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SLOVO NA ÚVOD
Zdravo sa vyvíjajúci sektor malého a stredného podnikania je pilierom
ekonomiky kadého tátu. Úspená transformácia hospodárstva
Slovenska je teda bez tohto sektora nepredstavite¾ná. Malé a stredné
podniky prispievajú k prunosti, konkurenènému prostrediu a k inovaèným aktivitám, môu zmierni oèakávanú nezamestnanos, prameniacu z procesu privatizácie a retrukturalizácie tátnych podnikov. V neposlednom rade malí a strední podnikatelia vytvárajú strednú vrstvu obyvate¾stva, ktorá je základným kameòom rozvíjúcej sa demokratickej
spoloènosti.
Zaèínajúci podnikatelia èelia mnostvu problémov. Svoje rozhodnutia
zvaujú na základe vedomostí a informácií, ktoré majú k dispozícii.
Bez kvalitných informácií neexistuje prosperujúce podnikanie.
Nedostatok spo¾ahlivých a aktuálnych informácií je jedným z najpálèivejích problémov, s ktorými sa slovenskí podnikatelia stretávajú. Ich
nízka úroveò hlavne v oblasti podpory malých a stredných podnikov je
typickým príkladom.
Podpore malého a stredného podnikania na Slovensku sa z roka na rok
venuje väèia pozornos. Rastie poèet a kvalita iniciatív a organizácií
na podporu malých a stredných podnikov na medzinárodnej, národnej
i miestnej úrovni. Tieto iniciatívy majú rôznu formu - sú to poradenské
centrá, koliace centrá, podnikate¾ské inkubátory, strediská prenosu technológií atï. Slovenskí malí a strední podnikatelia majú monos vyuitia
podpory tie z mnostva programov poskytujúcich priamu i nepriamu
finanènú pomoc. Iniciátormi sú rôzne organizácie - medzinárodné

multilaterálne organizácie ako EÚ PHARE alebo EIB, bilaterálne organizácie typu Slovensko-americký podnikate¾ský fond, projekty a programy slovenskej vlády, nevládne iniciatívy, súkromné iniciatívy
a nespoèetné mnostvo kombinácií uvedených aktivít.
Prax vak potvrdzuje, e podnikatelia nemajú o týchto formách podpory podnikania takmer iadne informácie. Preto sa Národná agentúra
pre rozvoj malého a stredného podnikania rozhodla zostavi túto publikáciu a predloi ju irokej podnikate¾skej verejnosti.
Prvé jej vydanie vylo v marci 1994 ako Sprievodca iniciatívami
na podporu malého a stredného podnikania. Niektoré intitúcie vak
svoju èinnos v prospech malého a stredného podnikania rozírili, zmenili, skvalitnili, niektoré takéto intitúcie medzitým vznikli, resp. zanikli.
Teraz máte v rukách siedme, aktualizované vydanie publikácie
pod názvom "Podpora malého a stredného podnikania v Slovenskej
republike". Verím, e tak ako tie predchádzajúce, aj táto vám u¾ahèí cestu
k úspenej realizácii vaich podnikate¾ských zámerov.

ING. JURAJ M A J T Á N
generálny riadite¾

NÁRODNÁ AGENTÚRA
PRE ROZVOJ
MALÉHO A STREDNÉHO
PODNIKANIA

NÁRODNÁ AGENTÚRA
PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA
Prievozská 30, 821 05 Bratislava
Kontakt: Ing. Juraj Majtán, generálny riadite¾
Tel.: 07/53 41 73 28, 53 41 73 30, 53 41 73 33
Fax: 07/53 41 73 39
E-mail: agency@nadsme.sk
- NARMSP
eicc@nadsme.sk
- Korepondenèné Euro-Info Centrum
sbs@nadsme.sk
- Subkontraktaèná burza Slovenska
finproj@nadsme.sk
- Odbor finanèných podporných programov
seedcapital@seedcapital.sk - Seed Capital Company, s.r.o.
http://www.nadsme.sk/
NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA (NARMSP) vznikla spoloènou iniciatívou programu Európskej únie
PHARE a vlády SR. Agentúra je riadená Správnou radou. Hlavným cie¾om
agentúry je iniciova rozvoj a rast existujúcich a novozakladaných malých
a stredných podnikov v SR. Agentúra zabezpeèuje koordináciu vetkých aktívít
na podporu malého a stredného podnikania v SR, vrátane finanèných na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni.
V tejto súvislosti agentúra predovetkým:
a/ pripravuje tátnu politiku a stratégiu nevyhnutnú pre oblas malých
a stredných podnikov (MSP) a predkladá ju ústredným orgánom SR,
b/ identifikuje a analyzuje bariéry rozvoja podnikania, formuluje návrhy
na jej odstránenie, vrátane návrhov zásad predkladaných ústredným orgánom
SR,
c/ podporuje a zúèastòuje sa na spolupráci s finanènými intitúciami
na tvorbe úverových a záruèných schém s cie¾om stimulova zakladanie
a rozvoj malých a stredných podnikov v SR,
d/ podporuje a rozvíja regionálne poradenské a informaèné centrá (RPIC),
spolupracuje s podnikate¾skými inovaènými centrami (BIC) a konzultaèno-podnikate¾skými centrami v SR s cie¾om podpory manaérskych, marketingových,
finanèných a technických schopností jednotlivcov na uplatnenie v oblasti MSP,
e/ spolupracuje s u existujúcimi európskymi informaènými sieami a databázami v podnikate¾skej oblasti - za týmto úèelom je v agentúre zaloené
Korepondenèné Euro-Info Centrum,
f/ iniciuje a podporuje rozirovanie kály aktivít v oblasti malých a stredných podnikov prostredníctvom reklamnej kampane pre verejnos, vydávaním
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informaènej literatúry, organizovaním konferencií, seminárov a výstav,
g/ je poverená vykonávaním funkcií programovej a riadiacej jednotky projektu Malé a stredné podniky na u¾ahèenie a koordináciu programu PHARE
pri poskytovaní pomoci v SR,
h/ pôsobí v spolupráci s domácimi i zahraniènými sponzormi v prospech
malých a stredných podnikov v SR,
i/ je národným koordinátorom úèasti slovenských podnikov na podnikate¾ských stretnutiach EUROPARTENARIAT a INTERPRISE,
j/ organizuje subkontraktaènú burzu, ktorá umoòuje cielený výber kooperaèných partnerov pre domácich i zahranièných výrobcov a poskytuje slovenským podnikom konzultaèné sluby v oblasti obchodnej, legislatívnej a technickej.

FINANÈNÉ PODPORNÉ PROGRAMY

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania finanènými podpornými programami umoòuje malým a stredným podnikate¾om prístup ku
kapitálu na zaèatie alebo rozvoj ich podnikate¾ských aktivít za výhodných
úrokových podmienok, a to prostredníctvom vybraných bánk, RPIC, BIC a Seed
Capital Company, s.r.o.
Ide o tieto podporné programy:
-

Podporný úverový program

Istrobanka
Po¾nobanka
Slovenská sporite¾òa
Tatra banka
¼udová banka

-

Mikropôièková schéma

vybrané RPIC a BIC
Seed Capital Company, s.r.o.

-

Fond tartovacieho kapitálu

Seed Capital Company, s.r.o.
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Podporný úverový program
Úver sa poskytuje max. do výky 5 mil.Sk
Príjemca podpory musí spåòa podmienky:
1. Podnik iadate¾a musí by zaloený po 1. 1. 1990.
2. Podnik môe zamestnáva max. 500 zamestnancov.
3. Podnik je registrovaný a má sídlo na území Slovenskej republiky.
Prednostne budú rieené subjekty podnikajúce v regiónoch s viac ako 20 %nou nezamestnanosou.
4. Minimálne 75 % majetku vlastnia obèania SR.
5. Minimálne 51 % majetku je súkromného charakteru a jeho vlastníkmi sú
fyzické osoby.
6. Predmetom èinnosti je výroba s výnimkou po¾nohospodárskej prvovýroby, sluby s výnimkou obchodných èinností, remeslá, aktívny cestovný ruch
zameraný na vyuívanie domácich zdrojov.
7. Poskytnutý úver sa pouije na:
- nákup strojov a zariadení alebo ich modernizáciu,
- kúpu a rekontrukciu prevádzkových priestorov,
- nákup základných zásob a surovín urèených na ïalie spracovanie,
a to max. do výky 50 % poskytnutého úveru.
Splatnos poskytnutého úveru je najviac do 5 rokov a úroková sadzba je
o 2,5 % vyia ako diskontná sadzba NBS (od 12. 1. 1996 je diskontná sadzba
8,8 % a úroková sadzba v rámci programu je 11,3 %).
iados treba predloi najbliiemu RPIC, BIC alebo NARMSP.
O poskytnutí úveru rozhoduje úverový výbor komerènej banky (Istrobanka,
Po¾nobanka, Slovenská sporite¾òa, Tatra banka, ¼udová banka) na základe súhlasného stanoviska NARMSP (resp. RPIC/BIC), ktorej zástupca je èlenom
úverového výboru.
O spoluprácu pri príprave podnikate¾ského plánu je moné poiada
NARMSP, RPIC alebo BIC. Pracovníci v uvedených intitúciách zhodnotia
ivotaschopnos podnikate¾ského zámeru, splnenie uvedených základných podmienok a trhovú situáciu v regióne iadate¾a a môu sa zúèastni na stretnutí
iadate¾a o úver s predstavite¾mi úverujúcej banky. Stanovisko konzultujúceho
RPIC alebo BIC, resp. NARMSP je podmienkou poskytnutia úveru.
13

Mikropôièková schéma
Výka pôièky je od 50 tis.Sk do 500 tis.Sk
Príjemca podpory musí spåòa podmienky:
1. Program je urèený malým podnikate¾om s poètom do 10 zamestnancov,
ktorých podnikate¾ské aktivity vychádzajú z potrieb regiónu.
2. O pôièku sa môe uchádza podnikate¾, ktorý:
- je drite¾om ivnostenského listu alebo koncesie alebo iného oprávnenia k podnikate¾skej èinnosti,
- zamestnáva max. 10 pracovníkov,
- je slovenský tátny obèan a sídlo podniku a podnikania má na území
SR,
- svoju bezúhonnos doloí výpisom z registra trestov,
- absolvoval základné kolenie organizované NARMSP alebo niektorým RPIC/BIC.
3. Pôièku je moné poui na:
- vybavenie prostriedkami potrebnými na podnikanie (nákup
a obstaranie hmotného a nehmotného a investièného majetku),
- rekontrukciu, úpravy a opravy prevádzkových priestorov,
- nákup potrebných zásob materiálu a surovín.
4. Pôièku nie je moné poui na splatenie existujúcich úverov, výplatu
odmien, úhradu reijných nákladov, úhradu osobnej spotreby podnikate¾a.
Doba splatnosti pôièky je do 3 rokov, prièom môe by poskytnutý odklad
splátok istiny a úroku max. na 6 mesiacov. Splátky sú mesaèné. V prípade
poskytnutia pôièky na pracovný kapitál je doba splatnosti 1 rok. Úroková miera
sa rovná diskontnej sadzbe NBS zvýenej o 2,5 %. V prípade poskytnutia
pôièky na nákup tovaru sa úroková miera rovná dvojnásobku diskontnej sadzby NBS.
Maximálna výka pôièky pri investièných zámeroch je 500 tis.Sk; pri
pôièke na nákup tovaru je max. výka pôièky 300 tis.Sk.
Záruka je potrebná, a to do výky poskytnutej pôièky. Za záruku mono
poui aj predmet úverovania. V prípade nedostatku záruk sa podnikate¾ osobne zaviae zárukou za zverené prostriedky, alebo poskytne spoluzáruku ïalia
osoba.
Pred poskytnutím mikropôièky bude úèelovos pouitia poskytnutých
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finanèných prostriedkov konzultovaná s miestnou samosprávou, miestnym
ivnostenským zdruením a Zdruením podnikate¾ov Slovenska.
iadosti o mikropôièky prijímajú a informácie podávajú RPIC Zvolen,
RPIC Povaská Bystrica, RPIC Preov, RPIC Komárno, RPIC Trebiov, RPIC
Martin, BIC Spiská Nová Ves a Spoloènos Seed Capital Company, s.r.o.

Fond tartovacieho kapitálu
Výka investície je od 200 tis.Sk do 5 mil.Sk
Cie¾om programu je finanènými investíciami umoni vznik a rozvoj nových
podnikov a pomôc rozvinú èinnos existujúcich podnikov v nových oblastiach
podnikania. Program spravuje spoloènos Seed Capital Company s.r.o., ktorú
zaloila NARMSP ako jednu z foriem finanèných podporných programov finanèných investícií.
Projekty a návrhy na investovanie môe poda ktoráko¾vek fyzická alebo
právnická osoba písomne na adresu Seed Capital Company, s.r.o., alebo
prostredníctvom najbliieho regionálneho poradenského a informaèného centra
alebo podnikate¾ského inovaèného centra. Kadý iadate¾ bude o výsledku
posúdenia jeho iadosti informovaný písomne. Spolu so iadosou treba predloi podnikate¾ský plán. truktúra podnikate¾ského plánu, základné informácie
o financovaní a tlaèivo iadosti budú podnikate¾ovi zaslané potou po telefonickom vyiadaní.
Podmienky úèasti:
1.
2.
3.
4.

Podnik iadate¾a musí by zaloený po 1. 1. 1991.
Podnik môe zamestnáva maximálne 200 zamestnancov.
Slovenská úèas v podniku je minimálne 51 %.
Priama a nepriama úèas tátu je menej ako 50 %.

Forma podpory:
Seed Capital Company s.r.o. investuje formou:
-

kapitálových vstupov,
kapitálových vstupov doplnených konvertibilným úverom.
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Pri kapitálovom vstupe ide o spoloèné zaloenie podniku alebo zvýenie
základného imania spoloènosti novým vkladom. Po uplynutí investiènej periódy
dôjde k predaju obchodného podielu vo vlastníctve Seed Capital Company s.r.o.
Kadý partner má garantované právo na odkúpenie podielu. A pri nezáujme
partnera o odkúpenie obchodného podielu bude tento predaný tretej osobe. Seed
Capital Company s.r.o. v zásade nadobúda len minoritné podiely na podnikaní
iných osôb.
Konvertibilný úver je formou beného úveru s dohodnutou podmienkou, e
ak dôjde k nesplácaniu úveru, bude sa jeho nesplatená èas meni na vlastníctvo
zodpovedajúce obchodnému podielu v investovanej spoloènosti. V tomto prípade môe dôjs opä k neskoriemu odpredaju obchodného podielu.
Konvertibilný úver predstavuje len doplnkovú formu investovania popri
majetkových investíciách.
Vo¾ba formy investovania, ceny úveru, predpokladaného výnosu z majetkovej úèasti, dåky investiènej periódy a vetky ostatné podmienky budú individuálne dohodnuté pri kadom projekte. K spätnému odpredaju obchodného
podielu alebo splateniu konvertibilného úveru bude dochádza v rozmedzí
1 - 5 rokov.
Investova je moné len do projektov z oblasti priemyselnej výroby
a aktívneho cestovného ruchu.
Spoloènos nebude zasahova do operatívneho riadenia investovaných
spoloèností a ich kadodenného chodu.
Po prvotnom posúdení projektu bude iadate¾ o investíciu o jeho výsledku
písomne oboznámený. Ak budú vetky investièné kritériá projektu pre spoloènos Seed Capital Company s.r.o. prijate¾né, bude podnikate¾ písomne vyzvaný k spolupráci a proces ocenenia projektu bude pokraèova a do uskutoènenia investície alebo jej koneèného zamietnutia.

Adresa:
Seed Capital Company, s.r.o.
Prievozská 30, 821 05 Bratislava
Tel.: 07/53 41 73 28, 53 41 73 30, 53 41 73 33, fax: 07/53 41 73 39
E-mail: seedcapital@seedcapital.sk, http://www.seedcapital.sk
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PECIFICKÉ PODPORNÉ PROGRAMY
V spolupráci s programom Európskej únie PHARE Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania okrem finanèných programov poskytuje podporu MSP aj v rámci ïalích, pecifických programov.

