms.sk 

 

Aktivity ÚNMS SR s ohľadom na MSP 

  

1. Národné kontaktné miesto na výrobky 

Národné kontaktné miesto pre výrobky bolo zriadené na odbore európskych záležitosti ÚNMS 

SR a jeho hlavnou úlohou je napomôcť pri realizácii princípu vzájomného uznávania v zmysle 

mailto:infocentrum@indprop.gov.sk
http://www.upv.sk/?informacne-centrum
http://www.upv.sk/?dokumenty-na-prevzatie
http://www.unms.sk/


nariadenia EP a Rady (ES) č. 764/2008. Podáva podnikateľským subjektom a príslušným 

orgánom iných členských štátov informácie o uplatňovaní princípu vzájomného uznávania, o 

národných technických pravidlách a národnej legislatíve. Uvedené informácie poskytuje 

bezplatne. 

Bližšie informácie sú dostupné na http://www.unms.sk/?vitajte-vo-sfere-vzajomneho-

uznavania, e-mail: productinfo@normoff.gov.sk. 

 

2.Národná cena SR za kvalitu 

ÚNMS SR každoročne počas Európskeho týždňa kvality oceňuje organizácie a jednotlivcov 

v oblasti kvality. Súťaž Národná cena SR za kvalitu je vyhlasovaná od roku 2000. Malé 

a stredné podniky v nej majú možnosť preveriť svoje manažérstvo podľa európsky uznávaného 

modelu výnimočnosti EFQM, preukázať svoje výnimočné výsledky dosahované v oblasti 

podnikania a posilniť tak svoje postavenie na domácich a zahraničných trhoch. 

 

3.Súťaž Top manažéri kvality 

Súťaž oceňuje manažérov kvality a osoby v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality za 

ich osobný podiel v oblasti budovania a rozvoja systémov manažérstva kvality vo svojich 

organizáciách, čím výraznou mierou prispievajú k rozvoju vlastnej organizácie. 

 

4.Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 

Malé a stredné podniky sú úzko späté s komunitou, v ktorej pôsobia a výraznou mierou 

ovplyvňujú miestnu a regionálnu ekonomiku. Súťaž Národná cena SR za spoločenskú 

zodpovednosť oceňuje organizácie, ktoré vo svojej stratégii a každodennej činnosti uplatňujú 

princípy spoločenskej zodpovednosti (Corporate Social Responsibilty - CSR). Tie sú v rámci 

súťaže posudzované v troch pilieroch – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom. 

 

5.Národné informačné stredisko pre technickú normalizáciu 

Infocentrum sprístupňuje verejnosti vydané normy STN a dokumenty prijaté medzinárodnými, 

európskymi a zahraničnými normalizačnými organizáciami a poskytuje informácie z oblasti 

technickej normalizácie. Podrobnejšie informácie sú dostupné na www.unms.sk, resp. 

www.sutn.sk, tel. č. 02/ 65411888, e-mail: sluzbystn@normoff.gov.sk 

 

VI. FINANČNÉ SCHÉMY 

 

VI.1 SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s. 

Štefánikova 27, P.O.Box 154, 814 99 Bratislava 1 

Tel.: 02/57 29 21 11, fax: 02/57 29 22 50 

E-mail: info@szrb.sk, http://www.szrb.sk/  

  

PRODUKTY SZRB 

SZRB sa orientuje na podporu rozvoja a stabilizácie podnikania: 

 

- poskytovaním bankových záruk na úvery - predovšetkým tým podnikateľom, ktorí nemajú 

dostatočné zabezpečenie za úver, alebo sú pre komerčné banky rizikovejší, ale tie majú záujem 

ich za určitých podmienok financovať. Základný princíp poskytovania záruk na úvery spočíva 

v rozložení rizika medzi SZRB, klienta a partnerský subjekt, 

 

- poskytovaním úverov - najmä malým a stredným podnikateľom, ale aj mestám a obciam či 

právnickým osobám zriadeným podľa osobitných predpisov (napr. spoločenstvám vlastníkov 

bytov). 

http://www.unms.sk/?vitajte-vo-sfere-vzajomneho-uznavania
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Bankové záruky 

 

1. Rýchle bankové záruky 

SZRB sa zaručí za úvery podnikateľov v komerčnej banke až vo výške 55 % z istiny úveru, 

pričom banka spolupracuje pri poskytovaní tohto produktu s viacerými komerčnými bankami 

pôsobiacimi na Slovensku. Výhodou tohto produktu je rýchly schvaľovací proces. SZRB má 

uzavreté zmluvy o spolupráci pri vystavovaní predmetných bankových záruk na nimi 

poskytnuté úvery: 

 Tatra banka, akciová spoločnosť 

 Slovenská sporiteľňa, a. s. 

  

2. Bankové záruky na úvery 

Poskytovanie záručných produktov na úvery pre malých a stredných podnikateľov v 

komerčných bankách a záruk pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a tiež 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom bytového domu a pre mestá a 

obce pri úveroch na výstavbu nájomných obecných domov. 

 

Druhy bankových záruk: 

 s priamym zabezpečením (do výšky 50% istiny úveru, maximálne však do výšky 500 

000,- EUR s dobou platnosti bankovej záruky do 7 rokov) 

 s nepriamym zabezpečením (maximálne do výšky 50% istiny úveru, maximálne však 

do výšky 1 000 000,- EUR s dobou platnosti bankovej záruky do 10 rokov)  

 

3. Bankové záruky na obnovu bytového fondu 

SZRB poskytuje bankové záruky na úver poskytovaný Štátnym fondom rozvoja bývania (ďalej 

len „ŠFRB“) na obnovu bytového fondu, t. j. na opravu, rekonštrukciu a modernizáciu 

spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytového domu.  

 

Priame úvery 

 

1. Priame úvery 
Podpora financovania investičných a prevádzkových potrieb malých a stredných podnikateľov, 

financovanie rozvoja regiónov, miest a obcí. 

  

2. Odvodový úver 
Odvodový úver je určený na podporu udržania zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý je MSP, 

s možnosťou získania finančnej pomoci MF SR podľa § 53e zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti v znení neskorších predpisov, a to vo forme záruky za úver a/alebo úhrady časti 

úrokov z úveru. 

 

 3. MIKROúvery 
Podpora rozvoja malých podnikateľov, pomoc ženám - podnikateľkám pri rozvoji ich 

podnikateľských činností, zjednodušenie prístupu mladým podnikateľom k úverovým zdrojom, 

poskytovanie štartovacieho kapitálu vysokoškolákom na rozvoj ich podnikateľskej činnosti či 

ešte počas štúdia, alebo po jeho ukončení. 

 

 

 

 



4. Úver PODNIKATEĽKA 

Podpora rozvoja malých podnikateľov v SR, umožnenie a zjednodušenie prístupu k úverovým 

zdrojom existujúcim i začínajúcim ženám – podnikateľkám v rozvoji ich podnikateľských 

činností, resp. pri začiatkoch ich podnikateľskej činnosti. 

 

5. Úver PODNIKANIE MLADÝCH 

Podpora rozvoja malých podnikateľov v SR, podpora rozvoja podnikateľských aktivít 

začínajúcich a existujúcich mladých podnikateľov a zjednodušenie ich prístupu k úverovým 

zdrojom, pomoc pri začiatkoch ich podnikateľskej činnosti, v rámci toho poskytnutie 

počiatočného kapitálu aj vysokoškolákom na rozvoj podnikateľskej činnosti počas štúdia alebo 

po ukončení štúdia. 

 

6. Úvery pre poľnohospodárov 

Pomoc subjektom, ktoré žiadajú o priame platby, preklenúť prechodný nedostatok finančných 

prostriedkov. Poskytovanie dlhodobých úverov pre poľnohospodárskych prvovýrobcov na 

odkúpenie poľnohospodárskej pôdy, ktorú majú prevažne v prenájme. 