Podporný program pre realizáciu metódy "Spin-off"
A. Predmet a úèel podpory
Úèelom programu je vytvori podmienky pre uplatnenie metódy "Spin-off"
ako dôleitého prvku strategického riadenia podnikov, významného faktora
rozvoja malého a stredného podnikania, a tie postprivatizaènej retrukturalizácie podnikov. Metódu "Spin-off" je moné zjednoduene definova ako:
- vyèleòovanie malých a stredných podnikov z ve¾kých tátnych alebo
privatizovaných podnikov, prièom predmetom vyèlenenia sú nestrategické èinnosti priamo alebo nepriamo súvisiace s nosnými aktivitami podniku,
- strategické riadenie ¾udských zdrojov, t.j. rieenie otázok zamestnanosti, èi u akútnej, neplánovanej prezamestnanosti alebo plánovaných,
oèakávaných adaptácií podniku na novovznikajúcu situáciu, napr. nadstav
zamestnancov v súvislosti so zavádzaním nových technológií.
B. Príjemca podpory
Príjemcom podpory je nosite¾ projektu - zamestnanec ve¾kého tátneho
alebo privatizovaného podniku, ktorý hodlá zaèa individuálne podnika,
prièom projekt zaloenia firmy/ivnosti musí spåòa predpoklady a poiadavky
pre zaradenie do aktivít spadajúcich pod "Spin-off".
C. Forma a výka podpory
Podporný program pre realizáciu metódy "Spin-off" nadväzuje na zákon
NR SR è. 100/1995 Z.z. o tátnej podpore malého a stredného podnikania a
zákon NR SR è. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti. Podporný program pre realizáciu metódy "Spin-off" umoòuje vyuitie ïalích finanèných podporných programov, ktoré sa dotýkajú malého a stredného podnikania - Podporný úverový
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program; Mikropôièková schéma; finanèné investície prostredníctvom Fondu
tartovacieho kapitálu a príp. i na relevantnom tátnom rozvojovom programe,
prièom sa vyluèuje úèas na viac ako jednom programe.
D. Zásady a podmienky poskytnutia podpory
Iniciovanie aktivít "Spin-off" môe prebieha:
a/ na úrovni vedenia podniku
Vedenie podniku, vychádzajúc zo strategických zámerov i okamitých
potrieb, môe podnecova zamestnancov k samostatnému podnikaniu. Vedenie
podniku oboznámi zamestnancov s metódou "Spin-off" a urèí pracovníka zodpovedného za koordináciu tejto èinnosti - lektora "Spin-off". Teoretickú
prípravu a vykolenie lektorov "Spin-off" zabezpeèuje ïalej NARMSP v spolupráci so sieou RPIC a BIC a v súèinnosti s úradmi práce;
b/ na úrovni zamestnancov podniku
Zamestnanec, ktorý hodlá zaèa individuálne podnika a jeho predstavy
o èinnosti spåòajú predpoklady pre zaradenie do aktivít spadajúcich pod "Spinoff", informuje zamestnávate¾a o svojom zámere a zároveò informuje i
NARMSP (je moné aj prostredníctvom regionálne prísluného RPIC/BIC).
Vetky tri strany po vzájomnej dohode urèia postup teoretickej prípravy nosite¾a
projektu a harmonogram spracovania podnikate¾ského plánu.
V súlade s priemyselnou politikou, rozvojovými koncepciami odvetví a zákonom o tátnej podpore malého a stredného podnikania je program urèený
na podporu zakladania a rozvoja MSP vyuitím metódy "Spin-off".
Platí pri tom pravidlo, e:
- projekt zaloenia firmy/ivnosti (ïalej projekt) vychádza z iniciatívy
pracovníka - nosite¾a projektu (nevzahuje sa na èlenov vedenia podniku),
- dotknutý personál tvoria (najmä, nie vak výluène) zamestnanci s kvalifikáciou, ktorú podnik u nepotrebuje,
- predmetom "Spin-off" sú nestrategické èinnosti podniku a novovytvorená firma nie je priamou konkurenciou v nosných aktivitách materského
podniku,
- "Spin-off" je charakterizovaný poskytnutou pomocou v rámci plánovania
adaptácie zamestnaní alebo v súlade so sociálnym plánom podniku,
- materský podnik poskytuje zakladate¾ovi patronát a pomoc jednak
v tádiu prípravy projektu (navrhnú nosite¾ovi projektu vetky základné prvky,
ktoré mu umonia zaloi ivotaschopný podnik), ako i poèas nábehu èinnosti
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podniku (poradenstvo, administratíva, ...),
- materský podnik má záujem a vô¾u upravi obchodné vzahy
s novovzniknutým subjektom.
Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.
E. Náleitosti iadosti o poskytnutie podpory a spôsob jej predloenia
Zaradenie záujemcu o podnikanie do programu je podmienené dodraním
základných podmienok programu uvedených v predchádzajúcich bodoch.
Záujemca o úèas v programe postupuje nasledovne:
1. O zámere vyèlenenia (vecného, resp. iba osobného) informuje NARMSP
a vedenie materského podniku.
2. Predloí struèný popis podnikate¾ského zámeru na NARMSP a vedeniu
materského podniku.
3. V prípade, ak projekt spåòa predpoklady pre zaradenie do "Spin-off",
nasleduje teoretická príprava nosite¾a projektu a spracovanie podnikate¾ského
plánu.
Úèas v programe zaruèuje komplexnos prístupu k zaèínajúcim malým
a stredným podnikate¾om. V rámci programu absolvuje nosite¾ projektu teoretickú prípravu zameranú na orientáciu v podnikate¾skom prostredí, t.zn. odborní
lektori ho oboznámia s
- právnymi a organizaènými aspektami zakladania podniku,
- daòovými a odvodovými povinnosami podnikate¾a,
- otázkami marketingu,
- problematikou prístupu na zahranièné trhy,
- problematikou spojenou so zamestnávaním,
- otázkami finanèného manamentu a
- metodikou spracovania podnikate¾ského plánu.
Nosite¾ovi bude poskytnutá odborná pomoc pri spracovaní podnikate¾ského
plánu a bude ma monos uchádza sa o úèas na ïalích podporných programoch súvisiacich s malým a stredným podnikaním. Odborný doh¾ad nad
rozbehom firmy a previazanos novovzniknutej firmy s materským podnikom v
rámci dodávate¾sko-odberate¾ských vzahov poèas prvých cca 3 rokov jej
samostatnej existencie výrazne zvyujú pravdepodobnos jej úspeného fungovania a prekonania obdobia najvyieho rizika zániku zaèínajúcich firiem.
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Program podpory proexportných aktivít
- SUBKONTRAKTÁCIA, II. etapa
Vyhlasovate¾ programu: Ministerstvo hospodárstva SR
Vykonávate¾ programu: Národná agentúra pre rozvoj MSP
A. Predmet a úèel podpory
Cie¾om programu je podpora proexportných aktivít malých a stredných podnikov (MSP). Prioritne sú podporovaní priemyselní výrobcovia z radu MSP
hlavne z oblastí s najvyou mierou nezamestnanosti.
Program sa realizuje na základe metodológie Subkontraktaènej burzy
Slovenska. Subkontraktaèná burza Slovenska (ïalej len SBS) je vhodným partnerom pri podpore rozvoja výrobnej kooperácie a exportu MSP, ktorých oblas
podnikania je strojárstvo, elektrotechnika a plasty. Efektívne a komlexne sa dá
riei daná problematika, len ak sa vyuijú vetky existujúce intitúcie a výsledky aktívnych projektov PHARE. V prípade projektu SBS je moné prakticky
okamite zaèa s implementáciou tohto programu.
B. Príjemca podpory
Program je urèený malým a stredným podnikate¾ským subjektom registrovaným a sídliacim na území SR, ktorých predmetom èinnosti je výrobná
èinnos v oblasti priemyselnej výroby s limitujúcim poètom do 500 zamestnancov v èase podania iadosti. Úèas podnikate¾ského subjektu v tomto programe
nevyluèuje úèas v iných programoch, ktoré u boli vyhlásené alebo ktorých
vyhlásenie sa pripravuje.
C. Formy a výka podpory
Forma podpory je nefinanèná a spoèíva v maximálnom sprístupnení výrobných schopností MSP zahraniènému partnerovi, ako aj v komplexnom poradenstve poèas celého procesu realizácie exportu.
MSP môu plne vyuíva nasledujúce konkrétne a praxou overené formy
podpory:
1. Know - how UNIDOSS - pozostávajúci z databázy subkontraktorov,
spracovanej so zrete¾om na výrobné a technologické monosti firmy, a programového vybavenia, slúiaceho na vyh¾adávanie najvhodnejích domácich
partnerov pre zahranièného kontraktora.
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2. Systém jednotných európskych nomenklatúr pre subkontrakting. Tento
systém, oficiálne schválený Európskou komisiu, umoòuje ve¾mi presný popis
subkontraktaèných výrobkov a technologických operácií, a to a na úrovni technických parametrov prísluného strojového parku.
3. Vyuitie multimediálneho systému pre priemyselný subkontrakting. Toto
know-how umoòuje mimoriadne efektnú a zároveò efektívnu prezentáciu
exportných a kooperaèných moností firmy, pretoe ponúkané produkty, resp.
technologické operácie je moné presvedèivo zobrazi prostredníctvom
ozvuèeného videozáznamu a fotografií.
kála vyuitia (ve¾trhy, výstavy, kooperaèné burzy, obchodné zastupite¾stvá SR v zahranièí). Systém bol prvýkrát pouitý na najväèom subkontraktaènom ve¾trhu MIDEST v Paríi, kde vzbudil zaslúenú pozornos
odborníkov a podnikate¾skej verejnosti.
4. Kvalifikované spracovanie poiadaviek zahranièných partnerov. Team
pecialistov - priemyselných ininierov analyzuje poiadavky, posúdi technickú
dokumentáciu, pripraví ju do formy prístupnej slovenskému partnerovi a osloví
najvhodnejích partnerov, vyuijúc nielen systém UNIDOSS, ale aj svoje
dlhoroèné skúsenosti v odbore. V prípade potreby ininiersky team zabezpeèuje aj komunikáciu s oboma partnermi. V spolupráci s externými expertmi SBS
je moné zabezpeèi aj konkrétne poradenstvo v oblasti problematiky
zahranièného obchodu.
5. Úzka spolupráca a koordinácia aktivít s Radou vlády na podporu exportu, profesijnými zväzmi (Zväz strojárskeho priemyslu, Zväz elektrotechnického
priemyslu a ïalie), Zdruenie podnikate¾ov Slovenska, programom PHARE,
SOPK, ktorej výsledkom sú spokojní výrobcovia - exportéri.
D. Zásady a podmienky poskytovania podpory
Vzh¾adom na skutoènos, e NARMSP má sie fungujúcich regionálnych
poradenských a informaèných centier a podnikate¾ských inovaèných centier,
a odborníci na problematiku zahranièného obchodu sú najviac koncentrovaní
v Regionálnych kanceláriách SOPK, je moné v relatívne krátkom èase vytvori
popri u aktivizovanej poboèke SBS v Koiciach sie pracovníkov uvedených
intitúcií, ktorí by zvládli metodiku priemyselného subkontraktingu a ktorí by
zabezpeèovali prvý kontakt s výrobcom - potenciálnym exportérom.
K¾úèovou úlohou programu je komplexná starostlivos o výrobcu exportéra, zabezpeèovaná v regióne, v ktorom MSP podniká. Vytváranie
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nových truktúr s novými ¾uïmi a novými názvami je neopodstatnené. V prípade, e tento systém podpory proexportných aktivít sa úspene aplikuje na
MSP, podnikajúce vo sfére priemyselnej výroby (export strojárskych výrobkov,
resp. výrobná kooperácia so zahranièným partnerom), dá sa relatívne rýchlo
rozirova aj na ïalie oblasti.
Podmienkou podpory je výrobná èinnos malého a stredného podnikate¾a
v oblasti priemyselnej výroby.
E. Náleitosti iadosti o poskytnutie podpory a spôsob prihlásenia sa
do programu
iados musí obsahova presnú pecifikáciu oblasti priemyselnej výroby
iadate¾a a konkretizovanú predstavu o forme podpory v súlade s bodom D.
F. Doba trvania programu podpory
Program sa vyhlasuje na podporu projektov, ktorých realizácia sa zaèala po
1. 1. 1996, a jeho trvanie nie je èasovo obmedzené. V súlade s potrebami rozvoja hospodárstva a monosami tátneho rozpoètu bude program kadoroène
obnovovaný a do prípadného ukonèenia platnosti, o èom bude podnikate¾ská
verejnos osobitne informovaná.
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Program rozvoja informaèných sluieb pre MSP
Vyhlasovate¾ programu: Ministerstvo hospodárstva SR
Vykonávate¾ programu: Národná agentúra pre rozvoj MSP
Spolupracujúce intitúcie: RPIC/BIC
A. Predmet a úèel podpory
Osou programu je Podnikate¾ský informaèný systém pre monitorovanie podnikate¾ov a ich aktivít v jednotlivých regiónoch. Táto úloha je vak len
prostriedkom na dosiahnutie cie¾a, t.j. irie zapája slovenských podnikate¾ov
do medzinárodnej spolupráce a pomôc im pri nadväzovaní kontaktov
so zahraniènými partnermi.
Cie¾om predkladaného projektu je:
1. Vytvorenie informaèno-marketingového uzla v rámci medzinárodných
poèítaèových sietí, ktorý by umoòoval zasielanie a príjem elektronickej poty
(E-mail), online prístup k zahranièným databázam, GOPHER serverom i
stránkam WWW (World Wibe Web).
2. Nákup zahranièných komerèných databáz, ako i priamy online prístup do
zahranièných komerèných databáz.
3. Transformovanie získaných poznatkov do systému PIS.
4. Zverejòovanie informaèno-marketingových informácií prostredníctvom
odbornej tlaèe i denníkov.
5. Trvalé monitorovanie slovenských podnikate¾ov a ich aktivít.
Navrhovaný systém pri dodraní finanèných zdrojov a jeho realizácie
vytvorí silné informaèno-marketingové centrum, ktoré bude slúi vetkým
slovenským podnikate¾om.
V uvedenom stredisku podnikate¾ bude môc získa komplexné marketingové informácie (ponuka-dopyt), právne informácie z legislatívy Európskej únie
prostredníctvom CELEX CD, právne informácie zo systému JURIX.
Vykonávate¾ programu pripravuje pre podnikate¾ov vydávanie informácií v
textovej i v elektronickej forme (diskety, CD ROM).
V súèasnom období sa zaèína sprístupòova donedávna akademická celosvetová sie INTERNET. Zachytenie tohto celosvetového trendu, ktorý nastal v
roku 1995, je úloha vysoko aktuálna, pretoe informácie sa stávajú ve¾mi
iadaným tovarom.
Na základe skutoènosti, e pod¾a projektu ide o vysokovýkonnú výpoètovú
techniku, vytvoria sa podmienky na sprístupòovanie komplexných informácií
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o Slovensku v textovej i multimediálnej forme. Informácie budú prístupné
oboma smermi, t.j. uvedený systém bude prezentova celý rad informácií
o monostiach podnikania na Slovensku, cestovnom ruchu pre ¾ubovolného
úèastníka siete INTERNET, t.j. umoní bezproblémovú informaènú slubu
pre domácich i zahranièných úèastníkov siete.
B. Príjemca podpory
Program je urèený vetkým malým a stredným podnikate¾ským subjektom
registrovaným a sídliacim na území SR. Na zapojenie do informaèného systému
nie sú kladené iadne obmedzenia.
C. Forma a výka podpory
Forma a výka podpory je nepriama. Spoèíva v poskytovaní prísluných
informácií podnikate¾om a súèasne ich zahrnutie do databázy.
D. Zásady a podmienky poskytovania podpory
Podnikate¾ská sféra, predovetkým výrobný sektor, naráa na bariéru informácií, ktorých je pomerne málo z oblasti domácich a predovetkým
zahranièných kontaktov. Presadenie sa na zahranièných trhoch vyaduje predovetkým získa aktuálne komplexné marketingové informácie. Poiadavka na
tieto informácie je ove¾a vyia ako existujúca ponuka. Podnikate¾ský informaèný systém (PIS) prispeje k lepej koordinácii a podpore MSP a ich zaèleneniu do medzinárodnej spolupráce. Vykonávate¾ programu preto zabezpeèí:
Bod 1
Vytvorenie informaèno-marketingového uzla v rámci medzinárodných poèítaèových sietí vyaduje nákup výkonného technického a programového vybavenia na báze pracovnej stanice RISC a systému UNIX. Uvedený systém je potrebné pripoji pevnou linkou na vstupný uzol siete INTERNET. Priamy prístup
na sie INTERNET s prísluným technickým a programovým vybavením
umoní komunikova s úívate¾mi po celom svete. Pod¾a súèasných odhadov je
na sie INTERNET pripojených nieko¾ko miliónov uívate¾ov a sluby E-mail
vyuíva takmer 200 mil. úívate¾ov.
Bod 2
Po dodaní technického a programového vybavenia, napojenia na uzol siete
bude moné zakúpi právo na online prístup do komerèných databáz. Paralelne
s plením zámerov v bode 1 bude prebieha získavanie informácií o dostupných
databázach, napr. na nosièoch CD.
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Bod 3
Transformovanie získaných poznatkov do systému PIS bude zabezpeèené s
minimálnym podielom ¾udskej práce. Z toho jednoznaène vyplýva, e i èas na
transformovanie informácií bude minimálny. Táto poiadavka je ve¾mi dôleitá,
pretoe informácie majú cenu vtedy, keï sú aktuálne. Aplikaèné programové
vybavenie pre tento úèel splní uvedené ciele.
Bod 4
Zverejòovanie informaèno-marketingových informácií prostredníctvom
odbornej tlaèe i denníkov umoní NARMSP informova iroké spektrum podnikate¾ských subjektov, èo patrí medzi prvoradé ciele uvedeného projektu.
Slovenským podnikate¾om to umoní vytvori si ucelený obraz o potrebách
i monostiach prenikania na zahranièný trh.
Bod 5
Trvalé monitorovanie slovenských podnikate¾ov a ich aktivít prostredníctvom siete RPIC a BIC, ako aj pracovníkmi NARMSP a EICC zároveò
umoní získava, aktualizova informácie a vyhodnocova írenie informaènomarketingových informácií. NARMSP i EICC získa tak úèinnú spätnú väzbu
o potrebách podnikate¾ov. Informácie o podnikate¾och budú zaèlenené do systému PIS, èím sa získajú výhody:
- RPIC, BIC získa aktuálny stav v príslunom regióne o podnikate¾och,
- orgány tátnej správy získajú prostredníctvom RPIC a BIC preh¾ad
o podnikate¾och i ich aktivitách vo svojom regióne,
- NARMSP sústredí informácie z celého územia SR, vyhodnotí ich
a poiadavky podnikate¾ov sprístupní do medzinárodnej siete.
E. Náleitosti iadosti o poskytnutie podpory a spôsob prihlásenia sa
do programu
Základnými náleitosami iadosti sú:
- podnikate¾ský plán,
- ivnostenský list, výpis z obchodného registra, resp. iné oprávnenie
na podnikanie.
Okrem toho podnikate¾ský subjekt ako záujemca o úèas v programe vyplní
prísluné formuláre na zaradenie do informaèných databáz.
F. Doba trvania programu podpory
Program sa vyhlasuje na zlepenie informaèných zdrojov a ich lepej dostupnosti pre MSP. Doba trvania informaènej podpory, t.j. zaraïovanie do
databázy i ïalích informaèných zdrojov, je èasovo neobmedzená.
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Program transferu technológií, II. etapa
Vyhlasovate¾ programu: Ministerstvo hospodárstva SR
Vykonávate¾ programu: Národná agentúra pre rozvoj MSP
Spolupracujúce intitúcie:
SARC - Centrum pre rozvoj, vedu a technológie
Technické centrá a výskumno-vývojové zloky v pôsobnosti MH SR
BIC - Podnikate¾ské inovaèné centrá
RPIC - Regionálne poradenské a informaèné centrá
Spolupracujúce komerèné banky
A. Predmet a úèel podpory
Systémový prístup na zvýenie moností pre malé a stredné podniky vstupova na trh transferu inovaèných technológií si vyaduje vytvorenie úèinného
mechanizmu, ktorý úèelne sústredí úsilie domácich zainteresovaných subjektov
umoni a u¾ahèi MSP najmä obstaranie takýchto technológií. To znamená v
koneènom dôsledku vytvori informaènú základòu o inovatívnych technológiách tak, aby bola dostupná rozbiehajúcim sa, ale i existujúcim podnikom
a súèasne kreova finanèné podporné nástroje, ktoré umonia nákup technológií.
Revitalizácia priemyslu na Slovensku je podmienená intenzifikáciou èinností
spojených s oivením inovaèného procesu a zrýchlením foriem transferu progresívnych technológií etriacich ivotné prostredie.
Po prvej etape programu v roku 1998, keï boli mapované domáce intitúcie
s ich ponukou a potrebou inovatívnych rieení s vytvorením databázy, je v druhej etape navrhované pokraèova v informaènej slube pre tieto subjekty, zintenzívni prepojenie MSP v procese vývoja a obstarávania technológií na existujúce technické centrá a podpori konkrétne potreby podnikov pri získavaní
technológií. Program predpokladá i posilnenie vedecko-výskumnej kapacity
centier.
B. Príjemca podpory
Príjemcami podpory sú najmä malé a stredné podniky, ktoré realizujú svoje
zámery v oblasti získavania a aplikácie inovatívnych a environmentálnych technológií v sektoroch, ktoré sú v súlade s prioritami národohospodárskeho rozvoja zakotvenými v aktualizovaných zámeroch priemyselnej politiky SR.
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C. Forma a výka podpory
Program je orientovaný multisektorovo, prièom forma podpory je priama i
nepriama. V prípade priamej podpory bude podnikate¾skému subjektu poskytnutý nenávratný finanèný príspevok do výky max. 3 mil.Sk. Kritériá programu
budú prekonzultované a upresnené na základe priorít jednotlivých participujúcich subjektov.
D. Èas trvania programu podpory
Program sa vyhlasuje na roky 1999 - 2002:
a/ na podporu rozvoja informaèných sluieb pre oblas transferu technológií na rok 1999 a prípravu nových programov vyuívajúcich domáce a
zahranièné know - how,
b/ na podporu rozvoja vedeckovýskumnej truktúry a informaèných aktivít
6 technických centier pre potreby MSP,
c/ na podporu projektov transferu a obstarania inovaèných technológií s
environmentálnym aspektom pre podnikate¾ské subjekty (podpora transferu
vybraných inovaèných a environmentálne prijate¾ných technológií, podpora
zavádzania systému environmentálneho riadenia pod¾a noriem radu ISO 14000
v MSP formou príspevkov na vzdelávanie, kolenie, úhradu poradenských
sluieb, spracovanie projektov a dokumentácie).
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Program "Monitoring a výskum
v oblasti malého a stredného podnikania"
Vyhlasovate¾ programu: Ministerstvo hospodárstva SR
Vykonávate¾ programu: Národná agentúra pre rozvoj MSP
Spolupracujúce intitúcie:
tatistický úrad SR, Ekonomický ústav SAV
RPIC - Regionálne poradenské a informaèné centrá
BIC - Podnikate¾ské inovaèné centrá
UNDP - United Nations Development Programme
A. Predmet a úèel podpory
Program výskumu a úèinného monitoringu podnikate¾ského prostredia s aktívnym vstupom do prípravy a realizácie politiky podpory jeho rozvoja je cie¾om pracoviska, ktoré by malo vzniknú na pôde NARMSP. Slovensko má u
relatívne rozvinutý sektor MSP, ktorého ïalí rozvoj si vyaduje analytické
informácie pre decíznu sféru. Je zjednoduené sa domnieva, e informácie sú
iba dáta alebo tatistické údaje. Vetky informaèné vstupy je potrebné analyzova a odborne interpretova v èasových radoch na základe zvoleného radu kritérií. Je ve¾mi dôleité základný výskum v oblasti MSP vykonáva na permanentnom základe, èo znamená i so stálym personálom a harmonizova ho s týmito
èinnosami realizovanými v ostatných krajinách EÚ.
B. Príjemca podpory
Program je urèený na vytvorenie kapacity pre základný výskum v doteraz
nepokrytej oblasti. NARMSP v rokoch 1996 - 1997 realizovala v spolupráci s
UNIDO projekt, ktorý mapoval a èiastoène realizoval analýzu potrieb MSP a
jeho výstupy dokladujú potrebu vzniku takéhoto pracoviska. NARMSP ïalej
sleduje zámer vybudovania pracoviska v rámci nového projektu v spolupráci s
UNDP.
C. Forma a výka podpory
Podpora spoèíva v spolufinancovaní nákladov na vznik pracoviska v rámci
NARMSP a v krytí èasti jeho prevádzkových nákladov ako národná kontribúcia
projektu.
D. Èas trvania programu podpory
I. etapa
II. etapa

VIII/1998 - XII/1999
I/2000 - XII/2000
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Program intitucionálneho zabezpeèenia podpory
malých a stredných podnikate¾ov
Vyhlasovate¾ programu: Ministerstvo hospodárstva SR
Vykonávate¾ programu: Národná agentúra pre rozvoj MSP
Spolupracujúce intitúcie:
RPIC - Regionálne poradenské a informaèné centrá
BIC - Podnikate¾ské a inovaèné centrá
a detaované pracoviská RPIC a BIC
A. Predmet a úèel podpory
Dynamický rozvoj malých a stredných podnikov je jedným zo základných
predpokladov zdravého ekonomického vývoja. Dôleitú úlohu zohrávajú malé a
stredné podniky aj v oblasti udrania zamestnanosti a tvorby nových pracovných
miest.
Kvalita a ivotaschopnos nových zaèínajúcich podnikov do ve¾kej miery
ovplyvòuje pozíciu a konkurencieschopnos sektora MSP v ekonomike.
Zároveò sú malé a stredné podniky slabie a zranite¾nejie najmä v prvých 5
rokoch existencie, èo má svoj pôvod napr. aj v zloitosti administratívneho a
právneho prostredia, slabých manaérskych schopnostiach a získaní finanèných
zdrojov za prijate¾nú cenu.
Základným zámerom programu je zabezpeèenie:
a/ koordinaèných a podporných funkcií tátu prostredníctvom siete
NARMSP/RPIC/BIC,
b/ poradenstvo pre MSP prostredníctvom odborných poradcov v rámci siete
NARMSP/RPIC/BIC,
a tým pomôc malým a stredným podnikate¾om prekona poèiatoèné problémy
zabezpeèením finanène prijate¾ných informaèných a poradenských sluieb
potrebných pre zaloenie a úspené fungovanie podniku.
V súlade s potrebami zabezpeèenia siete RPIC a BIC budú v rámci programu èiastoène financované aj tieto intitúcie, ako aj zriadenie detaovaných pracovísk existujúcich centier, prioritne v okresoch s vysokou mierou nezamestnanosti. Podmienkou na zriadenie pracoviska bude záujem a spolupráca miestnych intitúcií (miestna správa, samospráva, organizácie podnikate¾ov a pod.)
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Cie¾om programu je:
- skvalitni portfólio nových zaèínajúcich podnikov,
- zvýi mieru preitia malých a stredných podnikov,
- zvýi konkurencieschopnos MSP,
- prispie k udraniu zamestnanosti a tvorbe nových pracovných miest v
jednotlivých regiónoch SR.
B. Príjemca podpory
Príjemcom podpory je:
- záujemca o podnikanie, ktorý je v èase poskytnutia podpory nezamestnaný alebo v trvalom pracovnom pomere, s trvalým pobytom na území SR,
- malý a stredný podnikate¾ v zmysle zákona NR SR è. 100/1995 Z.z., registrovaný a sídliaci na území SR.
C. Forma a výka podpory
Podpora bude poskytovaná vo forme dotovaných informaèných a poradenských sluieb súvisiacich s podnikate¾skou èinnosou prostredníctvom
interných a externých poradcov v rámci siete NARMSP, RPIC a BIC. Súèasou
poradenských sluieb je aj pomoc pri spracovaní podnikate¾ských plánov. Do
programu bude zaradená aj selekcia a dlhodobá starostlivos o inovatívne MSP.
iadate¾ovi o podporu budú poskytované sluby v sadzbe 500 Sk/1 hodina
nasledovne:
I/ Záujemcovia o podnikanie a malí a strední podnikatelia, ktorých ivnostenský list alebo registrácia nie je staria ako 1 rok
- 1/2 hodina informaèných sluieb bezplatne so 100 % dotáciou z programu (t.j. 500 Sk/1 h.),
- 3 hodiny poradenských sluieb bezplatne so 100 % dotáciou z programu
(t.j. 500 Sk/1 h.),
- 37 hodín poradenských sluieb s 20 % príspevkom iadate¾a a 80 %
dotáciou z programu (t.j. 100 Sk zo strany iadate¾a a 400 Sk z programu).
II/ Malí a strední podnikatelia, ktorí podnikajú dlhie ako 1 rok
- 1/2 hodina informaèných sluieb bezplatne so 100 % dotáciou z programu (t.j. 500 Sk/1 h.),
- 1 hodina poradenských sluieb bezplatne so 100 % dotáciou z programu
(t.j. 400 Sk/1 h.),
- 37 hodín poradenských sluieb s 40 % príspevkom iadate¾a a 60 %
dotáciou z programu (t.j. 200 Sk zo strany iadate¾a a 300 Sk z programu).
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V rámci stanoveného limitu dotovaných sluieb bude dotované aj poradenstvo externých odborných poradcov, ktorí majú zmluvu s NARMSP alebo s prísluným RPIC/BIC. Rozdiel medzi výkou dotácie a hodinovou sadzbou
externých poradcov hradí iadate¾.
Inovatívnym firmám, ktoré sú v dlhodobej starostlivosti BIC, budú v rámci
programu poskytované poradenské sluby max. 60 hodín/1 inkubátorová firma
s príspevkom cca 20 % zo strany firmy a 80 % dotáciou z programu (t.j. 100 Sk
zo strany firmy a 400 Sk z programu).
D. Zásady a podmienky poskytovania podpory
Podmienkou poskytnutia podpory vo forme bezplatných a dotovaných
poradenských sluieb je:
Skupina I:
- iadate¾ - záujemca o podnikanie má jasný podnikate¾ský zámer,
- iadate¾ - zaèínajúci podnikate¾ podniká maximálne jeden rok od doby
registrácie alebo získania ivnostenského listu.
Skupina II:
- iadate¾ - malý a stredný podnikate¾ pod¾a zákona NR SR è. 100/1995 Z.z.
Kadý iadate¾ je povinný vyplni údaje v evidenènom liste klienta a potvrdi príjem sluby a jej platbu vlastnoruèným podpisom na konzultaènom liste,
ktorý musí by zároveò podpísaný aj prísluným poradcom.
E. Náleitosti iadosti o poskytnutie podpory a spôsob prihlásenia sa
do programu
iadate¾ - záujemca o podnikanie a podnikate¾ sa prihlási do programu
prostredníctvom siete NARMSP, RPIC a BIC a ich detaovaných pracovísk.
iadate¾ - podnikate¾ v skupine A sa musí preukáza kópiou ivnostenského
listu alebo registrácie, e nepodniká dlhie ako 1 rok.
F. Èas trvania programu podpory
Program sa vyhlasuje na rok 1999. V súlade s potrebami rozvoja hospodárstva a monosami tátneho rozpoètu bude program kadoroène obnovovaný a
do prípadného ukonèenia platnosti, o èom bude podnikate¾ská verejnos osobitne informovaná.
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Program implementácie systémov riadenia kvality
- KVALITA
Vyhlasovate¾ programu: Ministerstvo hospodárstva SR
Vykonávate¾ programu: Národná agentúra pre rozvoj MSP
Spolupracujúce intitúcie:
RPIC a BIC a externí odborní poradcovia
A. Predmet a úèel podpory
Vysoká kvalita výrobkov a sluieb a orientácia na klienta je jedným zo základných predpokladov úspenosti malých a stredných podnikov v prenikaní na
zahranièné trhy a v oblasti spolupráce s ve¾kými podnikmi doma a v zahranièí.
Úèelom programu je zavies systémy riadenia kvality v súlade s medzinárodnými normami ISO 9000 v rámci sektora malých a stredných podnikov
prednostne s exportným potenciálom.
Program bude zameraný na:
- spracovanie sprievodcu systémom riadenia kvality pod¾a EN ISO radu
9000 pre malé a stredné podniky,
- spracovanie multimediálneho CD, ktoré bude vyuívané vo vzdelávacom
procese a bude obsahova okrem koliacich modulov aj plné znenie príslunej
normy a vzory dokumentácie kvality,
- vzdelávanie a poradenstvo pre malé a stredné podniky v etape prípravy a
budovania systému kvality,
- zníenie nákladov podnikov na predcertifikaèný audit a certifikaèný proces.
Cie¾om programu je:
- zvýenie kvality výrobkov a sluieb v sektore malých a stredných podnikov,
- nárast poètu malých a stredných podnikov certifikovaných pod¾a noriem
ISO 9000.
B. Príjemca podpory
Príjemcom podpory je malý a stredný podnik v súlade so zákonom NR SR
è. 100/1995 Z.z. o tátnej podpore malého a stredného podnikania.
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C. Forma a výka podpory
Podpora bude príjemcovi poskytnutá vo forme dotácie na:
- vzdelávanie vlastníkov a zamestnancov MSP v súvislosti s implementáciou systémov riadenia kvality - dotácia bude poskytnutá do výky 45 % nákladov na vzdelávanie, maximálne do výky 60 000 Sk,
- pecializované poradenstvo pri vypracovaní a implementácii dokumentácie kvality - dotácia bude poskytnutá do výky 45 % nákladov na max. 100
poradenských hodín (700 Sk/1 h.),
- externý predcertifikaèný audit a certifikaèný proces - dotácia bude
poskytnutá do výky 40 % nákladov na externý predcertifikaèný audit a certifikaèný proces max. do výky 90 000 Sk.
D. Zásady a podmienky poskytovania podpory
Dotácia na vzdelávanie, poradenstvo a externý predcertifikaèný a certifikaèný proces môe by poskytnutá malým a stredným podnikate¾om podnikajúcim v oblasti výroby, sluieb (okrem obchodných) a aktívneho cestovného
ruchu. iadate¾ sa môe uchádza o vetky formy podpory.
E. Náleitosti iadosti o poskytnutie podpory a spôsob prihlásenia sa
do programu
iadatelia o podporu sa prihlásia do programu prostredníctvom NARMSP,
RPIC alebo BIC. iadatelia sú povinní vyplni formulár iadosti a vetky údaje
v pripojenom evidenènom liste.
F. Èas trvania programu podpory
Program sa vyhlasuje na rok 1999. V súlade s potrebami rozvoja hospodárstva a monosami tátneho rozpoètu bude program kadoroène obnovovaný a
do prípadného ukonèenia platnosti, o èom bude podnikate¾ská verejnos osobitne informovaná.
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Program vzdelávania a kolení pre MSP urèený pre vybrané
skupiny záujemcov o podnikanie a zaèínajúcich podnikate¾ov
Vyhlasovate¾ programu: Ministerstvo hospodárstva SR
Vykonávate¾ programu: Národná agentúra pre rozvoj MSP
Spolupracujúce intitúcie:
RPIC - Regionálne poradenské a informaèné centrá
BIC - Podnikate¾ské a inovaèné centrá
a ich detaované pracoviská
A. Predmet a úèel podpory
Úèelom programu urèeného pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie a
zaèínajúcich podnikate¾ov z radov nezamestnaných, mladých podnikate¾ov a
ien, je umoni týmto skupinám získa teoretické vedomosti a praktické
návyky z najdôleitejích oblastí trhovej ekonomiky. Vzdelávacie a koliace
programy pre oblas MSP sa budú orientova na aktuálne problémy MSP
novozakladaných a fungujúcich podnikov v oblasti manamentu, marketingu,
vypracovania podnikate¾ského zámeru, mapovania podmienok podnikania v
regióne, právnu, finanènú a daòovú problematiku.
B. Príjemca podpory
Príjemcom podpory sú záujemcovia o podnikanie a zaèínajúci podnikatelia
z radov nezamestnaných, mladých podnikate¾ov a ien.
C. Forma a výka podpory
Podpora bude poskytovaná vo forme finanèných dotácií na realizáciu
3 - 5-dòových kolení a tréningov.
Vzdelávací program na získavanie teoretických a praktických poznatkov a
návykov z oblasti malého a stredného podnikania zameraný na budúcich podnikate¾ov z radov nezamestnaných alebo osôb stratou zamestnania ohrozených
a kolenia a tréningy zamerané na rast podnikate¾ských zruèností a vzdelanostnej úrovne zaèínajúcich podnikate¾ov bude realizovaný v oblastiach:
- marketingu, finanèného riadenia, právnej a daòovej problematiky,
manamentu, psychológie, obchodných zruèností, úètovníctva, zahranièného
obchodu, poistenia, ivnostenského zákona, bankových sluieb, administratívy,
informatiky a pod.
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D. Zásady a podmienky poskytovania podpory
Záujemca o podporu z radov nezamestnaných musí spåòa podmienku registrácie na príslunom úrade práce, zaèínajúci podnikate¾ podniká maximálne tri
roky od doby registrácie alebo získania ivnostenského listu. V prípade záujemcu o podnikanie je potrebné ma podnikate¾ský zámer. V prípade splnenia podmienok budú jednotliví záujemcovia zaraïovaní do zvolených vzdelávacích
programov.
E. Náleitosti iadosti o poskytnutie podpory a spôsob prihlásenia sa
do programu
Príjemca o podporu sa prihlási do Programu vzdelávania a kolení pre
malých a stredných podnikate¾ov urèeného pre vybrané skupiny záujemcov o
podnikanie a zaèínajúcich podnikate¾ov prostredníctvom siete NARMSP, RPIC,
BIC a ich detaovaných pracovísk. iadatelia sa preukáu ivnostenským listom, potvrdením o registrácii na úrade práce alebo aktuálnym podnikate¾ským
zámerom.
F. Èas trvania programu podpory
Program sa vyhlasuje na rok 1999 a jeho trvanie nie je èasovo obmedzené.
V súlade s potrebami rozvoja národného hospodárstva a monosami tátneho
rozpoètu môe by program kadoroène obnovovaný.
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Program vzdelávania a kolení
pre malých a stredných podnikate¾ov
Vyhlasovate¾ programu: Ministerstvo hospodárstva SR
Vykonávate¾ programu: Národná agentúra pre rozvoj MSP
Spolupracujúce intitúcie:
RPIC - Regionálne poradenské a informaèné centrá
BIC - Podnikate¾ské a inovaèné centrá
a ich detaované pracoviská
A. Predmet a úèel podpory
Úèelom programu je umoni zaèínajúcim malým a stredným podnikate¾om
získa teoretické vedomosti a praktické návyky z najdôleitejích oblastí trhovej
ekonomiky. Vzdelávacie a koliace programy pre oblas MSP sa budú orientova na aktuálne problémy MSP novozakladaných a fungujúcich podnikov v
oblastiach manamentu, marketingu, vypracovania podnikate¾ského zámeru,
mapovania podmienok podnikania v regióne, právnu, finanènú a daòovú problematiku. Významné miesto budú ma aj vzdelávacie aktivity zamerané na podporu a rozvoj cestovného ruchu.
B. Príjemca podpory
Príjemcom podpory sú záujemcovia o podnikanie, malí a strední podnikatelia v súlade so zákonom NR SR è. 100/1995 Z.z. registrovaní a sídliaci na
území SR a ich zamestnanci.
C. Forma a výka podpory
Program nadväzuje na zákon NR SR è. 100/1995 Z.z. o tátnej podpore
MSP. Podpora spoèíva vo finanènej dotácii kolení a tréningov. Program
vzdelávania a kolení pre MSP pozostáva z nasledovných vzdelávacích aktivít:
1. Rozvoj ¾udských zdrojov pre malé a stredné podnikanie
Cie¾om tohto vzdelávacieho programu je tréning úèastníkov na získavanie
teoretických poznatkov a praktických návykov zahròujúcich oblas malého a
stredného podnikania s dôrazom na problematiku rozvoja ¾udských zdrojov.
Jedná sa o 24 hodinové kolenia, ktoré môu by absolvované rôznou formou
(trojdòové, víkendové, ditanèné a pod.). Tematicky budú pod¾a poiadaviek
úèastníkov zamerané na marketing, finanèný manament, tvorbu podnikate¾ského plánu, personálny manament a iné.
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2. V oblasti rozvoja a podpory podnikate¾ských aktivít orientovaných na podporu regionálnych ekonomík
Cie¾om tohto vzdelávacieho programu je realizácia jedno a trojdòových
kolení a seminárov zameraných na aktuálne zmeny v legislatívnej oblasti a
poiadavky malých a stredných podnikate¾ov:
- právna, finanèná a daòová problematika, vytváranie spoloèných podnikov,
podnikate¾ské riziká a bankrot, strategické plánovanie, finanèné riadenie,
zahranièný obchod, korepondenèná kola podnikania, monosti získania
úverov a Podporný úverový program, príprava podnikate¾ských plánov, vzdelávanie prevádzkovate¾ov malých ubytovacích zariadení cestovného ruchu a pod.
D. Zásady a podmienky poskytovania podpory
Záujemca o podporu musí spåòa podmienku svojho zaradenia medzi malých
a stredných podnikate¾ov. V prípade záujemcu o podnikanie je potrebné ma
podnikate¾ský zámer. V prípade splnenia podmienok podpory budú jednotliví
záujemcovia zaraïovaní do zvolených vzdelávacích programov.
E. Náleitosti iadosti o poskytnutie podpory a spôsob prihlásenia sa
do programu
Príjemca podpory sa prihlási do programu prostredníctvom siete NARMSP,
RPIC, BIC a ich detaovaných pracovísk. Vzdelávacie programy sú urèené pre
záujemcov o podnikanie, zaèínajúcich a existujúcich malých a stredných podnikate¾ov a ich zamestnancov. Program zaruèuje komplexný prístup k malým a
stredným podnikate¾om. V rámci programu absolvuje nosite¾ projektu teoretickú prípravu zameranú na manament, marketing, vypracovanie podnikate¾ského
zámeru, mapovanie podmienok podnikania v regióne, právnu, finanènú a
daòovú problematiku. Bude mu poskytnutá odborná pomoc pri spracovaní podnikate¾ského plánu a bude ma monos uchádza sa o úèas v ïalích podporných programoch súvisiacich s malým a stredným podnikaním.
F. Èas trvania programu podpory
Program sa vyhlasuje na rok 1999 a jeho trvanie nie je èasovo obmedzené.
V súlade s potrebami rozvoja národného hospodárstva a monosami tátneho
rozpoètu môe by program kadoroène obnovovaný.
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Podpora rozvoja MSP hmotnými aktívami
- PROHA
Vyhlasovate¾ programu: Ministerstvo hospodárstva SR
Vykonávate¾ programu: Národná agentúra pre rozvoj MSP
A. Predmet a úèel podpory
Väèina slovenských priemyselných podnikov sa nachádza v paradoxnej
situácii, keï vplyvom zníenia výroby majú k dispozícii ve¾ké mnostvá prebytoèných aktív, t.j. zdrojov a na druhej strane stále rastúce záväzky. Spracovate¾ský priemysel eviduje cca 172 mld. obchodných záväzkov a asi 70 - 80 mld.
nesplácaných úverov - a zároveò vlastní asi 200 mld. nepotrebných hmotných
aktív v podobe budov, strojov, pozemkov, zásob, hotovej výroby a i. Tieto aktíva sú pre ich terajích majite¾ov nepotrebné, ale vyuite¾né v inom podnikaní.
Vychádzajúc z predolých údajov sa ponúka rieenie vyui tieto aktíva na podporu malého a stredného podnikania, ktoré je evidentne najdynamickejou zlokou priemyselnej výroby a zároveò trpí ványm nedostatkom zdrojov, resp. je
ponúkaná cena peòazí neprijate¾ne vysoká. Uvedené zdroje dovo¾ujú za ove¾a
priaznivejích finanèných podmienok ich vyuitie MSP, pokia¾ sa z nedobytných poh¾adávok ich zámenou za hmotu, vytvorí fond na podporu MSP.
Investormi budú hlavne ve¾kí veritelia, a to banky a podniky s monopolnou
pozíciou v ekonomike (energie).
Cie¾om je da k dispozícii malým a stredným podnikom inak nevyuívané
aktíva v podobe
- stredno a dlhodobých úverov (5 - 10 rokov),
- prevádzkových úverov,
- spoluinvestície (Seed Capital Company),
konverziou hmotných aktív na finanèné (poskytnuté úvery, cenné papiere).
Uvedená finanèná kontrukcia dovo¾uje vytvori aj projekt kofinancovania,
kedy banka spolufinancuje projekt hotovosou vo výke max. 40 %. Vzh¾adom
na situáciu v slovenských bankách je snaha o zapojenie zahranièných bánk.
B. Príjemca podpory
Program je urèený malým a stredným podnikate¾ským subjektom (právnické, fyzické osoby) registrovaným a sídliacim na území SR, s poètom zamestnancov do 250. Program je urèený pre vetky druhy podnikania, prièom sa podmienkami preferuje spracovate¾ský priemysel - poaduje sa, aby aspoò 60 %
podpory malo podobu nefinanènú. Úèas podnikate¾ského subjektu v tomto pro38