 POĽNOúver – pomoc podnikateľom, ktorí žiadajú o priame platby, na preklenutie 

prechodného nedostatku finančných prostriedkov 

 Úver PÔDA – predstavuje dlhodobý úver pre poľnohospodárskych prvovýrobcov na 

odkúpenie poľnohospodárskej pôdy, ktorú majú prevažne v prenájme  

 Úver MOJA PÔDA – pomoc pri odkúpení výrobného nástroja poľnohospodárskych 

prvovýrobcov - pôdy, podpora poľnohospodárskej prvovýroby v rámci segmentu MSP 

 

7. Obnova bytového fondu 
Financovanie projektov zameraných na obnovu bytového domu, najmä opravu, modernizáciu 

a rekonštrukciu spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytových domov. V ponuke sú dva 

typy produktov zameraných na obnovu bytového fondu (zo zdrojov SZRB a zo zdrojov 

Rozvojovej banky Rady Európy – CEB) 

 

8. Úvery na ROP (Regionálny operačný program)  

Cieľom úveru je podpora rozvoja regiónov, miest a obcí, prostredníctvom projektov, 

vypracovaných podľa prioritných osí ROP so zameraním na infraštruktúru vzdelávania, 

infraštruktúru sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, posilnenie 

kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, regeneráciu sídiel, 

regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov a technickú pomoc. 

 

9. Úvery na prípravu a realizáciu projektov z fondov Európskej únie 
SZRB poskytuje úvery na prípravu a realizáciu investičných podnikateľských zámerov 

orientovaných na využívanie inovácií a rozvoj znalostnej ekonomiky na území SR, 

uskutočňovaných prostredníctvom projektov, ktoré sa uchádzajú o získanie finančných 

prostriedkov na spolufinancovanie z fondov a grantov Európskej únie 

 

10. Úver na podporu MSP a municipalít zo zdrojov CEB 

Podpora rozvoja MSP v SR a podpora tvorby a zachovania pracovných miest financovaním 

investícií MSP, podpora rozvoja regiónov, miest a obcí a zlepšenia životných podmienok v 

mestských a vidieckych oblastiach spolufinancovaním investícií do revitalizácie a 

modernizácie mestskej a vidieckej verenej infraštruktúry a ochrany životného prostredia. 

 

 

 



11. Úver s podporou Európskej únie (iniciatíva JEREMIE) 

Podpora rozvoja MSP v SR za výhodných podmienok najmä z hľadiska úrokových podmienok 

a zabezpečenia úverov. Financovanie je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z operačného 

programu, ktorý je spolufinancovaný zo Štrukturálnych fondov Európskej únie v súlade s 

iniciatívou JEREMIE. 

 

12. Kontokorentný úver 

SZRB poskytuje nový úverový produkt – Kontokorentný úver. Úver je určený na financovanie 

prevádzkových potrieb formou povoleného úverového limitu na bežnom účte vedenom v SZRB 

a slúži na preklenutie krátkodobého nedostatku finančných prostriedkov. 

 

Pre bližšie informácie ohľadne produktov SZRB záujemca môže navštíviť internetovú stránku  

www.szrb.sk, prípadne kontaktovať priamo niektoré z jej regionálnych zastúpení.  

 

VI.2 EXPORTNO-IMPORTNÁ BANKA SR 

 

Grösslingová 1, 813 50 Bratislava 1 

Tel.: 02/59 39 81 11, fax: 02/52 93 16 24 

informacie@eximbanka.sk, www.eximbanka.sk/  
 

Bankové produkty určené malým a stredným podnikom 

 

Prostredníctvom bankových produktov EXIMBANKY je možné exportérovi: 

 poskytnúť priame financovanie vývozného kontraktu 

 poskytnúť financovanie investície výrobcu do zariadení určených na produkciu výrobkov 

pre zahraničné trhy 

  zjednodušiť získanie akontácie od zahraničného odberateľa oproti akontačnej záruke 

(Advance Payment Guarantee) 

 poskytnúť rôzne iné formy záručných produktov 

 uľahčiť prístup k financovaniu exportného kontraktu alebo nákupu technológie a to získaním 

úverov od komerčných bánk (refinančné úvery). 

 

PRIAME ÚVERY 

 

 Financovanie vývozných odberateľských úverov 

Financovanie záväzkov dlžníka voči vývozcovi, vyplývajúcich zo zmluvy o vývoze, 

ktorému na tento účel EXIMBANKA SR poskytla finančné prostriedky prostredníctvom 

úveru. 

 

 Úvery na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry 

Financovanie nákupu alebo modernizácie technológie a súvisiacej infraštruktúry, ktorá sa 

používa pri spracovávaní surovín a výrobe výrobkov alebo pri poskytovaní služieb určených 

na vývoz, pričom úver je možné poskytnúť maximálne do výšky 85% nákladov na nákup 

alebo modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry. 

 

 Úvery na financovanie investície 

Financovanie najmä dlhodobých finančných potrieb zahraničnej spoločnosti resp. vývozcu 

v súvislosti s investíciou na rozšírenie vývozných aktivít exportéra, spravidla ide o dlhodobý 

úver t.j. doba od prvého čerpania do konečnej splatnosti presahuje 3 roky, úver je možné 

poskytnúť maximálne do výšky 90% hodnoty investície. 

http://www.szrb.sk/
mailto:informacie@eximbanka.sk
http://www.eximbanka.sk/


 

 Úvery na podporu vývozu 

Financovanie materiálových a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou zmluvy o vývoze 

až na obdobie do dvoch rokov, pričom rozhodujúcim faktorom je dĺžka uzatvorenej zmluvy 

o vývoze pokrývajúcej obdobie financovania. 

 

 Zmenkové úvery na pohľadávky – krátkodobé, strednodobé a dlhodobé 

Financovanie pohľadávok po uskutočnení vývozu do výšky vývoznej faktúry, zníženej o 

spoluúčasť vývozcu, dohodnutú v poistnej zmluve. 

 

REFINANČNÉ ÚVERY 

 

 Refinančné úvery na podporu vývozu 

Refinancovanie potrieb vývozcu, realizované prostredníctvom komerčných bánk, teda 

formou trojstranného zmluvného úverového vzťahu medzi klientom, komerčnou bankou a 

EXIMBANKOU SR. 

 

 ZÁRUČNÉ PRODUKTY 

 

 Neplatobné bankové záruky 

Prostredníctvom neplatobných záruk EXIMBANKA SR ručí za záväzok splniť kvalitatívne 

resp. kvantitatívne podmienky kontraktu zo strany príkazcu voči beneficientovi bankovej 

záruky. 

 

 Platobné bankové záruky 
Prostredníctvom platobných záruk EXIMBANKA SR ručí za záväzok príkazcu platiť 

beneficientovi a tento záväzok má väzbu na platobnú podmienku kontraktu resp. podmienky 

poskytnutého bankového úveru týkajúce sa splácania jeho istiny a úroku. 

 

Poistné produkty určené malým a stredným podnikom 

Poisťovacia divízia svojimi produktmi eliminuje riziká z nezaplatenia pohľadávok zo strany 

zahraničných kupujúcich, ktoré sú spojené s exportnými úvermi. Novela zákona o 

EXIMBANKE SR umožňuje aj poistenie tuzemských pohľadávok.  

Široká škála doteraz poskytovaných poistných produktov pomáha exportérom minimalizovať 

obchodovateľné i neobchodovateľné riziká. 

 

Poistenie neobchodovateľných rizík 

 Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti komerčným rizikám 
– neobchodovateľné riziká („A“) - poistenie kryje nezaplatenie pohľadávky v dôsledku 

platobnej neschopnosti alebo platobnej nevôle súkromného kupujúceho z mimo SR. 

  Poistenie krátkodobých vývozných dodávateľských úverov proti politickým rizikám – 

neobchodovateľné riziká („B“) - poistenie kryje riziká spojené s politickými udalosťami 

alebo administratívnymi zásahmi v krajine zahraničného kupujúceho alebo v tretej krajine.  

 Poistenie strednodobých a dlhodobých dodávateľských úverov proti politickým 

a komerčným rizikám („C“) - poisteným je vývozca, ktorý poskytuje dodávateľský úver 

zahraničnému kupujúcemu so splatnosťou dlhšou ako dva roky. 

 Poistenie vývozného odberateľského úveru proti politickým a komerčným rizikám 
(„D“) - poisteným je banka vývozcu, prípadne iná finančná (obchodná) spoločnosť, ktorá 

poskytuje odberateľský úver banke zahraničného kupujúceho, príp. priamo zahraničnému 

kupujúcemu na financovanie vývozného kontraktu. 



 Poistenie výrobného rizika („E“) - poisteným je vývozca, ktorému vzniká výrobné riziko 

pred odoslaním tovaru, resp. pred poskytnutím vývozného úveru zahraničnému kupujúcemu 

v súvislosti so zrušením alebo prerušením vývozného kontraktu. 