grame nevyluèuje úèas v iných programoch, ktoré u boli vyhlásené, alebo
ktorých vyhlásenie sa pripravuje.
C. Forma a výka podpory
Forma podpory je nefinanèná (hmotná), úèelom je poskytnutie hmotných
aktív a/alebo sluieb slúiacich na podnikanie. V II. fáze sa predpokladá aj sprístupnenie finanèných zdrojov (hotovos) max. vak do výky 40 % poadovanej
podpory. Celková výka je limitovaná iba návratnosou projektu (alt. - je limitovaná výkou 30 tis.ECU na zamestnanca).
D. Zásady a podmienky poskytovania podpory
Podmienkou podpory je preukázanie ivotaschopnosti podnikate¾ského
zámeru malého a stredného podnikate¾a, prièom kritériami je súlad so zámermi
tátnej hospodárskej (odvetvie) a sociálnej (zamestnanos) politiky.
Program sa bude rozvíja v dvoch etapách:
I.etapa
- oslovenie potenciálnych investorov
- vytvorenie fondu (PROHA) - min. výka vloených aktív je 1 mld.
- spresòovanie modelu financovania a funkcií projektu
- získanie partnerov na kofinancovanie
- tréning pracovníkov RPIC, BIC
- vyh¾adávanie zákazníkov - hlavne cez RPIC, BIC, Seed Capital Company.
II.etapa
- rozbeh úplnej schémy financovania vrátane hotovosti
- rozírenie èinnosti
- truktúrne zmeny - pecializácia
- zdokonalenie metód financovania.
E. Náleitosti iadosti a spôsob financovania
Podkladom iadosti je podnikate¾ský plán obsahujúci predstavu o projekte a
potrebné finanèné rozbory preukazujúce návratnos a oprávnenie na podnikanie
(registrácia). Prihláky sú k dispozícii v NARMSP alebo v RPIC /BIC.
F. Èas trvania programu podpory
Program sa vyhlasuje na realizáciu projektov so zaèiatkom realizácie
1. 1. 1999. Èas trvania nie je obmedzený.
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Projekt Posilnenia poradenskej ponuky pre malých a stredných
podnikate¾ov Slovenska ako súèas programu TRANSFORM
Vyhlasovate¾ programu: Ministerstvo hospodárstva SRN
Vykonávate¾ projektu:
Zriadenie pre hospodársky rozvoj a odbornú
kvalifikáciu (SEQUA) Bonn
Národná agentúra pre rozvoj MSP (NARMSP)
Spolupracujúce intitúcie v projekte:
Úverové zariadenie pre obnovu (KfW) Frankfurt n. M.
Remeselnícka komora (HwK) Trier
RPIC Poprad, Povaská Bystrica a Nitra, BIC Spiská N.Ves a Banská Bystrica
Zástupcovia vykonávate¾ov projektu - koordinátori:
dlhodobý nemecký expert a dlhodobý slovenský expert
Projekt Posilnenia poradenskej ponuky pre malých a stredných podnikate¾ov
Slovenska je urèený podnikate¾om z rôznych oblastí priemyslu, obchodu a
sluieb. Spoèíva predovetkým v rozírení spektra u poskytovaných zmluvných poradenských sluieb RPIC a BIC o nové druhy poradenstiev. Tieto
vykonávajú krátkodobí nemeckí experti, prípadne senior-experti v spolupráci so
slovenskými expertmi. Práca expertov je vykonávaná v prevanej miere priamo
v jestvujúcich alebo zakladaných malých a stredných podnikate¾ských subjektoch. Priebeh poradenstiev a ich obsadzovanie krátkodobými expertmi oboch
krajín koordinujú dlhodobí experti, pracujúci v NARMSP.
Poradenstvá sú realizované v prevanej miere v nasledovných oblastiach:
1. Poradenstvo v zavedení systému riadenia kvality (ISO 9001, ISO 9002).
2. Poradenstvo v zavedení európskych hygienických a ekologických
noriem (HICCP, ISO 14000).
3. Poradenstvo v zavedení vyieho stupòa riadenia kvality, potrebné pre
jestvujúcich alebo budúcich subdodávate¾ov pre automobilový priemysel (VDA
6.1, VDA 6.2).
4. Organizaèné poradenstvo, marketingové poradenstvo a poradenstvo v
nadviazaní dodávate¾skej alebo výrobno-dodávate¾skej spolupráce s podnikate¾skými subjektami zo SRN.
5. Bilanèno-analýzne a kalkulaèno-analýzne poradenstvo pod¾a systému
UNIS, vyvinutého v SRN a transponovaného na podmienky podnikania v SR.
6. Poradenstvo v analyzovaní zvládnute¾nosti investícií podnikate¾ského
subjektu pod¾a systému UNIS.
7. Poradenstvo v plánovaní rentabilnosti podnikania pri danom rozsahu
vynaloených investícií pod¾a systému UNIS.
8. Poradenstvo zamerané na posúdenie správnosti rozsahu a urèenia inves40

tièného zámeru podnikate¾a so zameraním na rieenie jeho problémov, poskytované skúsenými senior-expertmi zo SRN.
9. Iné poradenstvá, poadované slovenskými podnikate¾mi.
Základné kroky vykonávané v poradenstve:
1. Obaja dlhodobí experti vykonajú obhliadku prevádzky podnikate¾ského
subjektu, prevezmú si základné informácie o firme, na základe ktorých následne
vypracujú podnikate¾ský profil.
2. S obsahom podnikate¾ského profilu oboznámia vykonávate¾a projektu za
nemeckú stranu, ktorý posúdi príslunos podnikate¾ského subjektu pre jeho
pojatie do projektu.
3. Poèas druhej návtevy v podnikate¾skom subjekte prerokujú s jeho
vedením obsah poradenského plánu - základnej èasti budúcej poradenskej zmluvy podnikate¾ského subjektu s RPIC alebo BIC.
4. V spolupráci s HwK Trier dôjde k vypracovaniu poradenského plánu,
následne uzatvorí RPIC alebo BIC zmluvný vzah s podnikate¾ským subjektom
a dôjde k zaèatiu samotných poradenstiev.
5. Poradenstvá poskytované nemeckým krátkodobým expertom resp.
senior-expertom sú v plnej výke hradené z prostriedkov projektu. Poradenstvá
poskytované slovenským krátkodobým expertom sú z väèej èasti hradené podnikate¾ským subjektom - z menej potom opä z prostriedkov projektu.
6. V spojení s poradenstvami poskytnutými v systéme riadenia kvality
môe prípadne dôjs aj k poskytnutiu finanènej podpory pre èas nákladov, spojených s certifikáciou podnikate¾ského subjektu.
Úvodná fáza projektu prebehla v období apríl 1997 - december 1998. Následná fáza projektu prebieha od januára 1999 a k jej ukonèeniu pravdepodobne
dôjde v decembri 2000.

Kontakty:
Sídlo dlhodobých expertov:
:
* NARMSP, Prievozská 30, 821 05 Bratislava
Tel.: 07/53 41 73 28, 53 41 73 30, 53 41 73 33, fax: 07/53 41 73 39
E-mail: klasa@nadsme.sk, markschies@nadsme.sk
Sídla slovenských krátkodobých expertov:
* RPIC Poprad, tel.: 092/716 02 32
RPIC Povaská Bystrica, tel.: 0822/32 55 53
RPIC Nitra, tel.: 087/41 01 07
BIC Spiská Nová Ves, tel : 0965/442 62 54
BIC Banská Bystrica, tel.: 088/412 42 24
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INFORMAÈNÉ ZABEZPEÈENIE
MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

Euro-Info Centrum
Európska komisia zriadila sie Euro-Info Centier, aby poskytla komplexné informácie MSP o jednotnom trhu, legislatíve EÚ, podporných programoch
rozvoja podnikania a podnietila vzájomnú irokú kooperáciu. V súèasnosti u
má sie viac ako 280 kancelárií v EÚ a asociovaných krajinách.
NARMSP je hostite¾skou organizáciou slovenského EIC. Toto centrum
vzniklo v roku 1993 ako korepondenèné centrum a od roku 1999 je zaèlenené
ako plnohodnotné EIC do siete. Aktívne spolupracuje v rámci mechanizmov EÚ
na podporu podnikate¾skej sféry. Centrum súèasne plní poiadavky slovenských
podnikate¾ských subjektov pri h¾adaní moností spolupráce s partnermi zo tátov EÚ. V roku 1999 bolo vytvorené ïalie EIC na Slovensku, ktorého hostite¾skou organizáciou je RPIC v Preove.
Euro-Info Centrum (EIC) pracuje na neziskovom základe. Je prístupné pre
vetky MSP a poskytuje nasledovné typy sluieb s oh¾adom na záujmy krajiny
a pecifickú situáciu:
1. Informovanie MSP o aktivitách EÚ pri podpore MSP, úèas na kampaniach EÚ k pecifickým otázkam ako napr. jednotný trh, zavedenie euro, tandardizácia a harmonizácia technických noriem, kooperaèné podujatia, atï. Tieto
informácie sú írené prostredníctvom vlastnej vydavate¾skej èinnosti, poskytovaním èlánkov a informácií tlaèi, adresné rozosielanie informácií, informovanie
pri osobných návtevách a distribúciou informácií prostredníctvom internetu.
2. Asistencia MSP pri komunikácii s EÚ, pomoc pri príprave projektov s
EÚ, sprístupnenie finanèných programov EÚ a sprostredkovanie podnetov pre
Európsku komisiu (EK).
3. Informovanie o problémoch a dôsledkoch zaèleòovania asociovaných
tátov do EÚ, ako aj o dopade týchto procesov na MSP.
EIC má k dispozícii mnoho nástrojov na zabezpeèenie uvedených èinností.
Je napojené na spoloènú sie EIC prostredníctvom komunikaèného systému
VANS, èo umoòuje pravidelný prísun informácií z EK, ako aj rýchlo získa
poadované informácie z celej siete EIC. Pracuje v systéme BRE, ktorý efektívne sprostredkováva informácie o moných výrobných a obchodných kooperáciách medzi MSP.
Podnikatelia sa môu so svojimi poiadavkami obráti osobne, telefonicky
alebo písomne na Euro-Info Centrum, ktoré sídli v NARMSP v Bratislave.
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BRE systém
Systém vyh¾adávania kooperaèných partnerov (BRE systém) vybudovala EÚ
v Bruseli v roku 1973 pre èlenské táty EÚ a postupne i ïalie krajiny s cie¾om
rozvinú partnerské a kooperaèné vzahy medzi výrobnými a obchodnými firmami na celom svete. BRE systém umoòuje podnikate¾ským subjektom publikova prístupnou formou svoje kooperaèné ponuky èi poiadavky. Podnikate¾ský subjekt zo SR, ktorý má záujem o zverejnenie svojej ponuky v BRE systéme
èi o vyh¾adanie vhodných kooperaèných partnerov zo zahranièia, sa môe
obráti na EIC.
Proces vyh¾adávania partnera zahròuje nasledujúce kroky:
1. Ak malý alebo stredný podnik má záujem o technickú, finanènú alebo
obchodnú spoluprácu so zahranièným partnerom, vyplní formulár, ktorý bude
zaslaný do centrály BRE systému v Bruseli. Formulár obsahuje veobecné
informácie o podniku, popis navrhovanej spolupráce (v rozsahu zhruba sto slov)
a zoznam krajín, v ktorých chce podnik h¾ada partnerov.
2. Centrála BRE systému zaregistruje profil firmy, pridelí mu identifikaèné
èíslo a pod týmto èíslom ho vloí do databázy BRE. Zabezpeèí zároveò distribúciu a cirkuláciu firemných profilov po vetkých strediskách BRE krajín, ktoré
si podnikate¾ zvolil.
3. Strediská BRE alebo poverení národní koordinátori rozíria ponuku prostredníctvom svojej informaènej siete, tlaèe, informaènými publikáciami, databázami a pod. Ponuka zostáva na tomto stupni ete anonymná, pretoe meno
ponúkajúcej firmy nie je zverejnené a ponuka je oznaèená len identifikaèným
èíslom BRE.
4. Ponuka na spoluprácu sa dostáva k irokému okruhu podnikate¾ských
subjektov. Záujemcovia o spoluprácu sa potom kontaktujú s prísluným BRE
strediskom, ktoré im na základe identifikaèného èísla vybranej firmy poskytne
jej kompletný profil.
5. Po získaní kontaktných údajov komunikuje podnik so zvoleným partnerom buï sám, alebo s pomocou strediska BRE.
Trvanie ponuky je obmedzené na es mesiacov, po jej uplynutí je potrebné
v prípade záujmu ponuku predåi.
Poiadavkové listy na vyplnenie profilu firmy sú k dispozícii v EIC, v
kadom RPIC a BIC.

43

Systém VANS
Systém VANS je progresívnym nástrojom elektronickej komunikácie medzi
Euro-Info Centrami v Európe. Umoòuje získava odpovede na otázky o podnikate¾skom prostredí krajín EÚ a vyh¾adáva kooperaèných partnerov.
Podnikate¾ má monos prostredníctvom uvedeného systému oslovi zahranièných partnerov so svojou ponukou i dopytom na spoluprácu.

Europartenariat
Europartenariat je kooperaèný program Európskej únie, ktorého úlohou je podpori rozvoj hospodársky menej rozvinutých oblastí. Je zameraný hlavne na
malé a stredné podniky, ktoré na podujatí dostávajú monos vytvori si nové
obchodné kontakty s podnikmi z iných zúèastnených krajín. Europartenariat je
spoloèným programom riadiacich jednotiek Európskej únie - Regionálnej politiky (Directorate General for Regional Policies) DG XVI a Podnikate¾skej politiky (Directorate General for Enterprise Policy, Distributive Trades, Tourism
and Cooperatives) DG XXIII. Hlavnou mylienkou Europartenariatu je vyui
vetky rezervy v regiónoch za úèelom zvýenia celkového ekonomického rastu
a zamestnanosti.
NARMSP je u siedmy rok organizátorom a koordinátorom tohto podujatia.
Jej úlohou je poskytova informácie, katalógy, prihláky a iné sluby spojené s
úèasou slovenských podnikate¾ských subjektov a poèas Europartenariatu
poskytova taktie potrebnú pomoc úèastníkom zo Slovenska, ako aj pomáha
pri organizovaní stretnutí s úèastníkmi z iných krajín.
V prípade záujmu o úèas na najbliom podujatí je moné kontaktova
v NARMSP národného koordinátora.

Interprise
Interprise je organizovaný podobne ako Europartenariat. Je to vak stretnutie
podnikate¾ov z menieho územia, teda má regionálny charakter so zvolenou
sektorovou pecifikáciou. Na podujatí sú spravidla zastúpení podnikatelia minimálne z troch krajín. Podujatia tohto typu sú organizované v jednotlivých krajinách poèas roka rádove v desiatkach prípadov.
NARMSP bola hlavným organizátorom podujatia Interprise v roku 1997 a
roène organizuje slovenskú úèas na viacerých Interprise - stretnutiach v
zahranièí. Na Slovensku sa pripravuje Interprise v roku 2000 so zameraním na
potravinársky priemysel.
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Ïalie sluby EIC pre podnikate¾skú verejnos
Euro-Info Centrum realizuje konzultaènú èinnos pre podnikate¾ov a poskytuje
na poiadanie reere adries tuzemských a zahranièných podnikov, ako aj informácie z ïalích databáz. EIC má k dispozícii:
Databázy tuzemských a zahranièných podnikov
Vlastné databázy slovenských podnikov (podnikate¾ské subjekty, ktoré prili do
styku s NARMSP, centrami RPIC/BIC alebo EIC), komerèné databázy slovenských podnikov (Databanka slovenských firiem) a databázy zahranièných podnikov (KOMPASS a dostupné informaèné zdroje na Internete).
Databáza vedecko-technických programov Cordis
Táto databáza obsahuje výskumné, vedecko-technické programy, podporované
EÚ. Podnikate¾ské subjekty môu získa z databázy základné informácie o projektoch, dosiahnutých výsledkoch a dokumentácii projektov, ako aj kontaktné
adresy organizácií, zapojených do programov.
Databáza JUSTICE-CELEX
CD ROM o dohodách a právnych normách, týkajúcich sa podnikate¾ského
prostredia, ktoré boli vydané EÚ.
WWW stránky Národnej agentúry
NARMSP informuje o vetkých svojich aktivitách a slubách, ktoré môu
vyuíva MSP. Okrem toho sú na internete vystavené publikácie, ktoré NARMSP
vydala. Publikácie informujú o stave MSP, administratívnych a právnych
náleitostiach, ktoré musí podnikate¾ splni, aby mohol zaèa svoju èinnos a
pokraèova v nej. Adresa: http://www.nadsme.sk/.
Internetové informaèné pracovisko
NARMSP zriadila Internetové informaèné pracovisko, kde má podnikate¾
monos získava informácie o dodávate¾och, odberate¾och a kooperaèných
monostiach, ako aj zakoli sa pre pouívanie internetu.
Desk-top Publishing (DTP)
V prípade záujmu môe podnikate¾ vyui sluby pracoviska DTP. Toto pracovisko EIC umoòuje grafické spracovanie a prípravu periodických a neperiodických materiálov na ïalie grafické spracovanie. Cena za vyuitie týchto sluieb
sa urèí vzájomnou dohodou.
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
A VYH¼ADÁVANIE SLOVENSKÝCH PARTNEROV
PRE ZAHRANIÈNÉ FIRMY

Subkontraktaèná burza Slovenska
Subkontraktaèná burza Slovenska (SBS) bola zaloená na pôde NARMSP ako
jej pecializovaná zloka v októbri 1994. Je organizovaná ako nezisková organizácia s medzinárodným zázemím, ktorej hlavným poslaním je organizovanie
kooperácie predovetkým medzi ve¾kými podnikmi ako odberate¾mi
na jednej strane a malými a strednými podnikmi ako dodávate¾mi na druhej
strane.
Z technického h¾adiska bol jadrom SBS projekt UNIDOSS implementovaný
v koordinácii s expertmi UNIDO. Prostredníctvom práce priemyselných expertov SBS je moné jednoznaène definova ponuku resp. poiadavku na kooperáciu. Takto sa zabezpeèí efektívny transfer poiadaviek hlavných kontraktorov
(zahranièných) na slovenských subkontraktorov.
Nosné aktivity SBS:
- identifikuje vhodných slovenských partnerov na kooperáciu v súlade
s poiadavkami a potrebami etablovaných zahranièných firiem (hlavne
z Európy) a zabezpeèuje vetky podmienky pre úspenú priemyselnú kooperáciu,
- poskytuje priemyselné informácie a finanèné údaje o slovenských firmách, prezentuje im poiadavky na kooperáciu od zahranièných partnerov,
- koordinuje a realizuje konzultaèné sluby v oblasti rozvoja kooperaèných
aktivít a priemyselnej spolupráce,
- monitoruje výrobné monosti, kooperaèné kapacity a poiadavky firiem,
- organizuje úèas èlenských firiem SBS na medzinárodných subkontraktaèných ve¾trhoch (Midest Parí, Hannover Messe),
- organizuje kooperaèné burzy a subkontraktaèné konferencie s medzinárodnou úèasou,
- prijíma a identifikuje nové èlenské firmy SBS - slovenské firmy perspektívne vhodné na kooperáciu,
- organizuje misie a návtevy jednotlivých zahranièných firiem, alebo
celých skupín v slovenských podnikoch.
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Frankofónne stredisko obchodu
Frankofónne stredisko obchodu (FSO) bolo vytvorené 1. 1. 1998, aby vyhovelo
iadostiam mnohých podnikov z frankofónnych krajín, ktoré u boli etablované
na Slovensku, alebo sa len chceli etablova. Za tým úèelom bolo potrebné rozvinú obchodné vzahy s ich hostite¾skou krajinou.
FSO je zaèlenené do Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) a funguje po boku Subkontraktaènej burzy Slovenska
(SBS), ktorá má za sebou u 5 rokov úspeného fungovania a sprostredkovala
celý rad partnerstiev pre zahranièné spoloènosti (hlavne z Francúzska a
Belgicka).
FSO ako pecializovaná zloka NARMSP sa zameriava na organizovanie
kooperácie medzi zahraniènými podnikmi a slovenskými dodávate¾mi. SBS
v súèasnosti roziruje èinnos o aktivity FSO, ktorými sú:
- nadväzovanie priamych výrobných kontaktov medzi frankofónnymi a
slovenskými firmami,
- vytváranie podmienok pre vznik spoloèných podnikov,
- prezentácia èlenov na zahranièných ve¾trhoch (Sial Parí - lahôdkársky a
potravinársky ve¾trh, Midest Parí - ve¾trh pre strojársku subkontraktáciu,
Swisstech Basel, atï.) a monos finanènej podpory pri úhrade poplatkov za
výstavnú plochu resp. cestovných nákladov,
- prezentácia èlenov prostredníctvom siete zahranièných spolupracujúcich
organizácii,
- monos sprostredkovania úèasti na výberoch dodávate¾ov pre
zahranièné firmy,
- rozvoj kooperaèných kontaktov organizovaním sektorových konferencií
a bilaterálnych stretnutí so zahraniènými firmami,
- monos prezentácie prostredníctvom sektorových stránok v sieti
Internetu,
- akvizícia v ponuke èinnosti èlenov FSO v sieti subkontraktaèných organizácií RIOST v celej Európe, Kanade a iných frankofónnych krajinách,
- monos úèasti na celosvetových podujatiach INTERPRISE,
EUROPARTENARIAT, IBEX,
- monos úèasti na prednákach a stretnutiach so zahraniènými firmami,
- informácie a pozvánky na sektorové výstavy a odborné podujatia,
- vyh¾adávanie odberate¾ov v cie¾ovej krajine pod¾a poiadavky èlena
FSO.
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TECHNOLOGICKÉ A OBCHODNÉ INFORMÁCIE