 Poistenie úveru na financovanie výroby na vývoz proti riziku nesplatenia úveru 

v dôsledku neschopnosti vývozcu splniť podmienky vývozného kontraktu („F“) - 

poisteným je banka, prípadne finančná spoločnosť, ktorá poskytuje úver slovenskému 

vývozcovi na financovanie výroby na vývoz. 

 Poistenie investícií slovenských právnických osôb v zahraničí („I“) - poisteným je 

investor, poistenie kryje politické riziká a nekomerčné riziká, ktoré zapríčiňujú investorovi 

straty z investície v zahraničí v dôsledku nemožnosti transferu úhrad z investície do SR, 

vyvlastnenia alebo politických násilných činov. 

 Poistenie úveru súvisiaceho s investíciou slovenských právnických osôb v zahraničí 

proti riziku nesplatenia úveru („Ik“) - poisteným je finančná inštitúcia, predmetom 

poistenia je pohľadávka poisteného vyplývajúca z úveru poskytnutému dlžníkovi na 

financovanie investície v zahraničí. 

 Poistenie potvrdeného neodvolateľného dokumentárneho akreditívu („L“) - poisteným 

je banka potvrdzujúca akreditív, pričom poistenie kryje komerčné a politické riziká spojené 

s nezaplatením vystavujúcej banky poistenému podľa podmienok akreditívu. 

 Poistenie bankovej záruky vystavenej v súvislosti s podmienkami získania alebo 

plnenia vývozného kontaktu („Z“) - poisteným je banka, ktorá vystavila bankovú záruku 

(napr. záruku za ponuku, za platbu vopred, za dobré vykonanie kontraktu a pod.), poistenie 

kryje riziko strát spôsobených oprávneným alebo neoprávneným čerpaním zo záruky zo 

strany beneficienta. 

 

Poistenie obchodovateľného rizika 

EXIMBANKA SR ponúka vývozcovi v rámci poistenia obchodovateľného rizika poistenie 

krátkodobého dodávateľského úveru proti riziku nezaplatenia. Poistný produkt „ABT“ 

eliminuje exportérovi riziká z nezaplatenia vývozných a tuzemských pohľadávok.  

Okrem tohto produktu je dostupné aj Poistenie krátkodobých pohľadávok vývozcu proti 

komerčným a politickým rizikám („eMSP“), ktoré kryje vývozcovi riziká z nezaplatenia 

vývozných aj tuzemských pohľadávok súkromnými kupujúcimi. Cieľom produktu je zvýšenie 

dostupnosti poistenia pre klienta, zjednodušenie a urýchlenie postupov pri poisťovaní 

pohľadávok vývozcu proti riziku nezaplatenia využitím elektronického prístupu a komunikácie 

cez InfoPortál. 

 

Kontakty pre záujemcov o spoluprácu: 

poistenie@eximbanka.sk Tel.: 02/59 39 86 03, 02/59 39 83 21, 02/59 39 84 16 

financovanie@eximbanka.sk Tel.:  02/59 39 82 05, 02/59 39 88 09, 02/59 39 81 02 

 

VI.3 SLOVENSKÝ INVESTIČNÝ HOLDING 

 

Podrobnejšie je fungovanie Slovenského investičného holdingu popísané v kapitole IV.1 EŠIF 

(PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 – 2020) Koncept realizácie finančných nástrojov cez 

Slovenský investičný holding na str.33 tejto publikácie. Správu alternatívneho investičného 

fondu Slovak Investment Holding (SIH) má vo svojej gescii spoločnosť SZRB Asset 

Management, a.s.. http://www.szrbam.sk/sk 

 

mailto:poistenie@eximbanka.sk
mailto:financovanie@eximbanka.sk
http://www.szrbam.sk/sk


 

VI.4 EURÓPSKA BANKA PRE OBNOVU A ROZVOJ (EBOR) 

 

EBRD Bratislava Office - Rezidenčná kancelária EBOR na Slovensku  

European Business Centre (blok C, 2. posch.), Suché mýto 1, 811 03 Bratislava 

Tel.: +421 2 5910 1700, fax: +421 2 5910 1750 

Web: www.ebrd.com  

 

EBOR uskutočňuje na Slovensku dva programy zamerané na energetickú efektívnosť: 

- Munseff - úverová linka na podporu rozvoja energetickej efektívnosti municipalít,  

- SLOVSEFF - úverový program na podporu rozvoja energetickej efektívnosti a 

obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku.  

 

Program SLOVSEFF je zameraný na podporu rozvoja energetickej efektívnosti v 

priemyselnom sektore, v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a na projekty energetickej 

efektívnosti v bytovom sektore.  

Cieľom programu SlovSEFF III je znižovať emisie skleníkových plynov na Slovensku 

podporou projektov zameraných na využívanie obnoviteľných zdrojov. Program tiež odráža 

vysoký dopyt po úspornejších energetických riešeniach zo strany MSP a domácností. Úvery 

majú byť poskytované súkromným spoločnostiam a bytovým družstvám na realizáciu investícií 

do energetickej efektívnosti a obnoviteľnej energie so zameraním na zníženie emisií 

skleníkových plynov. 

 

Klienti zo súkromného sektora tak môžu výhodne investovať do projektov v oblasti udržateľnej 

energie. Výhodou tohto úveru je možnosť získať nenávratný príspevok po úspešnej 

realizácii projektu od 5 % do 20 % z výšky úveru v závislosti od dosiahnutej úspory emisií 

CO2. Nenávratné príspevky sú hradené z grantových zdrojov získaných z predaja voľných 

emisných jednotiek AAU Slovenska. Ďalšou výhodou tohto úveru pre klienta je bezplatné 

energetické poradenstvo a vypracovanie energetického auditu partnerskou konzultačnou 

spoločnosťou. 

 

Ďalšie informácie:  

SlovSEFF 

Laurinská 18, 811 01 Bratislava 

Kontakt: Ekonomická sekcia: tel.:+ 421 905 876 786 

Technická sekcia: tel.: + 421 902 917 192 

E-mail: office@slovseff.eu, www.slovseff.eu 

 

Kontakt na finančného sprostredkovateľa:  
 

Slovenská sporiteľňa, a.s.  

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 

Tel.: 0850 111 888, 0915 111 888, 0910 111 888, e-mail: info@slsp.sk,  

http://www.slsp.sk, Odkaz na produkt   

 

Všeobecná úverová banka, a. s. 

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 

Tel.: 0850 123 000, e-mail: kontakt@vub.sk 

http://www.vub.sk/, Odkaz na produkt 

 

http://www.ebrd.com/
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https://www.vub.sk/sk/firmy-podnikatelia/uvery-financovanie/podpora-podnikania-z-externych-zdrojov/investicne-uvery-zo-zdrojov-ebrd/#tab_2


VI.5 ZVÝHODNENÉ ÚVERY VYBRANÝCH BANKOVÝCH INŠTITÚCIÍ 

 

Úvery s podporou Európskeho investičného fondu (EIF) 
 

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress  (mikrofinancovanie Progress) 

 

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress (mikrofinancovanie Progress), ktorý funguje od 

roku 2010, zvyšuje dostupnosť mikroúverov, t. j. úverov vo výške menej ako 25 000 EUR, 

určených na založenie alebo rozvoj malého podniku. 

 

OTP Banka v rámci Európskeho nástroja mikrofinancovania Progress zriadeného 

Európskou úniou v spolupráci s EIF ponúka úverové produkty pod názvom OTP EÚ 

MIKROúvery. Úver je určený pre živnostníkov a mikro podnikateľov s ročnými tržbami do 1 

mil. EUR a s maximálnych počtom zamestnancov 9 na financovanie prevádzkových 

a investičných potrieb pri nižšej úrokovej sadzbe a vyšším úverovými limitom ako pri 

štandardných úveroch pre segment mikropodnikateľov a nevyžaduje sa žiadne zabezpečenie 

majetkom.  

 

OTP Banka Slovensko, a.s.,  

Štúrova 5, 813 54 Bratislava 

Tel.: 02/5979 1111,  

http://www.otpbanka.sk/ 

 

Úvery z úverovej linky Európskej investičnej banky (EIB)  
EIB uzatvorila zmluvy o poskytnutí sprostredkovaných pôžičiek so slovenskými bankami a 

lízingovými spoločnosťami, ktoré využívajú finančné prostriedky od EIB na financovanie 

projektov realizovaných malými a strednými podnikmi a stredne kapitalizovanými podnikmi. 

Tieto úverové linky spĺňajú prioritu EIB, ktorou je podpora malých podnikov v Európe, a 

pomáhajú zmierňovať dopady hospodárskej krízy prostredníctvom zlepšenia prístupu malých 

a stredných podnikov k strednodobému a dlhodobému financovania za výhodných finančných 

podmienok. 

 

Úvery z linky EIB môžu byť použité na investície a výdavky na nákup, obnovu alebo rozšírenie 

hmotných aktív (okrem pozemkov), projektové a iné prípravné náklady súvisiace s výstavbou 

nehnuteľnosti, výdavky na výskum a vývoj, kúpou podniku v prípade generačnej výmeny, či 

strednodobého alebo dlhodobého financovania pracovného kapitálu. 

 

Úverové kritériá sa líšia podľa veľkosti firmy a podľa počtu jej zamestnancov. Zároveň závisia 

od úverových podmienok definovaných sprostredkovateľom. Výhodou úverov financovaných 

zo zdrojov EIB je zvýhodnená úroková sadzba, pri ktorej sa úvery poskytujú. 

 

Vybraní finanční sprostredkovatelia úverov v rámci úverovej linky EIB: 

 

Slovenská sporiteľňa, a.s.  

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 

Tel.: 0850 111 888, 0915 111 888,  

0910 111 888, e-mail: info@slsp.sk,  

http://www.slsp.sk  

 

Všeobecná úverová banka, a. s. 

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 

Tel.: 0850 123 000, e-mail: kontakt@vub.sk 

http://www.vub.sk/  

 

Tatra banka, a.s.  
Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42,  

850 05 Bratislava 55 

http://www.otpbanka.sk/
mailto:info@slsp.sk
http://www.slsp.sk/
mailto:kontakt@vub.sk
http://www.vub.sk/


Tel.: 0800 00 1100, *1100, *TABA 

http://www.tatrabanka.sk/  

 

UniCredit Bank Slovakia, a.s.  

Šancová 1/A, 813 33 Bratislava 

Tel.: 0800 140 014, *1111  

http://unicreditbank.sk/ 

Sberbank Slovensko, a. s. 

Vysoká 9, P.O.BOX 81, 810 00 Bratislava 

Tel.: 0850 123 123, 

e-mail: market@sberbank.sk, 

http://www.sberbank.sk/  

 

Československá obchodná banka, a. s. 

Michalská 18, 815 63 Bratislava 

Tel.: 0850 111 777, 

e-mail: info@csob.sk 

http://www.csob.sk/ 
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Ďalšími finančnými sprostredkovateľmi zdrojov EIB na území SR sú aj spoločnosti SG 

Equipment Finance, Tatra-Leasing, ČSOB Leasing a.s. a UniCredit Leasing. Kompletný 

zoznam sprostredkovateľov je dostupný na portáli EK Access to EU Finance.  

 

InnovFin je záručný mechanizmus pre malé a stredné podniky. Je riadený EIF a je súčasťou 

iniciatívy Európskej komisie a skupiny EIB v rámci programu Horizont 2020 - "InnovFin - 

Financie EÚ zlepšovateľov". Poskytuje rizikový kapitál v počiatočnej fáze a vo fáze rozbehu 

podnikania a záruky pre malé a stredné podniky a malé spoločnosti so strednou kapitalizáciou 

orientované na výskum, vývoj a inovácie a ambiciózne projekty výskumu, vývoja a inovácií 

(25 000 Eur – 7,5 mil. Eur) 

 

Viac informácií nájdete na: http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-

finance/index_sk.htm 

 

VII. OSTATNÉ PODPORNÉ AKTIVITY 

 

Aktivity Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory: 

1. Zastupuje a koordinuje spoločné záujmy svojich členov vo veciach podnikateľskej činnosti 

v tuzemsku a v zahraničí, poskytuje im služby a plní ďalšie úlohy podľa zákona. 

2. V rámci svojej pôsobnosti najmä:  

a. podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblasti 

podnikania, 

b. spolupôsobí pri koordinácii a uskutočňovaní hospodárskych vzťahov Slovenskej 

republiky so zahraničím, 

c. napomáha zlaďovať záujmy svojich členov v oblasti podnikateľskej činnosti a ochraňuje 

ich pred nepoctivými obchodnými vzťahmi, 

d. nadväzuje a rozvíja styky s komorami a obdobnými inštitúciami v tuzemsku a v zahraničí 

a uzatvára s nimi dohody, organizuje hospodárske a obchodné misie a delegácie, 

e. zhromažďuje a rozširuje poznatky a informácie o obchodno-politických, právnych, 

colných, ekologických a ekonomických podmienkach v zahraničí a na tento účel vydáva 

odborné publikácie, 

f. zabezpečuje propagáciu svojich členov v tuzemsku a zahraničí vrátane účasti na 

výstavách a veľtrhoch, 

g. vydáva pre svojich členov osvedčenia o skutočnostiach dôležitých v právnych vzťahoch, 

ktoré vznikajú v medzinárodnom obchode, 

h. organizuje zmierovacie konania v hospodárskych sporoch medzi svojimi členmi,  

ch. vykonáva funkciu informačno-sprostredkovateľského centra pre vyhľadávanie 

obchodných partnerov v tuzemsku a v zahraničí, 

i. poskytuje členom poradensko-konzultačné služby vo všetkých otázkach spojených s 

podnikaním v hospodárskej sfére, 

j. organizuje vzdelávaciu činnosť, 

k. zriaďuje a spravuje zariadenia a inštitúcie na podporu rozvoja podnikania a vzdelanosti v 

tejto oblasti, 

l. vykonáva vlastnú hospodársku činnosť na podporu riadneho výkonu svojich úloh a v 

súlade so svojím poslaním, 

m. propaguje ekologicky vhodné formy výroby, výrobkov a podnikania, 

n. zriaďuje regionálne komory a kancelárie, 

o. spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pri skvalitňovaní prípravy 

a odborného vzdelávania v stredných odborných školách, 

http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sk.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sk.htm
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_sk.htm


 

p. podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných 

odborov a učebných odborov, 

q. zúčastňuje sa v rámci štátneho odborného dozoru nad praktickým vyučovaním na 

kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania, 

Komora má právo zriadiť rozhodcovský súd ako stály nezávislý orgán pre rozhodovanie 

majetkových sporov vzniknutých v tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych 

a občianskoprávnych vzťahov nezávislými rozhodcami. V rámci SOPK pôsobia odvetvové 

sekcie, odborné skupiny a odborné poradné výbory. 

 

SOPK od roku 2002 organizuje tiež súťaž “Veľká cena SOPK” zameranú na uplatňovanie 

etických princípov v podnikaní. Cieľom súťaže je ocenenie korektného správania a vzťahov 

podnikateľských subjektov vo väzbe na kvalitu cieľov, činností, výrobkov a služieb, kde 

nosným je bonita plnenia záväzkov a propagácia dobrého mena firmy v podnikateľskej 

a občianskej verejnosti doma i v zahraničí. V rámci súťaže sa udeľuje jedna Veľká cena SOPK 

pre všetky kategórie prihlásených spoločností, pokiaľ hodnotiaca komisia nenavrhne inak. 

Ostatným spoločnostiam zapojeným do súťaže, pokiaľ splnia podmienky a kritériá súťaže, je 

udelené čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.  

 

SOPK v roku 2005 zriadila platformu určenú pre mladých začínajúcich podnikateľov. 

Majitelia firiem, ktoré na trhu pôsobia menej ako štyri roky a ich vek nepresiahol tridsať rokov, 

môžu získať bezplatné členstvo v komore, resp. platia len symbolický členský príspevok vo 

výške 50 EUR ročne. Okrem prístupu k databázam ponúk, dopytov a investičných príležitostí 

môžu využívať štandardné a na tento účel vytvorené služby a projekty. Ročný obrat firmy, ktorá 

sa chce do projektu zapojiť, by nemal presiahnuť 331 939,19 EUR (10 mil. Sk). Okrem 

informačnej a poradenskej podpory komora vytvorí priestor aj pre združovanie a spoluprácu 

mladých podnikateľov, v závislosti od predmetu ich podnikania alebo profesijného zamerania. 

Podmienky pre rozbehnutie aktivít novej generácie podnikateľov sú vytvorené v rámci 

všetkých regionálnych komôr SOPK na celom území SR.  