TIPS - Technological and Trade Information Promotion
System
Systém na podporu technologických a obchodných informácií (TIPS) je pecializovaná sie, ktorá poskytuje informácie o obchode a technológiách.
Na Slovensku tento projekt pôsobí prostredníctvom Národnej kancelárie
TIPS pre SR a jeho cie¾om je prezentova slovenské firmy v rámci ostatných
40 kancelárií tohto projektu vo svete a v rámci svojich zmluvných partnerov
(ISVI - Internalizzazione e Sviluppo delle Imprese, Centro Estero, Chamber of
Commerce of Denmark, Decta Consulting, Irish Trade Board, Camara de
Comercio e industrias de Madrid atï.).
Forma prezentácie sa uskutoèòuje v systéme MASTER TIPS, ktorým sú
prepojené vetky národné kancelárie a centrum v Ríme. Po zaradení sa do systému MASTER TIPS národné kancelárie rozirujú prezentáciu v rámci svojej
krajiny prostredníctvom obchodných komôr, rôznych obchodných asociácií,
vlastných bulletinov a priamym kontaktom s firmami z konkrétneho odboru.
Systém MASTER TIPS je vytvorený na základe modelu, ktorý existuje u
11 rokov. Kadý súbor informácií obsahuje struènú prezentáciu výrobku alebo
sluby (ktorú firma ponúka alebo iada), technickú pecifikáciu, podmienky
uzatvorenia obchodu a kompletnú adresu firmy.
Kadá informaèná zloka umiestnená v systéme MASTER TIPS je klasifikovaná pod¾a krajiny, sektora aktivity a typu informácie. Systém je rozdelený
na základe 18 sektorov aktivít (po¾nohospodárstvo, strojárstvo, stavebníctvo,
chémia, atï.) a 14 kategórií typov informácií (napr. obchodné ponuky,
poiadavky, výskum a vývoj).
Obchodné ponuky sú dostupné registrovaným èlenom aj prostredníctvom
internetu na stráne www.tips.eu.org.
Novou slubou Národnej kancelárie TIPS je aktívne vyuívanie moností
globálnej siete internet prostredníctvom sluby Electronic Market Space EMS. Touto slubou chce TIPS prispie k prezentácii slovenských firiem
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v zahranièí. Do projektu sú zapojené okrem Slovenska aj Èeská republika,
Maïarsko, Po¾sko, Bulharsko, Rumunsko a Albánsko. EMS je obchodnou a
propagaènou slubou pre firmy, ktoré chcú oslovi medzinárodné trhy.
Zúèastnené firmy a ich ponuky sú prezentované na internetovskej adrese:
www.emseurope.com.
EMS umoòuje spoloènostiam nájs zaujímavé obchodné ponuky/poiadavky, kontaktova priamo obchodného partnera a propagova cez internet svoje
výrobky a sluby. Jednotlivé firemné prezentácie môu pozostáva z podrobného textového popisu ponúkaných/poadovaných výrobkov, sluieb èi technológií, ktoré sú dopåòané o obrazovú prezentáciu a firemné informácie. Aby
nelo len o pasívnu prezentáciu firiem na internete, centrum projektu TIPS v
Ríme zabezpeèí propagáciu v novinách krajín Európskej únie, partnerských
obchodných organizáciách, ako aj na ïalích internetovských stránkach.
Ponuka Národnej kancelárie TIPS pre SR:
1. Prezentácia firmy v systéme MASTER TIPS.
2. Vyh¾adávanie obchodných informácii zo systému MASTER TIPS.
3. Mesaèný monitoring obchodných ponúk pod¾a jednotlivých sektorov
alebo krajín.
4. Prístup do systému MASTER TIPS cez internet.
5. Prezentácia firmy v systéme EMS.

Adresa:
* Národná kancelária TIPS na Slovensku
Prievozská 30, 821 05 Bratislava
Tel.: 07/53 41 73 28, 53 41 73 30, 53 41 73 33
Fax: 07/53 41 73 39
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PORADENSTVO A VZDELÁVANIE
MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKATE¼OV

RPIC - Regionálne poradenské a informaèné centrá
Regionálne poradenské a informaèné centrá sú neziskové intitúcie, ktoré sa
vyvinuli ako produkty uplatnenia demokracie a prijatia strategického rozhodnutia predstavite¾ov súkromného a verejného sektora (najmä samosprávy) podporova hospodársky rozvoj na regionálnej úrovni prostredníctvom rozvoja
malého a stredného podnikania. Z h¾adiska právnej formy sú centrá nezávislými právnickými osobami, a to regionálnymi zdrueniami právnických osôb.
Centrá RPIC sú finanène podporované tak slovenskými, ako aj zahraniènými fondami na podporu rozvoja malého a stredného podnikania v SR.
Významný podiel v tejto oblasti má najmä podpora programu EÚ PHARE
poskytovaná centrám prostredníctvom NARMSP.
Dominantnou úlohou centier RPIC je poskytova spektrum komplexných
poradenských a informaèných sluieb najmä pre dve k¾úèové skupiny klientov,
a to:
1. zaèínajúcich podnikate¾ov ako zakladate¾ov nových malých a stredných podnikov najmä z radov nezamestnaných, ktorí majú záujem realizova ich
podnikate¾skú mylienku,
2. existujúcich malých a stredných podnikate¾ov, ktorí potrebujú riei
ich podnikate¾ské problémy, resp. majú záujem rozíri svoju podnikate¾skú
èinnos.
Napriek odlinostiam medzi jednotlivými centrami RPIC poukazujúcim
na jedineènos regiónov, v ktorých centrá pôsobia, je pre nich spoloèným nasledujúce spektrum podnikate¾ských sluieb:
- podnikate¾ské poradenstvo,
- aktuálne podnikate¾ské informácie,
- obchodné výstavy,
- odborné riadenie projektov regionálneho rozvoja,
- odborné semináre pre existujúcich podnikate¾ov zamerané na k¾úèové
oblasti podnikania, ako sú právo, riadenie, financie, úètovníctvo, dane a pod.,
- komplexný vzdelávaco-poradenský program pre zakladate¾ov malých
a stredných podnikov z radov nezamestnaných, ktorý koordinuje Zdruenie
CEPAC Slovensko.
Interné poradenské tímy pôsobiace v centrách RPIC sú zostavené z odborne
erudovaných podnikate¾ských poradcov, ktorí sa v rámci poskytovaných pod50

nikate¾ských sluieb zameriavajú na analýzu ancí a rizík podnikate¾skej
mylienky, poskytujú tie odbornú pomoc pri vypracovaní podnikate¾ského
plánu, vyh¾adávajú a odporúèajú vhodné formy a zdroje financovania podnikate¾ského zámeru.
Centrá RPIC spolupracujú s panelmi externých expertov, ktorí sú vyh¾adávanými odborníkmi pôsobiacimi na regionálnej úrovni v pecializovaných
oblastiach podnikate¾skej èinnosti. Tým umoòujú vyui vedomostný potenciál a praktické skúsenosti regionálnych odborníkov pri rieení úzko pecializovaných podnikate¾ských problémov, ako je napr. recyklaèné spracovanie tuhého
komunálneho odpadu, aplikácie energeticky úsporných technológií pri stavbe
zariadení cestovného ruchu a pod.
Výhodou poradenstva poskytovaného centrami RPIC je jeho informaèná
aktuálnos daná prepojenosou centier medzi sebou navzájom, ale tie
s NARMSP, ktorej informaèné zázemie centrá RPIC vyuívajú.
Snahou centier RPIC je podpori hospodársky rast regiónov Slovenska
prostredníctvom regionálne alokovaných kapitálových investícií majúcich
za cie¾ zakladanie spoloèných podnikov so zahraniènou kapitálovou úèasou
a podnikov vytvárajúcich nové pracovné príleitosti v strategicky perspektívnych odvetviach hospodárstva SR.

Adresár RPIC:
* RPIC Dunajská Streda
Rudolf Horváth, Obchodná è. 18, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 0709/552 96 37, 552 96 39, fax: 0709/552 96 38
E-mail: rpicds@netlab.sk
* RPIC Komárno
Ing. Zuzana Szabóová, Pohranièná 21, 945 01 Komárno
Tel.: 0819/701 938, tel./fax: 0819/701 930
E-mail: rpickn@netlab.sk
* RPIC Koice
Ing. Vladimír Cirbes, Trieda SNP 48/A, 042 11 Koice
Tel.: 095/641 92 45, fax: 095/632 30 96
E-mail: rpicke@napri.sk
* RPIC Luèenec
Ing. Miroslav Hako, Námestie republiky 8, 984 01 Luèenec
Tel.: 0863/432 92 41, 432 92 42, fax: 0863/432 96 90
E-mail: rpic@lc.psg.sk
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* RPIC Martin
Ing. Jarmila Èanádyová, Divadelná 17, 036 01 Martin
Tel.: 0842/363 27, fax: 0842/363 29
E-mail: rpicmt@enelux.sk
* RPIC Nitra
Ing. Duan Slíik, CSc., Kupecká 12, 949 01 Nitra
Tel.: 087/410 107, fax: 087/410 106
E-mail: rpicnr@flynet.sk
Detaované pracovisko:
Zlaté Moravce (pri ZPS Tekov)
Lubica Ïatková, Bernolákova 25, 953 01 Zlaté Moravce
Tel./fax: 0814/212 94
* RPIC Poprad
Ing. Peter Litavec, CSc., Popradské nábreie 16, 058 06 Poprad
Tel.: 092/716 02 32, 716 02 25, fax: 092/721 320
E-mail: raic-pp@trynet.sk
* RPIC Povaská Bystrica
Ing. Jozef Hosmaj, Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Povaská Bystrica
Tel.: 0822/325 554, 325 553, fax: 0822/325 556
E-mail: rpicpb@psgnetpx.sk
* RPIC Preov
Ing. Ján Hudacký, Nám. mieru 2, 080 01 Preov
Tel.: 091/723 896, 733 552, fax: 091/723 682
E-mail: rpic@vadium.sk
* RPIC Trebiov
Ing. Ján Petr, M. R. tefánika, komplex Berehovo, 075 01 Trebiov
Tel./fax: 0948/676 34 13, 672 57 11
E-mail: RPIC@dts.sk
* RPIC Trenèín
Ing. Jozef Gerliczy, Jilemnického 2, 911 40 Trenèín
Tel./fax: 0831/583 107
E-mail: rpictn@psg.sk
* RPIC Zvolen
Ing. Miroslav Grekèo, tudentská 986/32, 960 01 Zvolen
Tel.: 0855/532 16 46, fax: 0855/532 16 47
E-mail: rpiczv@psgnetzv.sk
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BIC - Podnikate¾ské inovaèné centrá
Podnikate¾ské inovaèné centrá sa orientujú predovetkým na vytváranie podnikate¾ského prostredia pre firmy prináajúce inovatívny podnikate¾ský zámer,
ktorým poskytujú dlhodobú starostlivos (2 - 3 roky). Okrem vestranného podnikate¾ského poradenstva poskytujú zaèínajúcim podnikate¾om aj materiálnu
podporu, slúia ako inkubátory pre malé inovatívne firmy, èím pomáhajú
zniova náklady potrebné pre rozbehnutie firmy. Prostredníctvom európskej
siete inovatívnych centier (EBN) sprostredkúvajú kontakty s firmami pracujúcimi v rámci tejto siete. Plným èlenom EBN je BIC Bratislava a BIC Prievidza.
V súèasnosti pozostáva sie BIC na Slovensku z BIC v Bratislave, Prievidzi,
Spiskej Novej Vsi, Koiciach a Banskej Bystrici.
Hlavným poslaním BIC je svojimi slubami aktívne podporova vybrané
podnikate¾ské zámery v rámci preferencie daného regiónu a poskytova im
dlhodobú starostlivos.
Aktivity BIC sú orientované na podporu podnikate¾ov, najmä s inovatívnym
zameraním, ktorí podnikajú s novým výrobkom, slubou alebo technológiou.
Postup je moné naznaèi nasledovne:
Detekcia inovatívnych projektov
â
Selekcia
â
Spracovanie podnikate¾ského plánu
â
Vyhodnotenie podnikate¾ského plánu
â
Dlhodobá starostlivos
Za obdobie 13 rokov èinnosti BIC v EÚ vyprofilovali svoje zameranie
a poskytujú podnikate¾om nasledovné sluby:
1. Prvostupòové konzultácie - tieto sluby poskytujú záujemcom s ¾ubovo¾ným predmetom podnikania.
2. Starostlivos o inovatívne firmy - tieto sluby sa orientujú pre klientov
s inovatívnym zameraním:
A. fáza selekcie:
- vyh¾adávanie inovatívnych projektov (brookerská èinnos),
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-

spracovanie podnikate¾ského zámeru a plánu,
rozhodnutie o prijatí klienta do dlhodobej starostlivosti BIC.

B. fáza dlhodobej starostlivosti (2 - 3 roèná)
- ekonomické a úètovné poradenstvo,
- poradenstvo pri financovaní projektov,
- kontakty v rámci európskej siete BIC,
- kolenia,
- spoloèná úèas na výstavách,
- promotion a public relation,
- iniciovanie vzájomnej spolupráce.
Pomocou externých expertov (talent poolu):
- právne poradenstvo,
- daòové poradentstvo,
- vedenie úètovníctva,
- colné poradentstvo,
- implementácia systémov kvality (ISO 9000).
V súèasnosti BIC pripravuje nové sluby:
- technologické poradenstvo,
- patentové poradenstvo,
- vyhodnocovanie projektov pre rizikové financovanie,
- "spin-off" poradenstvo - vyèleòovanie neefektívnych prevádzok
z ve¾kých podnikov.
3. A. Odborné semináre pre existujúcich podnikate¾ov zamerané na k¾úèové oblasti podnikania, ako sú právo, riadenie, financie, úètovníctvo, dane
a pod.
B. Komplexný vzdelávaco-poradenský program pre zakladate¾ov
malých a stredných podnikov z radov nezamestnaných, ktorý koordinuje
Zdruenie CEPAC Slovensko.
Koneèným cie¾om budovania siete BIC je vytvori sie intitúcií podporujúcich inovatívne podnikate¾ské zámery slubami na európskej úrovni s monosou napojenia na európske programy podpory inovatívneho podnikania.
BIC sa súèasne stávajú pevnými súèasami regionálneho rozvoja mobilizujúcimi regionálny potenciál v podnikate¾skej oblasti a podporujúcimi realizáciu
projektov regionálneho rozvoja na podnikate¾skej báze.
Vzh¾adom na súèasné výsledky je pravdepodobné, e BIC budú napåòa
svoje poslanie dlhodobo aj po skonèení programu PHARE, vyuívajúc nové
monosti vznikajúce asociaènými aktivitami SR do EÚ.
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Adresár BIC:
* BIC Banská Bystrica
Ing. Miroslav Ursíny, Severná 5, 974 00 Banská Bystrica
Tel.: 088/412 42 24, fax: 088/412 42 20
E-mail: bicbb@psgnetbb.sk
* BIC Bratislava
Ing. Roman Linczényi, Zochova 5, 811 03 Bratislava
Tel.: 07/54 41 75 15, fax: 07/54 41 75 22
E-mail: lindy@bicba.sk
* BIC Prievidza
Ing. Frantiek Vrták, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
Tel.: 0862/542 41 01, tel./fax: 0862/542 67 33
E-mail: bicpd@bb.telecom.sk
* BIC Spiská Nová Ves
Ing. Katarína Krotáková, Zimná 73, 052 01 Spiská Nová Ves
Tel./fax: 0965/442 62 54
E-mail: bicsnv@spisnet.sk
* BIC Koice
Ing. Ivan Pezlár, Napájadlá 2, 040 12 Koice
Tel.: 095/749 378, tel./fax: 095/740 911
E-mail: bicke@napri.sk
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CEPAC Slovensko
Zdruenie CEPAC Slovensko je Centrum pre patronát a dlhodobú starostlivos
o zaèínajúcich podnikate¾ov. Má právny tatút zdruenia neziskového typu a má
celoslovenskú pôsobnos. Zakladajúcimi èlenmi zdruenia sú Fond zamestnanosti SR (v súèasnosti Národný úrad práce), Národná agentúra pre rozvoj
malého a stredného podnikania a CEPAC Soissons. Poslaním CEPAC je
prispie k rozvoju malého a stredného podnikania na Slovensku formou
Komplexného vzdelávaco-poradenského programu urèeného evidovaným
nezamestnaným.
Tento program má tyri etapy:
- výber vhodných uchádzaèov o zamestnanie. Kritériom výberu je realizovate¾ná podnikate¾ská mylienka, charakterové vlastnosti budúceho podnikate¾a a jeho odbornos, monos získania zdrojov a podpora rodinného
zázemia,
- vzdelávanie, etapa trvajúca 10 týdòov. Predmetom teoretickej prípravy
je oblas marketingu, práva, finanèného riadenia, daní, úètovníctva, komunikácie, psychológie, informatiky, odvodových povinností, bezpeènosti
pri práci, hygieny, atï.,
- doprovod je etapa nasledujúca od ukonèenia vzdelávania a do momentu
zaloenia podniku (môe trva 1 mesiac, ale aj 1 rok),
- sledovanie je etapa nasledujúca po zaloení podniku.
Posledné dve etapy sa realizujú formou poradenských sluieb absolventom
teoretickej prípravy, kedy im experti pomáhajú riei konkrétne problémy pri
zakladaní, resp. rozirovaní podniku.
Takéto formy prípravy na podnikanie zabezpeèujú vyiu efektívnos vynaloených finanèných prostriedkov a dlhiu ivotnos podniku.
Záujemcovia o úèas v programe získajú bliie informácie na úrade práce,
ktorý zároveò odporuèí niektoré najbliie vzdelávacie centrum k bydlisku, resp.
priamo na adrese CEPAC Slovensko. Celý Komplexný vzdelávaco-poradenský
program je pre evidovaných nezamestnaných zdarma.

Adresa:
* Zdruenie CEPAC Slovensko
Centrum 27/32, 017 01 Povaská Bystrica
Kontakt: Ing. Jana Lednická, riadite¾ka
Tel.: 0822/32 88 83, fax: 0822/32 88 82, e-mail: cepac@px.psg.sk
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TÁTNE ROZVOJOVÉ
PROGRAMY

A ÏALIE INICIATÍVY
CENTRÁLNYCH ORGÁNOV
TÁTNEJ SPRÁVY

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Mierová 19, 827 15 Bratislava
Tel.: 07/48 54 11 11, 48 54 11 12, fax: 07/43 33 78 27, 48 54 50 07
V zmysle zákona è. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej správy v znení neskorích predpisov je MINISTERSTVO
HOSPODÁRSTVA SR nosite¾om tátnej hospodárskej politiky a tvorcom ekonomickej stratégie. Medzi priority transformácie ekonomiky hospodárstva SR,
v zmysle uvedeného, patrí aj podpora vzniku a rozvoja malého a stredného podnikania. V tejto súvislosti sa MH SR stalo garantom a koordinátorom vetkých
aktivít dotýkajúcich sa tejto problematiky. Túto úlohu zabezpeèuje hlavne odbor
malého a stredného podnikania.