 

Portál ponuky a dopyty SOPK 
Podnikatelia môžu pridať obchodnú ponuku/dopyt do verejnej informačnej služby SOPK: 

http://web.sopk.sk/notes-abo.php?form=search&lmenu=2001 

 

Kontakt: 

Úrad SOPK 

Gorkého 9 

816 03 Bratislava 1 

e-mail: sopkurad@sopk.sk, web: http://web.sopk.sk 

 

Aktivity Slovenskej živnostenskej komory 

1. Komora chráni a podporuje spoločné záujmy svojich členov a prispieva k riadnemu 

a odbornému prevádzkovaniu živnosti. Na tento účel komora pre členov, živnostníkov 

a malých a stredných podnikateľov najmä: 

a/ organizuje vzdelávaciu činnosť a usporadúva odborné semináre, sympóziá, výstavy,  

b/ zhromažďuje a rozširuje poznatky a informácie o obchodno-politických, právnych, 

colných, ekologických a ekonomických podmienkach v zahraničí,  

c/ vydáva odborné publikácie, 

d/ poskytuje poradensko-konzultačné služby v oblasti živnostenského podnikania, kvality 

poskytovaných služieb a výrobkov jednotlivými živnosťami, 
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e/ podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych noriem a opatrení v oblasti 

podnikania, 

f/ koordinuje záujmy svojich členov v oblasti podnikateľskej činnosti a ochraňuje ich pred 

nepoctivými obchodnými vzťahmi, 

g/ nadväzuje a rozvíja styky s inými komorami, občianskymi združeniami a 

podnikateľskými zväzmi, asociáciami a obdobnými inštitúciami a inými právnickými 

osobami v tuzemsku a v zahraničí a v súlade so zákonom a týmto štatútom uzatvára s nimi 

dohody o spolupráci, 

h/ vykonáva vlastnú podnikateľskú činnosť, 

i/ zriaďuje rozhodcovský súd. 

2. Komora zastupuje a koordinuje spoločné záujmy svojich členov vo veciach podnikateľskej 

činnosti v tuzemsku a v zahraničí, poskytuje im služby a plní ďalšie úlohy v súlade so 

zákonom o Slovenskej živnostenskej komore. 

3. Komora na vyžiadanie alebo z vlastnej iniciatívy predkladá štátnym orgánom vyjadrenia, 

návrhy a stanoviská vo veciach živnostenského podnikania. Na tento účel komora: 

a/ vydáva vyjadrenia o dodržiavaní povinností prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a 

odborne, ako to vyplýva z osobitného predpisu,  

b/ vyjadruje sa k plneniu podmienky spoľahlivosti, môže navrhovať podmienky 

prevádzkovania živnosti, 

c/ vydáva podnet živnostenskému úradu na základe vlastných zistení a poznatkov na 

pozastavenie prevádzkovania činnosti a v osobitne závažných prípadoch aj na zrušenie 

živnostenského oprávnenia, 

d/ vydáva stanoviská k uplatňovaniu obchodných zvyklostí v bežnej podnikateľskej praxi, 

e/ spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri tvorbe právnych predpisov 

týkajúcich sa živnostenského podnikania. 

4. Komora na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných učilištiach a stredných 

odborných školách s učebnými a študijnými odbormi, ktoré súvisia s prevádzkovaním 

živnosti: 

a/ vyjadruje sa o žiadostiach fyzických osôb o zriadenie pracoviska praktického vyučovania, 

b/ navrhuje úpravu učebných plánov a učebných odborov, 

c/navrhuje členov komory do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných 

odborných učilištiach a stredných odborných školách, 

d/ zúčastňuje sa v rámci štátneho odborného dozoru nad praktickým vyučovaním na kontrole 

podmienok a úrovne praktického vyučovania, 

e/ spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pri skvalitňovaní 

odbornej prípravy zamestnancov, orgánov, organizácií a občanov, u ktorých sa uskutočňuje 

praktické vyučovanie žiakov stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť. 

5. Komora zabezpečuje doplňovanie, rozširovanie, prehlbovanie a overovanie odbornej 

spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o živnostenské oprávnenie, alebo podnikajú 

na základe živnostenského oprávnenia a overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti 

fyzických 

osôb. Na tento účel komora: 

a/ zriaďuje vzdelávacie zariadenie a vykonáva odbornú prípravu členov komory 

a záujemcov o živnostenské oprávnenie, 

b/ vydáva osvedčenia o vzdelaní za podmienok ustanovených osobitným predpisom, 

c/ navrhuje členov skúšobnej komisie na vykonávanie kvalifikačnej skúšky podľa 

osobitného predpisu, 

d/ pripravuje podklady pre kvalifikačné skúšky na overenie odborných teoretických 

vedomostí a praktických znalostí technických alebo technologických postupov,  



 

e/ navrhuje Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky vybrané živnosti, ktoré môžu 

prevádzkovať iba fyzické osoby, ktoré spĺňajú osobitnú odbornú spôsobilosť. 

6.  Komora pre účel zabezpečovania riadneho, poctivého a odborného prevádzkovania živnosti 

poverí na požiadanie príslušného orgánu štátnej správy prizvanú osobu na vykonanie 

kontroly dodržiavania podmienok a povinností, ktoré podnikateľovi vyplývajú zo 

živnostenského zákona alebo iných osobitných predpisov, ktoré súvisia so živnostenským 

podnikaním. 

7.  Komora plní úlohy uložené zákonom o Slovenskej živnostenskej komore a podľa osobitných 

predpisov (živnostenský zákon, Obchodný zákonník). 

8. Územné zložky komory vykonávajú činnosti uvedené v zákone o Slovenskej živnostenskej 

komore a v štatúte v rozsahu delegovaných právomocí udelených predstavenstvom komory. 

9. Komora pri svojich stanoviskách si môže vyžiadať odborné stanovisko príslušných 

profesijných a stavovských organizácií, živnostenských spoločenstiev a profesijných 

cechov, ak sú v kraji zriadené. 

 

Kontakt: 

Slovenská živnostenská komora, Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina  

Tel./fax: 041/76 45 195; e-mail: uradkomory@szk.sk, web: http://www.szk.sk  

 

Aktivity Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory 

Úrad komory: Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava 1 

Tel.: 02/50 21 71 102, fax: 02/55 56 48 00,  

E-mail: sppk@sppk.sk, web: www.sppk.sk 

 

Poslaním SPPK je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe 

hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania 

svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovanie poľnohospodárstva a potravinárstva v 

Slovenskej republike. 

 

Členmi komory sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú 

činnosť v poľnohospodárstve, potravinárstve a v biologických, technických a v obchodných 

službách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Členmi komory sa môžu stať aj samosprávne 

organizácie združujúce fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú 

činnosť v uvedených oblastiach. Členstvo v komore vzniká na základe písomnej prihlášky. 

  

Zoznam regionálnych komôr SPPK je dostupný na web stránke http://www.sppk.sk/?pl=25 

 

Aktivity Združenia podnikateľov Slovenska 

Cukrová 14, 813 39 Bratislava 1  

Tel.: 02/59 32 43 44, 02/59 32 43 43, fax: 59 32 43 50 

E-mail: zps@zps.sk, http://www.zps.sk  

 

Aktivity: 

 analyzuje a vyhodnocuje ekonomické, legislatívne a sociálne podmienky podnikania s 

dôrazom na praktické poznatky svojich členov; 

 koordinuje postup svojich členov a aktívne sa zúčastňuje na tvorbe a realizácii 

hospodárskej politiky štátu a obcí a na príprave a tvorbe právnych predpisov, dotýkajúcich 

sa podnikateľskej činnosti; 
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 podieľa sa na zákonodarnom procese, najmä v systéme predkladania návrhov, tvorby a 

schvaľovania právnych predpisov tak, aby tieto rešpektovali ochranu podnikateľských práv 

a slobôd; 

 získava čo najširšiu podporu pre presadzovanie svojich cieľov sústavným kontaktom s 

jednotlivými osobnosťami spoločenského, ekonomického a politického života, aktívne 

spolupracuje so štátnymi orgánmi a orgánmi obcí; 

 spolupracuje s inými organizáciami zastupujúcimi podnikateľov a zamestnávateľov doma 

i v zahraničí, s obchodnými a priemyselnými komorami, zúčastňuje sa na činnosti zväzov 

podnikateľských a zamestnávateľských organizácií, na činnosti tripartitných orgánov a na 

činnosti medzinárodných organizácií podnikateľov a zamestnávateľov; 

 vypracováva návrhy, podnety a ďalšie podania na zabezpečenie základných podmienok 

podnikania, voľného pohybu tovaru, služieb, kapitálu a pracovných síl na trhu; 

 vyvíja aktivity na efektívnu obhajobu záujmov slovenských podnikateľských subjektov po 

vstupe SR do EÚ. 