Odbor malého a stredného podnikania
Odbor malého a stredného podnikania MH SR predovetkým:
- zabezpeèuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zásad a priorít tátnej politiky
a z aktuálnych úloh vlády SR,
- zabezpeèuje rozvoj malého a stredného podnikania v pôsobnosti MH SR
a v ostatných rezortoch v spolupráci s odpovedajúcimi tátnymi orgánmi,
- spolupracuje pri tvorbe politiky podpory malých a stredných podnikov
v oblasti legislatívnej, finanènej a intitucionálnej a zabezpeèuje podporu
malých a stredných podnikov v týchto oblastiach,
- spolupracuje pri vyhodnocovaní efektívnosti vyuívania finanèných
zdrojov pouitých na podporu rozvoja malých a stredných podnikov,
- zabezpeèuje èinnos slovenskej strany za oblas malého a stredného podnikania v rámci prístupového procesu SR k EÚ,
- zabezpeèuje spoluprácu s medzinárodnými organizáciami v oblasti MSP
najmä EÚ, OECD, Stredoeurópskou iniciatívou (SEI), UNIDO a pod.,
- spolupracuje na zlepovaní podnikate¾ského prostredia a odstraòovaní
bariér podnikania,
- participuje na poradenskej a informaènej èinnosti v oblasti MSP.
Pri zabezpeèovaní rozvoja malého a stredného podnikania aktívne spolupracuje s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania
a jej organizaènými truktúrami.
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Medzi najvýznamnejie aktivity MH SR patria tátne rozvojové programy.
Vyhlasovaním tátnych programov podpory rozvoja sa zabezpeèuje informaèný
servis vlády pre podnikate¾ov o zámeroch rozvoja priemyslu, obchodu, cestovného ruchu a sluieb. Programy sú realizované s finanènou podporou a
úèasou tátu. Doteraz boli vyhlásené viaceré programy, z ktorých sú realizované nasledovné programy.

Program ekonomických aktivít vedúcich k úsporám
energie a dováaných surovín
Program vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou
záruènou a rozvojovou bankou, .p.ú.
A. Charakteristika a cie¾ programu
Program podpory ekonomických aktivít je nástrojom stabilizácie ekonomiky
SR v oblasti zabezpeèovania hospodárstva SR energiou a surovinami, pri súèasnom zniovaní nárokov na ich dovoz a zlepenie platobnej zahranièno-obchodnej bilancie tátu.
Cie¾om programu je vytvára zvýhodnené podmienky na realizáciu opatrení
v oblasti celého hospodárstva SR, zameraných na zniovanie energetickej
nároènosti a spotrebu materiálu a surovín z dovozu v priemysle a terciálnej
sfére. Na dosiahnutie tohto cie¾a program poskytuje konkrétne formy tátnej
podpory, ktorých vyuitie je viazané na splnenie stanovených podmienok programu.
Program sa realizuje prostredníctvom projektov navrhovaných podnikate¾skými subjektami. Projekty sú do programu zaraïované na základe výberového
konania. Nárok na finanènú úèas tátu pri realizácii projektu nevzniká automaticky, ani nie je na òu právny nárok. Pri výbere predloených projektov sa
uprednostnia projekty zaruèujúce najefektívnejie rieenia a urýchlenú návratnos vynaloených prostriedkov.
Garantom a koordinátorom programu je MH SR, ktoré v spolupráci so zainteresovanými ústrednými orgánmi tátnej správy SR a v spolupráci s nezávislými externými pracoviskami vykonáva vyhodnotenie a výber projektov
so iadosou o vstup do programu.
B. Podmienky úèasti na programe
Program je urèený vetkým podnikate¾ským subjektom pôsobiacim na
území SR. Program podpory ekonomických aktivít je urèený na podporu pod60

nikate¾ských subjektov, ktoré preukáu, e realizáciou ich podnikate¾ského
zámeru sa dosiahnu významné efekty v racionalizácii spotreby palív, energie
a dováaných surovín.
C. Kritériá programu
Program vo veobecnosti podporuje racionalizaèné, modernizaèné, inovaèné, investièné projekty, splòujúce niektoré z nasledovných kritérií:
a/ zníenie energetickej nároènosti výroby, resp. zvýenie energetickej
efektívnosti výroby alebo zníenie mnostva dováaných surovín vplyvom ich
lepieho vyuitia, resp. náhradou domácimi surovinami,
b/ efektívnos vloených prostriedkov a primeraná doba ich návratnosti,
c/ po realizácii projektu sa nesmie zhori vplyv na ivotné prostredie.
Podporný charakter pre výber do programu majú ïalie kritériá, menovite:
-

lepie vyuitie tuzemských surovín a materiálov, vrátane druhotných
surovín,
vytváranie nových pracovných príleitostí,
zvýenie exportnej výkonnosti alebo konkurenènej schopnosti.

D. Financovanie projektov
Finanèná úèas tátu na realizácii projektov zaradených do programu je
urèená predovetkým na vytváranie výhodnejích podmienok na urýchlenie
realizácie projektov. Podmieòujúcou podmienkou pre prijatie projektu do programu je prevaujúca finanèná úèas predkladate¾a na financovaní projektu.
E. Forma a rozsah podpory
tátna podpora vybraných projektov je zabezpeèovaná prostredníctvom
nasledovných ekonomických nástrojov:
a/ záruka tátu na bankové úvery:
program zabezpeèí podnikate¾ským subjektom na realizáciu vybraných
projektov záruky na úver a do výky 75 %. Záruky budú poskytnuté podnikate¾ským subjektom, ktoré nemajú vlastné záruky na vysoko efektívne projekty (z h¾adiska úspor palív a energie a mimoriadnym ekologickým dosahom);
b/ poskytnutie príspevku na úhradu èasti úrokových nákladov, maximálne do výky 70 % pri preukázaní dosiahnutých efektov urèených výberovým
konaním.
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F. Podmienka úèasti na programe
Program sa vypisuje na podporu projektov, ktorých realizácia je zaèatá
po 1. 1. 1995. Návrhy projektov budú posudzované z h¾adiska zabezpeèenia
kritérií programu, významu projektu a reálnosti podnikate¾ského zámeru.
G. Postup pri podaní iadosti
Záujemci o úèas v programe vyplnia formulár iadosti a zalú súèasne
na Ministerstvo hospodárstva SR a na Slovenskú záruènú a rozvojovú banku.
Bliie informácie o monostiach prístupu k programu a formuláre iadostí
poskytnú na nasledovných adresách:
* Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia energetiky, nerastných surovín
a hutníctva, Mierová 19, 827 15 Bratislava
tel.: 07/43 33 20 49, fax: 07/43 33 92 87
* Slovenská záruèná a rozvojová banka, .p.ú.
tefánikova 27, P.O. Box 154, 814 99 Bratislava
tel.: 07/57 29 21 11, 57 29 22 53, fax: 07/52 49 99 12
* Slovenská energetická agentúra (SEA)
Antolská 8, PO BOX 63, 850 07 Bratislava, tel.: 07/63 81 00 76
* SEA, Krivá 18, 041 94 Koice, tel.: 095/7625 32, fax: 095/76 64 11
* SEA, Hurbanova 58, 911 00 Trenèín, tel.: 0831/43 52 16, fax: 0831/43 60 57
* SEA, Rudlovská cesta 53, 974 28 Banská Bystrica, tel.: 088/414 23 50,
fax: 088/414 23 51
Poznámka:
Na rok 1999 neboli na realizáciu programu vyèlenené prostriedky zo tátneho
rozpoètu.
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Programy zniovania spotreby energie
v bytových domoch a bytoch
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom výstavby a verejných prác SR a Ministerstvom financií SR stanovujú tieto zásady úèasti
prostriedkov tátneho rozpoètu SR pri financovaní
A -

dodatoèného zatep¾ovania bytových domov v hromadných formách výstavby postavených pred 1. 1. 1984 (novelizácia ÈSN 730540), s dôrazom na bytový fond realizovaný do roku 1975

B -

dodatoèného zatep¾ovania, intalácie meracej a regulaènej techniky
a modernizácie vykurovacieho zariadenia v bytových domoch a rodinných domoch

C -

výstavby zariadení na vyuívanie obnovite¾ných zdrojov energie.

Spoloèné ustanovenia
Uvedené zásady platia pre bytový fond na území SR. Súkromné, fyzické
alebo právnické osoby uchádzajúce sa o úèas na programe musia ma sídlo,
resp. trvalé bydlisko v SR.
Pri realizácii programu dodatoèného zatep¾ovania bytových domov a rodinných domov bude daná podpora dodávkam domácich technológií a výrobkov a
budú sa repektova kritériá kvality.
Vybraní iadatelia, ktorí nesplnia podmienky zásad, musia tátny príspevok
vráti.

Èas A Program dodatoèného zatep¾ovania a odstraòovania chýb
bytových domov
Uznesením vlády SR è. 493 z 10. 9. 1991 bol schválený postup dodatoèného
zatep¾ovania a odstraòovania chýb bytových domov. Majite¾om bytových
domov mohla by poskytnutá dotácia zo R do výky 60 000 Sk na jeden byt,
alebo 80 % z rozpoètových nákladov na zateplenie. Poskytovanie dotácie
usmeròovala Smernica MVVP SR zo dòa 1. 3. 1996 è. 70/410/96 a MF SR zo
dòa 1. 3. 1996 è. 45/130/96 o dodatoènom zatep¾ovaní a odstraòovaní chýb
bytových domov v SR.
Od 1. 1. 1998 bolo ukonèené priame financovanie zo R a program je
zabezpeèovaný cez tátny fond rozvoja bývania pri MVVP SR (strana 78).
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Prihláky do programu sa podávajú na príslunom okresnom úrade, odbore
bytovej politiky, ktorý po overení zasiela iadosti na tátny fond rozvoja bývania.

Èas B Program zniovania spotreby energie v bytových domoch
a rodinných domoch
Program je nástrojom na zniovanie energetickej nároènosti hospodárstva
SR. Povzbudzuje a stimuluje investície do projektov zniujúcich spotrebu tepelnej a elektrickej energie v bytových domoch a rodinných domoch.
Program poskytuje dve formy tátnej úèasti na financovaní projektov, a to
úhradu èasti úrokov z úverov a návratnú finanènú výpomoc. Výka úhrady èasti
úrokov, resp. návratnej finanènej výpomoci závisí od mnostva úspor a od návratnosti investièného zámeru. Garantom programu je Ministerstvo hospodárstva SR.
A. Urèenie programu
Program je urèený vlastníkom bytových domov, rodinných domov a tepelných zdrojov zásobujúcich teplom obyvate¾stvo. Podporuje investície, ktoré
vedú k trvalému zníeniu spotreby tepelnej a elektrickej energie alebo k zmene
palivovej základne v súlade s Energetickou koncepciou SR do roku 2005.
B. Forma podpory vybraných projektov
tátna podpora vybraných projektov je zabezpeèovaná prostredníctvom
dvoch ekonomických nástrojov:
-

B1 -

úhrada èasti úrokov z poskytnutého úveru
- max. do výky 70 %,
- v prípade úspory tepla výka podpory na jeden projekt je
najviac 200 Sk za usporený GJ za rok (pozn. è. 1),
- v prípade úspory elektriny výka podpory na jeden projekt je
najviac 0,30 Sk za usporenú kWh za rok (pozn. è. 1),
- celková max. podpora jedného projektu je 3 mil.Sk;

-

B2 -

poskytnutie návratnej finanènej výpomoci so splatnosou
do troch rokov (bezúroèná pôièka na 3 roky)
- v prípade úspory tepla výka podpory na jeden projekt je
najviac 300 Sk za usporený GJ za rok (pozn. è. 1),
- v prípade úspory elektriny výka podpory na jeden projekt je
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-

najviac 0,50 Sk za usporenú kWh za rok (pozn. è. 1),
návratná finanèná výpomoc na jeden projekt je max. 3 mil.Sk,
návratná finanèná výpomoc môe by poskytnutá len
právnickým osobám.

C. Kritériá programu
Hlavným kritériom programu je úspora energie. Do programu môu by
zaradené projekty:
- zlepujúce tepelnoizolaèné vlastnosti existujúcich domov èiastoènými
úpravami,
- zamerané na vyregulovanie a modernizáciu existujúceho vykurovacieho
zariadenia,
- zamerané na rekontrukciu tepelných zdrojov zásobujúcich teplom len
obytné budovy a byty,
- zamerané na intaláciu meracej a regulaènej techniky pre bytové domy
v kombinácii so zlepením tepelnoizolaèných vlastností budovy alebo s modernizáciou vykurovacieho zariadenia,
- zamerané na zníenie spotreby elektrickej energie.
Uprednostnené budú projekty z oblastí s nepriaznivými klimatickými podmienkami a projekty pouívajúce materiály, zariadenia a prístroje vyrobené
v SR.
Do programu nemôu by zaradené projekty:
- novostavieb domov a zdrojov tepla (dokonèené po 1. 1. 1991 alebo
nedokonèené),
- ktorých realizácia sa zaèala pred 1. 1. roku podania iadosti,
- bytového fondu mimo územia SR,
- zlepujúce tepelnoizolaèné vlastnosti bytových domov postavených hromadnou formou panelovej výstavby pred 1. 1. 1984, s výnimkou tých domov,
u ktorých sa v projektovom rieení u premietli kritériá novelizovanej normy
STN 730540.

Èas C Program na podporu budovania zariadení na vyuívanie
obnovite¾ných zdrojov energie
Program je nástrojom na podporu a stimuláciu investícií do projektov zameraných na výstavbu zariadení vyuívajúcich obnovite¾né zdroje energie.
Program poskytuje dve konkrétne formy tátnej úèasti na financovaní projektov,
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a to úhradu èasti úrokov a poskytnutie záruky na úver. Výka finanèného
príspevku závisí na mnostve vyrábanej energie a na návratnosti investièného
zámeru. Garantom programu je Ministerstvo hospodárstva SR.
A. Urèenie programu
Program je urèený právnickým alebo fyzickým osobám a obèanom budujúcim zariadenia na vyuitie obnovite¾ných zdrojov energie.
B. Forma podpory vybraných projektov
tátna podpora vybraných projektov je zabezpeèovaná nasledovne:
-

C1 -

úhrada èasti úrokov z poskytnutého úveru
- max. do výky 70 %,
- v prípade výroby tepla výka podpory na jeden projekt je
najviac 1 500 Sk za vyrobený GJ za rok (pozn. è. 1),
- v prípade výroby elektriny výka podpory na jeden projekt je
najviac 4 Sk za vyrobenú kWh za rok (pozn. è. 1),
- celková max. podpora jedného projektu je 3 mil.Sk;

-

C2 -

poskytnutie záruky na bankový úver
- záruka na úver a do výky 75 %,
- max. výka úveru je 12 mil.Sk.