 

 

Aktivity Slovenského živnostenského zväzu  

Račianska 71, 831 02 Bratislava 3 

Tel.: 02/49 24 62 34, fax: 02/49 24 66 53 

E-mail: sekretariat@szz.sk, http://www.szz.sk  

 

Cieľom SŽZ doma i v zahraničí je tlmočiť, presadzovať a obhajovať záujmy živnostníkov, 

malých a stredných podnikateľov vo vzťahu k štátnym, regionálnym a miestnym orgánom, k 

organizáciám zamestnancov a tiež k neštátnym a mimovládnym organizáciám. Pre svojich 

členov a pre ich členské organizácie poskytuje priamo alebo sprostredkovane odborné 

konzultačné, poradenské informačné služby vo všetkých oblastiach záujmu, ako aj vzdelávacie 

aktivity aj v spolupráci so zahraničím na témy technické, obchodné, právne. 

 

Zoznam členských živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov SŽZ je dostupný na 

web stránke www.szz.sk v sekcii Orgány SŽZ a členovia.  

 

Aktivity Združenie mladých podnikateľov Slovenska 

Cukrová 14, 813 39 Bratislava  

Tel.: +421 2 59 32 43 44  

Web: www.zmps.sk  

E-mail: zmps@zmps.sk  

 

Hlavné aktivity ZMPS možno zhrnúť do nasledovných bodov: 

1. Výmena skúseností a mentoring, 

2. Networking mladých podnikateľov, 

3. Pomoc s financovaním úvodných fáz podnikania, 

4. Prezentácia úspešných, etických a nasledovania hodných podnikateľov a príkladov 

podnikateľskej praxe,  

5. Identifikácia a odstraňovanie bariér v podnikaní mladých ľudí. 

 

Výber z aktivít ZMPS:  

 Podnikateľský nápad roka 

Podnikateľský nápad roka je projekt, ktorý oceňuje najlepšie podnikateľské nápady a pomáha 

k ich úspešnej realizácii. Cieľom Podnikateľského nápadu roka je propagovať podnikanie 
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medzi mladými ľuďmi a za pomoci lídrov súčasného biznisu pomáhať oceneným 

podnikateľským nápadom mladých ľudí pri premene na úspešné podnikanie. Viac informácií 

je dostupných na stránke http://www.podnikatelskynapadroka.sk/. 

 

 Byrokratický nezmysel 

Byrokratický nezmysel je súťaž o „anticenu“ pre legislatívne opatrenie komplikujúce život 

podnikateľom, ktorú udeľuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska, v spolupráci 

s Republikovou úniou zamestnávateľov, Slovak Business Agency a Združením podnikateľov 

Slovenska. Jej cieľom je identifikovať legislatívne opatrenia alebo byrokratické povinnosti, 

ktoré podnikateľom najviac strpčujú život. Zmyslom súťaže je pokúsiť sa odstrániť „víťaza“ 

súťaže z legislatívy a tým pomôcť vylepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku. Viac 

informácií je dostupných na webstránke http://www.byrokratickynezmysel.sk/.  

 

 Business angels 

Cieľom ZMPS je podporovať začínajúcich podnikateľov a zvyšovať šancu na ich úspech. 

Keďže jedným z problémov mladých podnikateľov pri štarte biznisu je počiatočný kapitál, tak 

ZMPS realizuje niekoľko aktivít aj v tejto oblasti., napr. investičné fóra či súťaže. V roku 2011 

sa ZMPS stalo jedným zo spoluzakladateľov prvej siete neformálnych investorov na Slovensku 

nazvanej Klub podnikateľských anjelov Slovenska. 

 

Informácie o ďalších aktivitách ZMPS sú dostupné na web stránke www.zmps.sk.  

 

Aktivity BIC Bratislava 

Zochova 5, 81103 Bratislava 

Tel.: +421 2 5441 7515, fax: +421 2 5441 7522 

Web: www.bic.sk  

 

Od roku 2008 je súčasťou najväčšej siete na podporu podnikania, inovácií a výskumu v Európe 

– Enterprise Europe Network (EEN), ktorú na Slovensku zároveň koordinuje a bezplatne 

poskytuje niektoré jej služby. EEN je celoeurópska iniciatíva na podporu medzinárodnej 

spolupráce slovenských organizácií so zahraničnými partnermi v komerčnej, inovačnej a 

výskumnej oblasti. - viac informácií je dostupných na stránke www.enterprise-europe-

network.sk.  

 

Aktivity BIC Bratislava: 

 Podnikateľské poradenstvo - manažérske poradenstvo, podpora pri prenikaní na európske 

trhy, podporné služby s dlhodobým charakterom určené pre novovytvorené spoločnosti 

(inkubátor) 

 Financovanie - sprostredkovanie grantov, pôžičiek a štrukturálnych fondov, rizikový 

kapitál - vypracovanie podnikateľských plánov a ich prezentácia rizikovým fondom, ...  

 Transfer technológií - podpora transferu technológií a know-how, marketing technológií  

 Komercionalizácia výsledkov výskumno-vývojových programov  

 Finančné a právne poradenstvo  

 Cielené medzinárodné stretnutia spoločností - prostredníctvom kooperačných podujatí  

 Regionálny rozvoj - vytvorenie regionálnych inovačných stratégií (RIS), zakladanie a 

podpora klastrov, poradenstvo pri príprave projektov INTERREG  

 Investičné poradenstvo - služby pre zahraničné spoločnosti pri ich investičných aktivitách 

v SR 
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 Podpora pri účasti v EÚ programoch zameraných na výskum, vývoj a implementáciu 

inovatívnych technológií 

 Networking - BIC Bratislava poskytuje sprostredkovanie kontaktov v rámci sietí, kde je 

aktívnym členom – EEN, EBN, SPICE, PRO INNO Europe ... 

 

Aktivity RPIC Prešov 

Reimanova 9, 08001 Prešov 

Tel.: 051 / 75 60 380, fax: 051 / 77 33 552  

E-mail: rpic@rpicpo.sk, www.rpicpo.sk  

 

Aktivity RPIC Prešov: 

 Inkubátor - RPIC Prešov prevádzkuje od roku 2003 Technologické inkubátorové centrum 

(TIC). Poslaním TIC je poskytnúť MSP komplexné služby nielen na úrovni prenájmu 

kancelárskych priestorov za zvýhodnené ceny, ale zároveň vytvoriť optimálne podmienky 

pre rozvoj firmy na jednom mieste (pod jednou strechou). 

 Informačné služby v rámci siete Enterprise Europe Network (EEN) - poskytovanie 

informácii o podnikaní v EÚ, sprostredkovanie obchodných kontaktov, organizovanie 

obchodných kooperačných podujatí, zvyšovanie povedomia o EÚ témach, inovácie a 

výskum pre MSP, implementácia projektov kofinancovaných EK prostredníctvom siete 

EEN 

 Finančné služby – RPIC Prešov je jedným z poskytovateľov mikropôžičiek pre MSP 

v rámci Mikropôžičkového programu Slovak Business Agency, zároveň sprostredkúva 

ďalšie finančné zdroje – rizikový kapitál 

 Poradenstvo – poskytovanie informácií o štátnych podporných programoch ako aj 

poskytovanie individuálneho poradenstva (podnikateľské plány, žiadosti o nenávratné 

finančné príspevky zo štrukturálnych fondov, finančné analýzy, feasibility studies (štúdie 

realizovateľnosti), ... 

 Vzdelávanie – kurzy akreditované MŠVVŠ SR, poskytovanie komerčného vzdelávania, 

semináre, workshopy a konferencie na aktuálne témy 

 Podpora podnikania v EÚ – poskytovanie informácií o podpore z programov EÚ 

 Podpora zahraničných investorov na Slovensku 

 

Aktivity Inovačného partnerského centra Prešov 

Hlavná 139, 080 01 Prešov  

Tel.: +421 51 7081 905, +421 51 7081 903 

E-mail: info@ipcpo.sk, www.ipcpo.sk  

 

Hlavnou aktivitou  združenia je najmä príprava a realizácia inovačných nástrojov na úrovni 

NUTS III, správa inovačných nástrojov, poskytovanie služieb pre začínajúcich podnikateľov, 

poradenstvo pri zoskupovaní firiem do klastrov a pri budovaní ich siete a infraštruktúry ako 

základu stratégií regionálneho rozvoja, nadväzovanie kontaktov s investormi a zabezpečovanie 

vzdelávania v inovačných centrách a ďalšie aktivity súvisiace s činnosťou centra. 

 

Aktivity VTP Žilina 

Univerzitná 25, 010 08 Žilina 1   

Tel.: +421-41/513 14 40 

E-mail: vtpzilina@vtpzilina.sk, http://www.vtpzilina.sk  
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Okrem ponuky kancelárskych priestorov a zasadacích miestností VTP Žilina poskytuje aj 

prenájom kompletne zariadeného pracovného miesta v otvorenej kancelárií – tzv. coworking. 

V roku 2015 bol otvorený nový coworkingový priestor BANKA Žilina (www.bankazilina.sk).  

VTP Žilina pomáha záujemcom o podnikanie s ich myšlienkou, s rozbehom ich podnikania ako 

aj s uplatnením sa na trhu práce. Zároveň poskytuje aj poradenské služby zamerané na 

zlepšovanie zručností a vedomostí, sprostredkúva zaujímavé kontakty a pomáha pri hľadaní 

podnikateľských partnerov (aj finančných). V rámci VTP Žilina je zriadený aj Technologický 

inkubátor VTP Žilina, ktorého cieľom je vytvorenie vhodných podmienok pre využívanie 

výstupov výskumu a vývoja v úzkom prepojení s vedeckými a technickými inštitúciami.  

 

VTP Žilina v spolupráci so Žilinskou univerzitou pripravil pre študentov výberový predmet 

Povolanie podnikateľ, ktorý študentom ponúka reálnu skúsenosť s podnikaním, rozvíja ich 

schopnosti a zručnosti nevyhnutné pre osobný úspech, celoživotné vzdelávanie a získanie 

zamestnania, a ktorý umožňuje otestovať si teoretické vedomosti priamo v praxi pod vedením 

skúsených lektorov a v spolupráci s konzultantmi z reálneho podnikateľského sveta. Predmet 

Povolanie podnikateľ je určený pre študentov, ktorí chcú pracovať na vlastnom podnikateľskom 

nápade samostatne alebo v tíme alebo pre tých, ktorí sa chcú pridať do tímu a stať sa 

spolutvorcami podnikateľského nápadu až po jeho realizáciu. 

Študenti v rámci predmetu získajú praktické skúsenosti v podnikaním, skúsenosti s prácou 

v tíme, príležitosť nadobudnúť podnikateľské (manažérske, komunikačné, obchodné a i.) 

zručnosti, príležitosť spolupracovať s predstaviteľmi podnikateľskej sféry, zručnosti potrebné 

pre získanie zamestnanie aj pre zamestnanie samotné ako aj zlepšenie finančnej gramotnosti 

Študentom Žilinskej univerzity a firmám v regióne je určená Kariérna pohotovosť - Prvá 

pomoc pre Tvoju kariéru. Tá má za cieľ pomáhať študentom s rozvojom ich zručností pre 

podnikanie a lepšiu zamestnateľnosť. Firmám sa snaží pomôcť s efektívnejším procesom 

výberu nových kvalitných zamestnancov, najmä z prostredia Žilinskej univerzity. 

 

Ďalšou aktivitou VTP Žilina je organizovanie konferencií a podujatí (networking) v Žilinskom 

regióne. Stálicou je konferencia IRR - Inovačný rozvoj regiónov, ktorá je zameraná na 

podporu inovácií v regióne. Každoročne je organizovaný aj Startup Weekend.  

 

Aktivity Univerzitného technologického inkubátora STU v Bratislave - InQb 

Pionierska 15, 831 02 Bratislava 

Tel.: +421 2 492 12 492, fax: +421 2 492 12 499 

E-mail: info@inqb.sk, www.inqb.sk  

 

Univerzitný technologický inkubátor (InQb) je pracovisko Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave, ktoré sa svojimi aktivitami zameriava na podporu začínajúcich podnikateľov. 

Novozaloženým firmám poskytuje výhodnejší prenájom za zvýhodnených podmienok a k tomu 

aj balíček podporných služieb. Podpora je určená pre všetkých záujemcov, ktorí ešte nemajú 

založenú firmu, ako aj podnikateľom, ktorí si založili svoju firmu iba nedávno. Záujemcovia o 

založenie firmy môžu využiť program Start-up kancelária a už existujúce firmy sa môžu stať 

inkubovanou firmou v programe InQb, pričom inkubované firmy sa rozhodnúť aj pre balíček 

virtuálnych služieb inkubátora. Inkubátor poskytuje frekventantom v Start-up kancelárii a 

inkubovaným firmám poradenstvo v oblasti zakladania firmy, právnych a ekonomických 

aspektov podnikania, písania podnikateľského plánu a v oblasti uchádzania sa o finančné 

prostriedky z eurofondov atď. Pravidelnou aktivitou pre verejnosť je organizácia rôznych 

podujatí, seminárov a prednášok, napr. tzv. Biznis raňajky. InQb sa spolupodieľa aj na 

organizácii výstavy technických inovácií TECH INNO DAY. 

 

http://www.bankazilina.sk/
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Aktivity Univerzitného inkubátora UVP 

V rámci tohto projektu bude mať za úlohu realizáciu aktivity Program pre mobilizáciu inovácií 

hlavne prostredníctvom start-up a spin-off projektov. Cieľom aktivity je stimulovať rozvoj a 

využitie inovatívnych myšlienok v praxi formou podpory vzniku a rozvoja nových 

inovatívnych technologických firiem. Cieľom pracoviska je zefektívniť vyhľadávanie nových 

inovatívnych námetov pre vznik start-up/spin-off spoločností v univerzitnom prostredí z radov 

vlastných študentov a zamestnancov. V rámci uvedeného programu sa pravidelne uskutočňujú 

nasledujúce aktivity: Dni otvorených dverí inkubátora, Informačné semináre, Odborné 

semináre, Školiace programy zamerané na zlepšenie podnikateľských zručností, Súťaže 

podnikateľských plánov. 

Viac informácií je dostupných na web stránke: http://www.inqb.sk/bocne-

menu/projekty/univerzitny-inkubator-uvp-stu/  

 

Aktivity Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a ochrany duševného 

vlastníctva (UCITT) A STARTUP CENTRA TUKE 

Technická univerzita v Košiciach, Blok A, prízemie, Letná 9, 042 00 Košice 

Tel.: 055/602 3213 

E-mail: frantisek.jakab@tuke.sk  

Web: www.ucitt.tuke.sk/ 

 

Na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) je zriadené Univerzitné centrum inovácií, 

transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Poslaním UCITT je 

organizačná, koordinačná, informačná a manažérska činnosť zameraná na rozvoj vedecko-

výskumnej činnosti, podporu inovácií, transferu technológií a ochranu duševného vlastníctva 

v rámci TUKE. UCITT prostredníctvom svojich vnútorných organizačných zložiek 

zabezpečuje aj realizáciu, rozvoj a podporu efektívnej spolupráce s domácou a zahraničnou 

spoločenskou a hospodárskou praxou v oblastiach výskumu a vývoja zodpovedajúcich 

odbornému a technickému zameraniu TUKE a jeho partnerských organizácii. 

 

Prostredníctvom svojich služieb a aj v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií 

SR UCITT zabezpečuje riešenie otázok komercializácie výsledkov výskumu a vývoja, ako aj 

ochrany duševného vlastníctva vytváraného výskumom a vývojom. Významnou aktivitou 

UCITT je aj organizácia rôznych informačných a pracovných seminárov, workshopov a 

konferencií v oblasti pôsobenia UCITT. 