C. Kritériá programu
Hlavným kritériom je efektívnos vloených prostriedkov. Uprednostnené
budú projekty s kratou dobou návratnosti a projekty vyuívajúce materiály,
zariadenia a prístroje vyrobené v SR.
Do programu môu by zaradené projekty:
- malých vodných elektrární (MVE),
- zamerané na intaláciu slneèných kolektorov,
- zamerané na vyuitie tepelných èerpadiel,
- zamerané na spa¾ovanie biomasy,
- zamerané na vyuitie veternej energie,
- kogeneraèné zdroje.
Do programu nemôu by zaradené projekty:
- ktorých realizácia zaèala pred 1. 1. roku podania iadosti,
- budované mimo územia SR.
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Spôsob prihlásenia sa a výber navrhovaných projektov pre èas B a C
iados o zaradenie projektu do programu musí obsahova vetky údaje uvedené v prílohe. iadosti sa predkladajú vdy do 30. 4. prísluného roku
na územne príslunej poboèke Slovenskej energetickej agentúry (SEA), kde
záujemcovia môu získa podrobné informácie a formuláre iadosti. Informácie
poskytujú aj Energetické konzultaèné a informaèné strediská. iadate¾, ktorý sa
uchádza o úhradu èasti úrokov, musí k iadosti pripoji kópiu úverovej zmluvy.
O poskytnutí finanèného príspevku na základe iadosti a odporúèania SEA
rozhodne Rada pre výber projektov a výsledok oznámi iadate¾om a MF SR
v termíne do 31. 5. v roku podania iadosti.
Poznámka:
Predpokladaná úspora energie na projekt musí by doloená energetickým
auditom alebo túdiou alebo projektom (obsahujúcim výpoèet úspory energie
a ekonomické hodnotenie). Správnos výpoètu úspory overí SEA.
Adresy poboèiek Slovenskej energetickej agentúry SEA, kde treba podáva
iadosti o úèas v programoch B a C, sú uvedené na strane 62.
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Program podpory rozvoja cestovného ruchu v SR IV.
Program vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou
záruènou a rozvojovou bankou, .p.ú., s úèinnosou od 1. 7. 1998.
A. Predmet a úèel podpory
Predmetom podpory je prostredníctvom poskytovania nenávratných
finanèných príspevkov prispie k podpore a rozvoju projektov v odvetví cestového ruchu (CR). Úèelom podpory je usmeròovanie podnikate¾ských aktivít
v tomto odvetví s cie¾om zvýi rozsah, kvalitu a zlepi truktúru ponuky
vo¾ného CR v SR.
B. Príjemca podpory
Príjemcami podpory sú malí a strední podnikatelia - fyzické alebo právnické
osoby podnikajúce v odvetví CR v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a
ivnostenského zákona registrované na území SR a zamestnávajúce najviac 500
zamestnancov, ktorých majetková úèas tátu je max. 49 % (netýka sa projektov
v zmysle bodu D3). Okrem bodu D3 sa podpora nevzahuje na obec.
iadate¾om o podporu môe by obchodná spoloènos, v ktorej má obec
majetkovú úèas.
C. Forma a rozsah podpory
Podpora sa realizuje formou poskytnutia nenávratného finanèného príspevku
na úroky z úverov úèelovo pouitých pod¾a zamerania programu (bod D), a to
v rozsahu do:
- 70 % zo základných úrokov vzniknutých poèas celej doby trvania
úverového vzahu, avak max. 3 mil.Sk, v prípade projektu v zmysle bodu D3
max. 4 mil.Sk,
80 % zo základných úrokov vzniknutých poèas celej doby trvania
úverového vzahu, avak max. 4 mil.Sk v prípade projektu v zmysle bodu D6 a
bodu D7.
D. Podmienky poskytnutia podpory
Podpora je urèená pre podnikate¾ské subjekty, ktoré výrazne prispejú
k zlepeniu ponuky sluieb vo¾ného CR v SR realizáciou projektov s nasledovným zameraním:
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1. výstavba a základné vybavenie nových ubytovacích zariadení a stravovacích zariadení zaradených do kategórií, tried a skupín,
2. rekontrukcia a modernizácia ubytovacích a stravovacích zariadení
zaradených do kategórií, tried a skupín, ktorých výsledkom bude zvýenie tandardu doteraz poskytovaných sluieb,
3. rekontrukcia a základné vybavenie nehnute¾ností zapísaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR s následným vyuitím pre ubytovacie a
stravovacie sluby zaradené do kategórií, tried a skupín, resp. s vyuitím pre
doplnkové sluby CR,
4. zriadenie doplnkových sluieb CR bezprostredne nadväzujúcich na ubytovacie, príp. stravovacie zariadenia za úèelom skvalitnenia a zatraktívnenia
prostredia (portovo-rekreaèné a kultúrno-spoloèenské zariadenia, poièovne,
úschovne, zariadenia drobnej drevenej architektúry - kryté sedenia, kanadské
stoly a lavice, bazény, sauny, soláriá, fitnesscentrá, vodné vleky, tobogány, golfové, volejbalové, squashové a tenisové ihriská, letné kiná a pod.) a truktúry
poskytovaných sluieb (napr. mikrobusy zakúpené prevádzkovate¾mi ubytovania na zabezpeèenie dopravy pre ubytovaných hostí),
5. dobudovanie parkovísk, príjazdových komunikácií, sociálnych zariadení
a infratruktúry pri vlastných ubytovacích a stravovacích zariadeniach, výstavba ekologických stavieb nevyhnutných pre prevádzku zariadení CR,
6. výstavba a modernizácia osobných horských dopravných zariadení,
nákup mechanizmov na úpravu zjazdových a beeckých lyiarskych tratí, zariadení na prevádzkovanie atraktívnych druhov dopravy, napr. historického alebo
ekologického charakteru,
7. výstavba resp. dostavba zariadení na mechanické zasneovanie
lyiarskych svahov po splnení nasledovných podmienok:
a/ min. nadmorská výka najniie poloeného zasneovaného miesta
lyiarskeho svahu musí by 500 m n.m.,
b/ min. prepravný výkon lanoviek a vlekov slúiacich pre zasneovaný
svah musí by 2 000 osôb/h.,
c/ min. mechanicky zasneovaná plocha musí by 25 000 m2 (cca 500
x 50 m),
d/ min. poèet snehových diel musí by 2 ks,
e/ dostatoèný elektrický príkon a zdroj vody pre zasneovanie,
f/ ubytovacia kapacita priamo v lokalite, ale aj v okolí, svojím
mnostvom a kvalitou musí predstavova predpoklad vyaenia sluieb úèastníkmi CR.
Pri podpore projektu sa môe zoh¾adni súèasne aj èas investícií hradených
z úveru (avak najviac 40 % z úveru) pre zriadenie doplnkovej vybavenosti
lyiarskeho svahu (vozidlá na úpravu zjazdovky, osvetlenie zjazdovky, servis
pre opravy lyiarskeho výstroja, úschovòa, sociálne zariadenia a atne pod.).
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Podporu nie je moné poskytnú na:
- úhradu prevádzkových nákladov,
- kúpu nehnute¾ností,
- kúpu osobných automobilov alebo autobusov,
- projekty zamerané len na vybudovanie, resp. rekontrukciu odbytových
stredísk verejného stravovania s prevane zábavnou funkciou (napr. varieté,
noèný bar, kasíno, heròa, nákup hudobných a hracích automatov a pod.) a kategórie bufet,
- projekty zamerané na vybudovanie, resp. rekontrukciu ubytovani
v súkromí okrem projektov zameraných na agroturistiku (t.j. poskytovanie
sluieb CR vo vidieckom prostredí popri po¾nohospodárskej výrobe),
- projekty zamerané na erotické sluby,
- zariadenia vyuívané predovetkým miestnou klientelou,
- investície, ktoré nesúvisia priamo s podnikate¾ským zámerom v CR a
úvery, ktorých úèelovos iadate¾ vierohodne nepreukáe.
E. Podmienky úèasti na programe
1. Realizácia projektov nesmie by dlhia ako 24 mesiacov, v prípade projektov v zmysle bodu D3 max. 36 mesiacov (realizáciou projektu sa rozumie
obdobie od prvého èerpania podporovaného úveru do sprevádzkovania zariadenia).
2. iadate¾om o príspevok môe by iba podnikate¾, ktorého úverový vzah
trvá v èase podania iadosti a úver je v lehote splatnosti a nie je v omekaní so
splátkami úveru a úrokov.
3. iadate¾ musí zariadenie prevádzkova v súlade s predloeným projektom min. 36 mesiacov po vyplatení finanèného príspevku.
F. Postup pri podaní iadosti
1. Formuláre iadosti o finanèný príspevok sú k dispozícii v centrále a v
regionálnych zastúpeniach SZRB a v poboèkách peòaných ústavov. iadate¾ je
povinný vyplni iados vo vetkých bodoch presne a úplne s výnimkou tých
bodov, ktoré vypåòa poskytovate¾ úveru. Podpísaním iadosti iadate¾ akceptuje podmienky tohto programu a súèasne potvrdzuje správnos a úplnos údajov.
2. Vyplnenú a poskytovate¾om úveru potvrdenú iados spolu s poadovanými podkladmi zale iadate¾ SZRB.
3. SZRB po kompletizácii a posúdení iadosti túto postúpi na rozhodnutie
Komisii pre cestovný ruch.
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G. Rozhodnutie o priznaní finanèného príspevku
O priznaní a výke nenávratného finanèného príspevku rozhoduje Komisia
pre cestovný ruch zloená zo zástupcov MH SR a SZRB. O rozhodnutí Komisie
pre cestovný ruch informuje SZRB písomne iadate¾a. V prípade kladného
rozhodnutia vystaví SZRB Zmluvu o poskytnutí nenávratného finanèného
príspevku, v prípade záporného rozhodnutia oznámi jeho dôvod.
H. Vyplatenie finanèného príspevku
Podmienkou vyplatenia finanèného príspevku je sprevádzkovanie predmetného zariadenia, uskutoènenie kontroly zástupcami SZRB a splnenie podmienok
stanovených v Zmluve. Finanèný príspevok SZRB jednorazovo poukáe na
bený úèet iadate¾a.
Pri podpore projektu v zmysle bodu D7, po preukázaní úèelného preinvestovania min. 60 % úverových prostriedkov, môe by poukázaná èas finanèného
príspevku vo forme zálohy vo výke 50 % pris¾úbeného príspevku. Finanèný
príspevok je moné poui na úhradu úrokov, istiny predmetného úveru alebo
na ïalie skvalitnenie sluieb.
V Zmluve si SZRB vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch finanèný
príspevok kráti alebo zrui, v prípade u vyplatenej sumy poadova jej vrátenie.
Na poskytnutie finanèného príspevku nie je právny nárok.
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Program podpory malých zaèínajúcich podnikate¾ov
- TART
Vyhlasovate¾ programu: Ministerstvo hospodárstva SR
Vykonávate¾ programu: Slovenská záruèná a rozvojová banka, .p.ú.
A. Predmet a úèel podpory
Cie¾om programu je zvýhodnenými podmienkami pomôc malým zaèínajúcim podnikate¾om bez dostatoèného kapitálového krytia realizova nádejné
podnikate¾ské zámery. Orientovaný je na podporu zaloenia a rozvoja malých
podnikov tak, aby z týchto vznikli stabilné prosperujúce podnikate¾ské subjekty schopné ïalieho samostatného a úspeného rozvoja a aby prispieval k rýchlejej ekonomickej stabilizácii tejto podnikate¾skej vrstvy.
B. Príjemca podpory
Program je urèený malým zaèínajúcim podnikate¾om registrovaným a
sídliacim na území SR, ktorých poèet zamestnancov nesmie prekroèi 9 a v prípade priemyselného podniku 25. Úèas podnikate¾ského subjektu v tomto programe nevyluèuje úèas v iných programoch, ktoré u boli vyhlásené alebo
ktorých vyhlásenie sa pripravuje.
C. Forma a výka podpory
Forma podpory spoèíva v poskytnutí nenávratného finanèného príspevku a
do výky 75 % základných úrokov poskytnutého komerèného úveru na predmetný podnikate¾ský zámer.
Ak iadate¾ pouije prostriedky poskytnuté neoprávnene alebo v rozpore s
podmienkami poskytnutia podpory, je povinný odvies finanèné prostriedky v
rovnakej výke a zároveò zaplati penále pod¾a zákona NR SR è. 303/1995 Z.z.
o rozpoètových pravidlách v znení neskorích predpisov.
Kontrolu pouitia podpory v súlade so schváleným Programom podpory a s
uzavretou zmluvou na základe § 5 ods. 3 zákona NR SR è. 100/1995 Z.z.
vykonáva vyhlasovate¾.
Úhrada úrokov je limitovaná do výky 4 mil.Sk.
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D. Zásady a podmienky poskytnutia podpory
Podpora môe by poskytnutá iba malým a stredným podnikate¾om, ktorých
hlavným predmetom èinnosti je priemyselná, stavebná alebo remeselná výroba,
alebo napomáhajú rozvoj siete sluieb priemyselnej povahy, resp. platených
sluieb pre obyvate¾stvo, prípadne pôsobia v oblasti cestovného ruchu a
dopravy. Projekt musí by realizovaný na území SR.
Poskytnutý komerèný úver musí by pouitý na:
-

nákup strojov a zariadení alebo ich modernizáciu,
kúpu a rekontrukciu nehnute¾ností a prevádzkových priestorov,
nákup základných zásob a surovín urèených na ïalie spracovanie.

Nevyhnutnou podmienkou je návratnos úveru, vo vzahu ku ktorému sa
podpora poskytne.
E. Náleitosti iadosti o poskytnutie podpory a spôsob prihlásenia sa
do programu
Základnými náleitosami iadosti sú:
- podnikate¾ský plán,
- ivnostenský list, výpis z obchodného registra, resp. iné oprávnenie
na podnikanie.
Podnikate¾ský subjekt ako záujemca o úèas v programe predloí iados o
poskytnutie podpory vyhlasovate¾ovi programu, ktorý komisionálne rozhodne o
poskytnutí podpory.
Vyhlasovate¾ v spolupráci s vykonávate¾om programu urèia podrobné
zásady o spôsobe výberu projektov a o spôsobe poskytovania podpory.
F. Doba trvania programu podpory
Program sa vyhlasuje na podporu projektov, ktorých realizácia sa zaèala po
1. 1. 1998, a jeho trvanie nie je èasovo obmedzené. V súlade s potrebami rozvoja hospodárstva a monosami tátneho rozpoètu bude program kadoroène
obnovovaný a do prípadného ukonèenia platnosti, o èom bude podnikate¾ská
verejnos osobitne informovaná.
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Program REGIÓN
Vyhlasovate¾ programu: Ministerstvo hospodárstva SR
Vykonávate¾ programu: Slovenská záruèná a rozvojová banka, .p.ú.
A. Predmet a úèel podpory
Cie¾om programu je zvýhodnenými podmienkami podpori malé a stredné
podnikanie v regiónoch obzvlá postihnutých následkami retrukturalizácie
národného hospodárstva s vysokou mierou nezamestnanosti.
B. Príjemca podpory
Program je urèený malým a stredným podnikate¾ským subjektom registrovaným a sídliacim na území SR s limitujúcim poètom do 500 zamestnancov v dobe podania iadosti so sídlom vo vybratých regiónoch s viac ako 18 %
nezamestnanosou. Úèas podnikate¾ského subjektu v tomto programe nevyluèuje úèas v iných programoch, ktoré u boli vyhlásené alebo ktorých vyhlásenie sa pripravuje.
C. Forma a výka podpory
Forma podpory spoèíva v poskytnutí nenávratného finanèného príspevku a
do výky 75 % základných úrokov poskytnutého komerèného úveru na predmetný podnikate¾ský zámer.
Ak iadate¾ pouije prostriedky poskytnuté neoprávnene alebo v rozpore s
podmienkami poskytnutia podpory, je povinný odvies finanèné prostriedky v
rovnakej výke a zároveò zaplati penále pod¾a zákona NR SR è. 303/1995 Z.z.
o rozpoètových pravidlách v znení neskorích predpisov.
Kontrolu pouitia podpory v súlade so schváleným Programom podpory a s
uzavretou zmluvou na základe § 5 ods. 3 zákona NR SR è. 100/1995 Z.z.
vykonáva vyhlasovate¾.
Úhrada úrokov je limitovaná do výky 4 mil.Sk.
D. Zásady a podmienky poskytovania podpory
Projekt musí ma charakter priemyselnej, stavebnej, remeselnej výroby,
74

vyplývajúcej zo ivnostenských oprávnení, ktoré sú zahrnuté vo viazaných
ivnostiach (príloha è. 2 k zákonu è. 455/1991 Zb. v znení neskorích predpisov) a koncesovaných ivnostiach (príloha è. 3 k zákonu è. 455/1991 Zb.),
s prihliadnutím na ochranu ivotného prostredia a vytváraním nových spoloèensky úèelných pracovných miest, a tie sa môe týka aj rozvoja aktívneho cestovného ruchu. Majetková úèas tátu, keï ide o stredné podnikanie, musí by
menia ako 50 %.
Poskytnutý komerèný úver musí by pouitý na:
- nákup strojov a zariadení alebo ich modernizáciu,
- kúpu a rekontrukciu nehnute¾ností a prevádzkových priestorov,
- nákup základných zásob a surovín urèených na ïalie spracovanie.
Nevyhnutnou podmienkou je návratnos úveru, vo vzahu ku ktorému sa
podpora poskytne.
E. Náleitosti iadosti o poskytnutie podpory a spôsob prihlásenia sa
do programu
Základnými náleitosami iadosti sú:
- podnikate¾ský plán,
- ivnostenský list, výpis z obchodného registra, resp. iné oprávnenie
na podnikanie.
Podnikate¾ský subjekt ako záujemca o úèas v programe predloí iados o
poskytnutie podpory vyhlasovate¾ovi programu, ktorý komisionálne rozhodne o
poskytnutí podpory.
Vyhlasovate¾ v spolupráci s vykonávate¾om programu urèia podrobné
zásady o spôsobe výberu projektov a o spôsobe poskytovania podpory.
F. Doba trvania programu podpory
Program sa vyhlasuje na podporu projektov, ktorých realizácia sa zaèala po
1. 1. 1998, a jeho trvanie nie je èasovo obmedzené. V súlade s potrebami rozvoja hospodárstva a monosami tátneho rozpoètu bude program kadoroène
obnovovaný a do prípadného ukonèenia platnosti, o èom bude podnikate¾ská
verejnos osobitne informovaná.
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Program podpory MSP pri vyuívaní výsledkov vedy
a techniky - PATENT
Vyhlasovate¾ programu: Ministerstvo hospodárstva SR
Vykonávate¾ programu: Slovenská záruèná a rozvojová banka, .p.ú.
A. Predmet a úèel podpory
Cie¾om programu je prostredníctvom zvýhodnených podmienok u¾ahèi
malým a stredným podnikate¾om vyuívanie výsledkov vedy a techniky a
prispie k zvýeniu technickej úrovne ich výrobkov.
B. Príjemca podpory
Program je urèený malým a stredným podnikate¾ským subjektom registrovaným a sídliacim na území SR s limitujúcim poètom do 500 zamestnancov v dobe podania iadosti. Úèas podnikate¾ského subjektu v tomto programe
nevyluèuje úèas v iných programoch, ktoré u boli vyhlásené alebo ktorých
vyhlásenie sa pripravuje.
C. Forma a výka podpory
Forma podpory spoèíva v poskytnutí nenávratného finanèného príspevku a
do výky 75 % základných úrokov poskytnutého komerèného úveru na predmetný podnikate¾ský zámer.
Ak iadate¾ pouije prostriedky poskytnuté neoprávnene alebo v rozpore s
podmienkami poskytnutia podpory, je povinný odvies finanèné prostriedky v
rovnakej výke a zároveò zaplati penále pod¾a zákona NR SR è. 303/1995 Z.z.
o rozpoètových pravidlách v znení neskorích predpisov.
Kontrolu pouitia podpory v súlade so schváleným Programom podpory a s
uzavretou zmluvou na základe § 5 ods. 3 zákona NR SR è. 100/1995 Z.z.
vykonáva vyhlasovate¾.
Úhrada úrokov je limitovaná do výky 4 mil.Sk.
D. Zásady a podmienky poskytnutia podpory
Podpora môe by poskytnutá iba malým a stredným podnikate¾om, ktorých
hlavným predmetom èinnosti je priemyselná, stavebná alebo remeselná výroba
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alebo napomáhajú rozvoj siete sluieb priemyselnej povahy, prièom sa realizuje pôvodný tuzemský patent alebo výsledok výskumu. Môe ís aj o vyuitie
pièkovej zahraniènej licencie z know-how.
Poskytnutý komerèný úver musí by pouitý na:
-

nákup strojov a zariadení alebo ich modernizáciu,
kúpu a rekontrukciu nehnute¾ností a prevádzkových priestorov,
nákup základných zásob a surovín urèených na ïalie spracovanie.

Nevyhnutnou podmienkou je návratnos úveru, vo vzahu ku ktorému sa
podpora poskytne.
E. Náleitosti iadosti o poskytnutie podpory a spôsob prihlásenia sa
do programu
Základnými náleitosami iadosti sú:
- podnikate¾ský plán,
- ivnostenský list, výpis z obchodného registra, resp. iné oprávnenie
na podnikanie.
Podnikate¾ský subjekt ako záujemca o úèas v programe predloí iados o
poskytnutie podpory vyhlasovate¾ovi programu, ktorý komisionálne rozhodne o
poskytnutí podpory.
Vyhlasovate¾ v spolupráci s vykonávate¾om programu urèia podrobné
zásady o spôsobe výberu projektov a o spôsobe poskytovania podpory.
F. Doba trvania programu podpory
Program sa vyhlasuje na podporu projektov, ktorých realizácia sa zaèala po
1. 1. 1998, a jeho trvanie nie je èasovo obmedzené. V súlade s potrebami rozvoja hospodárstva a monosami tátneho rozpoètu bude program kadoroène
obnovovaný a do prípadného ukonèenia platnosti, o èom bude podnikate¾ská
verejnos osobitne informovaná.
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MINISTERSTVO VÝSTAVBY A VEREJNÝCH PRÁC SR
pitálska 8, 816 44 Bratislava
Tel.: 07/59 75 11 11, 50 63 46 59 - FRB, fax: 07/52 96 70 54, 52 46 70 54
MINISTERSTVO VÝSTAVBY A VEREJNÝCH PRÁC SR je ústredným
orgánom tátnej správy SR pre verejné práce, verejné obstarávanie, tátnu
bytovú politiku a hospodárenie s bytmi, stavebnú výrobu a výrobu stavebných
látok, investiènú výstavbu a export stavebných prác. V rámci svojej kompetencie vykonáva správu tátneho fondu rozvoja bývania.

tátny fond rozvoja bývania
tátny fond rozvoja bývania bol zriadený zákonom NR SR è. 124/1996 Z.z.
za úèelom financovania tátnej podpory výstavby bytov a ubytovní, dodatoèného zateplenia bytových domov a rodinných domov, stavebných úprav
bytových domov, odstránenia statických chýb bytových domov a dokonèenia
rozostavaných objektov bývalej komplexnej bytovej výstavby.
O pouití prostriedkov fondu rozhoduje minister na základe odporúèania
Rady fondu v súlade so schváleným rozpoètom fondu.
A. Subjekty, forma a úèel podpory
Podporu mono poskytnú fyzickej osobe, ktorá je obèanom SR a má
na území SR trvalý pobyt, alebo právnickej osobe so sídlom na území SR
vo forme úveru, nenávratného príspevku, úhrady èasti úroku z úveru poskytnutého bankou (s výnimkou úveru zo stavebného sporenia). Na stavby pod¾a
písm. a/ a e/ mono súèasne poskytnú viac druhov podpory (fyzickej osobe
na stavbu pod¾a písm. a/ mono poskytnú podporu len raz). Podporu mono
poskytnú na uskutoènenie stavby, ktorou je
a/ výstavba bytu, bytového domu, rodinného domu alebo dostavba rozostavaného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, príp.
prestavbou nebytového priestoru,
b/ výstavba ubytovne alebo dostavba ubytovne vrátane ubytovne, ktorá sa
získa prestavbou nebytového priestoru, urèenej najmä pre obèanov, ktorí potrebujú pomoc,
c/ dodatoèné zateplenie bytového domu a rodinného domu, a s tým súvisia78

ce stavebné úpravy, pri ktorých ide o uskutoènenie technických opatrení smerujúcich k zlepeniu tepelnoizolaèných vlastností stavebných kontrukcií v záujme
zníenia výpoètovo urèenej spotreby tepla na vykurovanie merného bytu,
d/ stavebná úprava bytu, bytového domu a rodinného bytu,
e/ odstránenie statických chýb bytového domu, ak sú preukázané oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
f/ dokonèenie rozostavaných objektov (zariadenia a ústavy sociálnej
starostlivosti) a objektov technickej vybavenosti podmieòujúcich uívaniaschopnos dokonèených alebo finanène zabezpeèených rozostavaných bytov,
ktoré sú evidované v databáze bývalej komplexnej bytovej výstavby ministerstva k 31. 12. 1994.
B. Podmienky poskytnutia podpory
1. iadate¾ musí preukáza, e
a/ na stavbu má zabezpeèené vlastné prostriedky alebo prostriedky
stavebného sporenia vo výke najmenej 20 % z obstarávacích nákladov stavby,
b/ je schopný plati splátky a úroky z úveru v dohodnutej výke a v lehotách, ak je druhom podpory úver.
2. Právnická osoba musí pre výber zhotovite¾a stavby poui formu verejného obstarávania pod¾a osobitného predpisu okrem prípadov, ak
a/ neiada o poskytnutie nenávratného príspevku alebo
b/ je súèasne zhotovite¾om stavby, alebo
c/ preinvestoval najmenej 30 % obstarávacích nákladov stavby a má
uzavretú zmluvu so zhotovite¾om.
C. Postup pri poskytovaní podpory
1. iadate¾ predkladá písomnú iados fondu prostredníctvom okresného
úradu prísluného pod¾a miesta stavby alebo jej umiestnenia. Náleitosti
iadosti sú najmä:
- identifikaèné údaje iadate¾a,
- úèel, druh a návrh výky podpory,
- údaje o stavbe,
- preukázanie finanèného krytia obstarávacích nákladov stavby,
- preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z poadovaného úveru,
- návrh na zabezpeèenie záväzkov.
2. Fond rozhodne do 60 dní odo dòa doruèenia iadosti okresným úradom
o poskytnutí podpory pod¾a poradia doruèených iadostí a priorít urèených vládou SR a do vyèerpania sumy vyèlenenej v rozpoète fondu.
3. Na poskytnutie podpory z prostriedkov fondu nie je právny nárok.
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MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR
Sekcia kombinovanej dopravy
Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
Tel.: 07/59 49 41 11, 59 49 42 23, fax: 07/52 44 22 45
V roku 1994 vyhlásilo bývalé MDSVP SR Program podpory rozvoja kombinovanej dopravy v SR. Výber a realizáciu konkrétnych projektov od roku 1995
zabezpeèuje MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔT A TELEKOMUNIKÁCIÍ
SR v súèinnosti so Slovenskou záruènou a rozvojovou bankou, .p.ú. Program
bol viac krát aktualizovaný.