 

Startup centrum TUKE vznikol v rámci Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a 

ochrany duševného vlastníctva (UCITT) s regionálnou pôsobnosťou. Startup centrum TUKE 

organizuje súťaže inovatívnych nápadov a projektov „MÁŠ NÁPAD? PREZENTUJ SVOJ 

START-UP!“, ktoré majú potenciál pre vytvorenie budúceho startupu, alebo ktoré vznikli už 

v rámci existujúcich startupov. Vybraným startupom poskytuje výhodné podmienky pre fyzické 

umiestnenie startupu v priestoroch Startup Centra, expertnú a mentorskú podporu 

projektového zámeru zo strany odborných pracovísk TUKE a partnerských inštitúcií, 

možnosť využitia odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE pri realizácií 

projektových zámerov a podporu pri získavaní partnerov z komerčného prostredia, pri 

vyhľadávaní potenciálnych investorov a pri tvorbe podnikateľského plánu. Po ukončení 

šesťmesačného pobytu startupov umiestnených v Startup Centre TUKE môžu byť startupy 

zaradené do Technologického inkubátora TUKE.  
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Aktivity Slovenského centra produktivity  

Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina 1 

Tel.: +421 41 513 7410 

E-mail: slcp@slcp.sk, http://www.slcp.sk 

  

Pod záštitou SLCP je každoročne organizované Národné fórum produktivity - špičkové 

fórum pre výmenu informácií a poznatkov z oblasti konkurencieschopnosti podnikov, inovácií 

a metód pre zvyšovanie produktivity. Je významná aj preto, že prináša cenné poznatky od 

zástupcov prestížnych slovenských aj zahraničných firiem. Viac informácií je dostupných na 

webstránke http://www.slcp.sk/index.php/sk/narodne-forum-produktivity.  

 

SLCP zabezpečuje organizáciu Národnej ceny produktivity, ktorá je jednou z foriem podpory 

rastu produktivity na národnej úrovni (Uznesenie vlády č. 964/2002, Národný program 

zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti SR). Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo 

hospodárstva SR. Zámerom súťaže je podporiť rast produktivity priemyselných organizácií, čo 

predstavuje jeden zo základných predpokladov pre dosiahnutie konkurencieschopnosti SR a 

vysokej životnej úrovne v dlhodobom meradle. Viac informácií o súťaži je dostupných na 

webstránke http://www.slcp.sk/index.php/sk/narodna-cena-produktivity.  

 

Aktivity Slovenskej aliancie pre internetovú ekonomiku (SAPIE) 

SAPIE sa bude počas roku 2017 venovať rozvoju témy rýchlorastúcich spoločnosti, ktoré 

načrtli v štúdii o scaleupoch - http://sapie.sk/data/file-1492010037-58ee4435cecb4.pdf,  

Tak isto sa budú venovať téme jednotného digitálneho trhu a politik na národnej a EU úrovni. 

Téme startupov a inovácii prostredníctvom podujatia Startup 

Awards https://www.facebook.com/events/258115194636055/.  

 

Spolu s mestom Bratislava rozvíja témy smart city a podpory znalostnej ekonomiky. 

Spolupracuje s organizátormi Startup Weekendov na Slovensku (aktuálne v Bratislave, Žiline, 

Košiciach a Banskej Bystrici). Pripravuje tiež prieskum startupov vo V4 s ich partnermi 

(nadväzuje na http://sapie.sk/data/file-1478174997-581b2915dd7c5.pdf) 

 

Kontakt: 

Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku (SAPIE) 

Ilkovičova 2, Bratislava 841 04 

Tel.: +421 910 972 253 

E-mail: info@sapie.sk, www.sapie.sk 

 

Aktivity Junior Achievement Slovensko, n.o. 

Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 

Tel.: 0948 466 123 

E-mail: asr@jasr.sk, http://www.jasr.sk  

  

JASR poskytuje podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom 

praktických vzdelávacích programov. Programy organizácie majú inšpirovať mladých ľudí 

byť podnikateľmi, zlepšiť svoje zručnosti pre zamestnateľnosť a zvýšiť finančnú gramotnosť. 

Jej poslaním je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné podnikateľské, 

ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických programov, ktoré podporujú 

podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť 

mládeže. Programy JASR podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie, učia etickému 

rozhodovaniu, orientujú študentov v trhovej ekonomike ešte pred vstupom na trh práce a 
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ponúkajú preventívne riešenia pre ich zamestnanosť. Koncepcia programov JASR je založená 

na metodike „učiť sa činnosťou", "učiť sa praktickým konaním" („learning-by-doing“). 

Vzdelávacie programy JASR sú atraktívne pre školy a hlavne pre ich študentov nielen z 

hľadiska ich nadčasovosti, ale aj z dôvodu ich prepojenia na prax.  

 

Aktivity Junior Chamber International – Slovakia, n.o. 

Dolnozemská cesta 1, 851 02 Bratislava  

Tel.: 0905 403 596 

E-mail: jci@jci.sk, http://www.jci.sk/ 

 

JCI organizuje prednášky, semináre, diskusné kluby, manažérske hry, sympózia, vedecké 

súťaže na vysokých školách v SR, odborné semináre pre mladých podnikateľov, informuje ich 

o novej legislatíve, možnostiach získavania peňazí z Eurofondov, možnostiach získavania si 

obchodných partnerov na celom svete. Pre členov organizácie sú bezplatné. Pre mladých 

podnikateľov (členov) zabezpečuje JCI aj bezplatný podnikateľský servis. V prípade záujmu o 

konkrétnu spoluprácu v niektorej z členských krajín aktívne pomáha pri sprostredkovaní 

obchodného kontaktu. Či už v prípade záujmu o vývoz výrobkov a služieb do zahraničia alebo 

o dovoz určitých komodít na Slovensko, prípadne pri hľadaní kooperačného partnera. Pre 

najaktívnejších členov ponúka každoročne bezplatnú účasť na 2 medzinárodných podujatiach 

so zaujímavým trainingovým programom a to: JCI Európska akadémia konaná každoročne vo 

Švédsku a JCI Medzinárodná akadémia konaná každoročne v Japonsku. Jednou z aktivít 

organizácie je aj podpora mladých talentov na VŠ a to predovšetkým mladých vedecko-

výskumných pracovníkov. Vo všeobecnosti sa svojimi aktivitami snaží prispieť k tomu, aby 

počet nezamestnaných mladých ľudí bol stále nižší. Jedným z prvých projektov, ktorý je 

organizovaný celosvetovo je projekt „Creative Young Entrepreneur Award“, ktorého národné 

kolo sa organizuje na Slovensku po piaty krát pod názvom „Mladý inovatívny podnikateľ“. 

Súťaž je určená pre mladých podnikateľov, ktorí uplatňujú vo svojej firme inovatívne postupy. 

Má za cieľ podporiť chuť mladých ľudí do podnikania na Slovensku ako aj kreativitu, 

uplatňovanie nových postupov. Pre študentské firmy JCI organizuje projekt „Študentská 

podnikateľská cena“. Cieľom súťaže je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, 

vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania. Víťaz súťaže reprezentuje SR na 

svetovom finále súťaže. Projekt je súčasťou súťaže „Global Student Entrepreneurs Award“ - 

najväčšej súťaže pre študentov - podnikateľov na svete. Pri organizácii tohto podujatia JCI 

spolupracuje so Združením mladých podnikateľov Slovenska. Projekt je organizovaný pod 

záštitou Ministerstva hospodárstva SR, pri organizácii JCI spolupracuje so Združením 

podnikateľov Slovenska. 

 

Viac informácií o ďalších národných podujatiach organizovaných JCI je k dispozícii na web 

stránke: http://www.jci.sk/aktivity-a-podujatia/. 

 

Aktivity Únie klastrov Slovenska  

Piaristická 2, 949 01 Nitra 

Tel.: +421 (0) 37 654 24 21 

E-mail: info@uksk.sk, http://www.uksk.sk 

 

Aktuálne prebiehajúce projekty: 

Názov projektu: Transnational Cooperation to transform knowledge into marketable products 

and services for the Danubian sustainable society of tomorrow 

Kód projektu: DTP1-1-072-1.1 

Program: Danube Transnational Programme 

mailto:jci@jci.sk
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Trvanie projektu: január 2017 – jún 2019 

Lead partner: Steinbeis-Innovation gGmbH / Steinbeis-Europa-Zentrum (Nemecko) 

Web projektu: www.interreg-danube.eu/approved-projects/made-in-danube 

 

Názov projektu: V4Clusters Go International 

Program: Medzinárodný vyšehradský fond 

Trvanie projektu: október 2016 – september 2017 

Lead partner: Národní klastrová asociace (Česká republika) 

Web projektu: http://klastr-portal.cz/en/v4clusgo

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/made-in-danube
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