Program podpory rozvoja kombinovanej dopravy
v Slovenskej republike
A. Príjemca podpory
Príjemcom podpory sú subjekty, ktoré vykonávajú kombinovanú dopravu a
subjekty, ktoré chcú podnika v kombinovanej doprave so sídlom na území SR,
vrátane spoluúèasti zahranièných subjektov, zaregistrovaných na území SR v
súlade s platným právnym poriadkom.
B. Podmienky poskytnutia podpory
1. Predloený podnikate¾ský zámer musí by zaloený na reálnych predpokladoch tvorby zdrojov zabezpeèujúcich návratnos úveru.
2. Program je urèený na podporu investièných, modernizaèných a inovaèných projektov, zameraných na
a/ nákup nákladových jednotiek a dopravných prostriedkov, zabezpeèujúcich realizáciu konkrétnych prepráv zásielok systémami kombinovanej
dopravy,
b/ výstavbu a modernizáciu terminálov kombinovanej dopravy (Bratislava, Trenè.Teplá, ilina, Zvolen, Luèenec, Spi.N.Ves, Koice, Stráske),
c/ zavedenie výroby dopravných prostriedkov a manipulaèných zariadení pre systémy kombinovanej dopravy.
3. Hlavnými kritériami pre výber projektov sú:
a/ preukázanie splatnosti investièného úveru (z poskytnutého úveru
mono max. 1 % priamo poui na prevádzkové náklady súvisiace s realizovaním investiènej akcie, napr. otvorenie akreditívu, prvé poistné, DKP a pod.):
- u projektov pod¾a bodu 2.a/ do 5 rokov (u lodí do 7 rokov),
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- u projektov pod¾a bodu 2.b/ do 7 rokov,
- u projektov pod¾a bodu 2.c/ do 4 rokov,
b/ súlad so zásadami tátnej dopravnej politiky, zámermi tátnej trukturálnej politiky v oblasti dopravy, schválenou koncepciou rozvoja dopravy a
projektmi rozvoja, schválenými vládou SR.
Podpornými kritériami sú:
a/ efektívnos vloených prostriedkov a ich návratnos do 7 rokov,
b/ zabezpeèenie realizácie konkrétnych prepráv zásielok systémami
kombinovanej dopravy,
c/ zavedenie výroby dopravných prostriedkov a manipulaèných zariadení vo väzbe na odbyt a realizáciu konkrétnych prepráv zásielok systémami kombinovanej dopravy,
d/ zniovanie negatívnych úèinkov dopravy na ivotné prostredie,
e/ zvyovanie zamestnanosti v daných regiónoch.
C. Forma a výka podpory
Na realizované podnikate¾ské zámery v uvedenej oblasti je poskytovanie:
a/ záruky do výky 85 % istiny úveru, pri max. výke úveru 100 mil.Sk.
Záruka je poskytovaná na úvery iadate¾ov, ktorí nedisponujú v potrebnom
rozsahu vhodnými zabezpeèovacími prostriedkami. Podnikate¾ským subjektom,
kde úèas tátu je vyia ako 49 %, nie je moné poskytnú záruku z tohto programu,
b/ nenávratného finanèného príspevku max. do výky 70 % úrokových
nákladov z úveru úèelovo pouitého pod¾a zamerania programu.
D. Postup pri podaní iadosti o podporu
1. iados o poskytnutie úveru, pri ktorom prichádza do úvahy záruka
Slovenskej záruènej a rozvojovej banky (SZRB), iadate¾ podpory predloí
v úverujúcom peòanom ústave, so sídlom na území SR.
2. iadosti o podporu sú k dispozícii v úverujúcich peòaných ústavoch,
v centrále a regionálnych zastúpeniach SZRB. iadate¾ je povinný vyplni
iados o podporu vo vetkých bodoch presne, úplne a pravdivo. V prípade, e
iadate¾ iada aj o podporu formou poskytnutia nenávratného finanèného
príspevku v zmysle tohto programu, musí vyplni formulár iadosti o poskytnutie nenávratného finanèného príspevku.
3. iados o podporu doruèí úverujúci peòaný ústav SZRB. Súèasne kópiu
potvrdenej iadosti s podnikate¾ským zámerom iadate¾ predloí Ministerstvu
dopravy, pôt a telekomunikácií SR na sekciu kombinovanej dopravy.
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E. Rozhodnutie o priznaní podpory
Návrhy podnikate¾ských zámerov sú posudzované z h¾adiska splnenia
kritérií programu, reálnosti návratnosti investície, kvantifikácií rizík a posúdení
bonity príjemcu podpory. O zaradení podnikate¾ského zámeru do predmetného
programu rozhodne komisia pri MDPT SR, ktorá bude iadate¾a informova o
svojom rozhodnutí do 60 dní.
Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.
Bliie informácie o programe poskytnú:
* Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií SR
sekcia kombinovanej dopravy
tel.: 07/59 49 43 90, 59 49 42 23, fax: 07/59 49 42 45
* Slovenská záruèná a rozvojová banka, .p.ú.
centrála Bratislava
tel.: 07/57 29 22 22, fax: 07/52 49 99 10
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MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
Odbor regionálnej politiky a rozvoja vidieka
Dobrovièova 12, 812 66 Bratislava
Tel.: 07/59 26 61 11, 52 92 63 80, fax: 07/59 26 62 67
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR je ústredným orgánom tátnej
správy SR pre po¾nohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybárstvo, po¾ovníctvo
a potravinárstvo. V zmysle zákona NR SR è. 240/1998 Z.z. o po¾nohospodárstve tát podporuje podnikanie v po¾nohospodárstve najmä poskytovaním
nenávratných prostriedkov (dotácie) tátneho rozpoètu a tátnych fondov,
návratných prostriedkov tátnych fondov a peòaných ústavov so zvýhodnenými úrokovými podmienkami, záruk na úvery poskytované tátnymi fondami a
tátnymi peòanými ústavmi, ako aj prostriedkov na nákup zmeniek, skladiskových záloných listov a tovarových záloných listov.

Dotácie v zmysle výnosu MP SR è. 928/2/1999-100 zo 16. 4. 1999
o podpore podnikania v po¾nohospodárstve
Dotácie pod¾a tohto výnosu môe ministerstvo poskytnú na základe písomnej
iadosti právnickej osobe so sídlom v SR alebo fyzickej osobe s trvalým pobytom na území SR, ktorá podniká v pôdohospodárstve. Z podnikate¾ského
zámeru musí vyplýva, e v roku, na ktorý poaduje dotáciu na podnikanie v
po¾nohospodárstve, dosiahne minimálne roèné príjmy z po¾nohospodárskej èinnosti pod¾a skupín ceny pôdy pod¾a prílohy è. 7 výnosu.
Dotácie na úhradu èasti poistného a na úhradu èasti kôd
Dotácie na úhradu èasti poistného plateného podnikate¾om, hospodáriacim
na pôde z poistnej zmluvy na poistenie majetku pre prípad kody spôsobenej
¾adovcom a víchricou alebo ¾adovcom alebo víchricou, sa môe poskytnú do
výky 20 % poistného zaplateného v príslunom rozpoètovom roku.
Dotácie na úhradu èasti kôd katastrofálneho rozsahu v rastlinnej výrobe sa
môu poskytnú do výky
a/ najviac 20 % kody katastrofálneho rozsahu, alebo
b/ úhrady èasti úrokov z poskytnutých krátkodobých alebo strednodobých
úverov na úhradu priamych kôd v benom roku do výky 10 percentuálnych
bodov úrokovej sadzby z úrokov splatných v príslunom rozpoètovom roku.
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Vyhlásenie rozvojových programov
Na roky 1999 a 2001 sa vyhlasujú tieto rozvojové programy na ochranu a
rozvoj urèitých odvetví po¾nohospodárskej výroby:
a/ zabezpeèenie prevádzky v rastlinnej výrobe,
b/ rozvoj ivoèínej výroby,
c/ zachovanie genofondu osív, sadív a hospodárskych zvierat, ¾achtenie
odrôd osív, sadív a plemenitbu hospodárskych zvierat,
d/ rozvoj agroturistiky, vidieka a diverzifikáciu ekonomických aktivít,
e/ zachovanie chovov dostihových koní a jazdeckých koní v Národnom
rebèíne, .p., Topo¾èianky a Závodisko, .p., Bratislava,
f/ investiènú èinnnos,
g/ odbyt po¾nohospodárskych výrobkov,
h/ zabezpeèenie výskumu a sluieb,
i/ podporu osobitných ekologických poiadaviek v po¾nohospodárskej
výrobe,
j/ èiastoènú úhradu úrokov z úverov na nadobudnutie skladiskových a
tovarových listov,
k/ úhradu èasti úrokov z poskytnutých úverov na trvale sa obracajúce zásoby.
Jednotlivé rozvojové programy majú svoje samostatné pecifické podmienky a kritériá, v rámci ktorých je moné sa uchádza o dotáciu.

Dotácie na obhospodarovanie po¾nohospodársky znevýhodnených
oblastí v zmysle výnosu MP SR è. 928/1/1999-100 zo 16. 4. 1999
Týmto výnosom sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých
po¾nohospodársky znevýhodnených oblastí, podrobnejie sa vymedzujú po¾nohospodársky znevýhodnené oblasti s prihliadnutím na výsledky bonifikácie
po¾nohospodárskeho pôdneho fondu, ako aj spôsob zisovania nákladovosti na
jednotku výroby a ustanovuje sa výka podpory a podrobnosti jej poskytovania.
Dotácia podnikate¾om hospodáriacim na pôde v horských a v iných po¾nohospodársky znevýhodnených oblastiach sa môe poskytnú na obhospodarovanú po¾nohospodársku pôdu, na ktorú pripadá mnostvo chovaného hovädzieho dobytka, oviec, koní a kôz pod¾a § 4 a 5. Dotácia sa poskytuje podnikate¾ovi na základe iadosti na jeden hektár po¾nohospodárskej pôdy evidovanej v druhu pozemku za stanovených roèných minimálnych príjmov z
po¾nohospodárskej výroby.
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Finanèné prostriedky zo tátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva (Smernice è. 6/1998 a è. 1/1999/PF)
TÁTNY PODPORNÝ FOND PÔDOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA (ïalej len fond) je zlokou osobitného systému financovania a úverovania pôdohospodárstva SR, ktorý repektuje pecifiká jeho výrobného a ekonomického cyklu. Cie¾om fondu je podpora obnovy strojov, technológií a technologických podmienok subjektov podnikajúcich v rezorte pôdohospodárstva,
zvyovanie konkurencieschopnosti produkcie a exportnej výkonnosti po¾nohospodárstva a potravinárstva, podpora regionálnych rozvojových programov v
pôdohospodárstve a potravinárstve, rozvoj podnikate¾ských aktivít
v lesnom a vodnom hospodárstve, podpora týchto subjektov pri získavaní
po¾nohospodárskeho pôdneho fondu a lesného fondu do vlastníctva v súlade
s cie¾mi schválenej agrárnej, lesníckej a vodohospodárskej koncepcie.
A. Formy poskytovania prostriedkov fondu
1. Finanèné prostriedky fondu sa môu poskytnú v súlade s programami
fondu v po¾nohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve,
vyhlásených Ministerstvom pôdohospodárstva SR na ïalie obdobie.
2. Vo vyhlásených programoch sú uvedené vetky úèely súvisiace s ich
vecným zameraním, podporovanými aktivitami, úèasou subjektov na jednotlivých programoch, podnikate¾ských zámeroch a podmienkami, na ktoré sa
bude pri poskytovaní podpory prihliada.
3. Na podporu uskutoèòovania programov mono uplatni tieto formy:
a/ poièky
1/ urèené na podporu programov fondu - Metodický pokyn è. 1
2/ úroková sadzba 1 - 5 % p.a.,
3/ doba splatnosti 5 - 10 rokov,
b/ záruka na úver, ktorá je urèená na u¾ahèenie realizácie
podnikate¾ských zámerov, na ktoré bola podaná iados o poskytnutie úveru od
peòaných ústavov, a to
1/ pri dåke splatnosti úveru do 2 rokov do výky 50 % z objemu
poskytnutého úveru,
2/ pri dåke splatnosti úveru do 5 rokov do výky 60 % z objemu
poskytnutého úveru,
3/ pri dåke splatnosti úveru nad 5 rokov do výky 70 % z objemu
poskytnutého úveru, za poskytnutie záruky na úver iadate¾ uhradí na úèet
fondu jednorazový poplatok vo výke 1 % z priznanej záruky,
c/ úhrada èasti úrokov z úverov poskytnutých peòanými ústavmi,
a to tak, e
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1/ úroková sadzba nárokovaná k úhrade je stanovená do výky vyhlásenej diskontnej sadzby aktuálnej ku dòu úhrady, ale nie niia ako 5 %
(rozdiel medzi úrokovou sadzbou a výkou diskontnej sadzby),
2/ úhrada èasti úrokov z poskytnutých úverov platí od uzatvorenia
zmluvy po celú dobu splatnosti úveru,
3/ èiastoèná úhrada èasti leasingového koeficientu max. do výky
40 % na základe leasingovej zmluvy,
d/ kombinácia - záruky a pôièky a záruky a úhrady èasti úrokov
z úverov, ktorá je uvedená v Metodickom pokyne è. 1.
B. Subjekty podpory
1. O prostriedky fondu môu poiada právnické osoby a fyzické osoby
vo vetkých formách podnikania bez oh¾adu na vlastnícke a organizaèné formy,
ktoré majú sídlo a vykonávajú podnikate¾skú èinnos na území SR v po¾nohospodárstve, potravinárstve, v lesnom a vodnom hospodárstve.
2. Prostriedky fondu sa neposkytujú iadate¾om,
- ktorých majetok je v likvidácii alebo sú v konkurze a vyrovnaní,
alebo nie sú zaregistrovaní v príslunom registri, alebo nie sú evidovaní v príslunej evidencii,
- ktorí nemajú vysporiadané retituèné nároky, o ktorých právoplatne
rozhodol súd alebo pozemkový úrad alebo Krajský odbor ministerstva,
- ktorí si neplnia po lehote splatnosti záväzky voèi tátnemu rozpoètu,
rozpoètu obcí v súlade s daòovými zákonmi a uzatvorenými zmluvami, alebo
ktorí majú záväzky po lehote splatnosti voèi FNM, alebo voèi Slovenskému
pozemkovému fondu alebo tátnemu fondu trhovej regulácie.
C. Podmienky poskytnutia a pouitia finanèných prostriedkov fondu
1. Prostriedky fondu sa poskytujú len na tie úèely, na ktoré neboli poskytnuté prostriedky z fondu na ochranu a zve¾aïovanie po¾nohospodárskeho pôdneho fondu, tátneho fondu ivotného prostredia, tátneho fondu vodného
hospodárstva a ostatných tátnych fondov.
2. Na podnikate¾ské zámery investièného charakteru sa nevyaduje uskutoènenie konkurzného konania a nepostupuje sa v zmysle predpisov o verejnom
obstarávaní tovarov, sluieb a verejných prác.
3. Podnikate¾ský zámer mono vykry popri vlastných prostriedkoch súbehom finanèných prostriedkov z dotácie a fondu, ktorý nepresiahne 70 %, resp.
80 % nákladov a ktoré budú poskytnuté na úèely totoné s dotaènými titulmi
Výnosu MP SR o poskytovaní dotácií zo R a s programami fondu podnikate¾om v po¾nohospodársko-potravinárskom komplexe a v lesnom a vodnom
hospodárstve.
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4. Prostriedky fondu s výnimkou záruky a úhrady èasti úrokov sa poskytujú iadate¾ovi s podmienkou, e iadate¾ pokryje podnikate¾ský zámer vlastnými finanènými prostriedkami min. vo výke 20 %, resp. 30 % nákladov úèelu
podpory fondu, pod¾a schválenej výky podpory alebo preukáe toto min. 20 %,
resp. 30 %-né krytie nákladov na úèel podpory príslunými hodnovernými dokladmi.
5. iadate¾ môe obdra prostriedky fondu na ten istý podnikate¾ský
zámer len raz.
6. Na poskytnutie prostriedkov fondu nie je právny nárok.
iadate¾, ktorý prostriedky z fondu prijal, je povinný neodkladne nepouité
prostriedky fondu do 30 dní po uplynutí doby urèenej v zmluve na ich pouitie
vráti na úèet fondu.
Ak klient prostriedky fondu pouil na iný úèel ne na ktorý boli prostriedky
poskytnuté alebo ich pouil v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve, je
povinný ich fondu vráti a zaplati penále vo výke uvedenej v zmluve.
Majetok získaný za prostriedky fondu je moné odpreda alebo previes
v období splácania pôièky alebo úveru na iného vlastníka len so súhlasom ministra na základe odporúèania Rady fondu. Toto ustanovenie sa nevzahuje na
tie prípady, ak ide o dedièské konanie alebo o prevedenie majetku na priameho
následníka - pokraèovate¾a. Klient je povinný vetky tieto zmeny v majetkoprávnom usporiadaní bezodkladne oznámi útvaru správy fondu.
D. Spôsob predkladania iadostí
iadosti o poskytnutie pôièky, záruky alebo úhrady èasti úrokov z poskytnutých úverov z fondu predkladajú iadatelia písomnou formou na urèených
tlaèivách fondu pod¾a miestnej príslunosti týmto orgánom tátnej správy:
1. Krajskému odboru MP SR, ak ide o podnikate¾ov v po¾nohospodárstve,
potravinárstve a v slubách pre tieto odvetvia,
2. Sekcii lesníckej ministerstva, ak ide o podnikate¾ov v lesnom hospodárstve,
3. Sekcii vodohospodárskej ministerstva, ak ide o podnikate¾ov vo vodnom
hospodárstve.
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Metodický pokyn è. 1
PROGRAMY FONDU
Program podpory rozvoja podnikania v po¾nohospodárstve a slubách
Cie¾om programu je podpori rozvoj po¾nohospodárskych aktivít podnikate¾ských subjektov so zameraním na retrukturalizáciu, komercionalizáciu, privatizáciu a regionálny rozvoj, na vytvorenie predpokladov pre ich trvalú ekonomickú úspenos. Ide najmä o priority vyplývajúce z programu rozvoja
po¾nohospodárskej prvovýroby, a to traktory, kombajny, zberová technika na
objemové krmivá, chladiarenská a dojárenská technika. Je urèený pre podnikate¾ské subjekty, podnikajúce v po¾nohospodárskej prvovýrobe, spracovaní
po¾nohospodárskych produktov a slubách.
Podporované sú tieto aktivity:
a/ modernizácia a obnova mechanizaèného parku (forma nákupu novej
techniky): mobilné energetické prostriedky, zberové stroje na zber zrnín (vrátane slamy), krmovín, okopanín, sejacie a sadzacie stroje a stroje na chemickú
ochranu rastlín, traktory, ostatné mechanizaèné prostriedky,
b/ technologické zariadenie na dojenie, oetrenie a spracovanie mlieka,
c/ technologické zariadenia ustajòovacích priestorov,
d/ stroje a zariadenia na obhospodarovanie lúk a pasienkov vrátane technologických zariadení, lúènych a pasienkových hospodárstiev,
e/ technolog. zariadenia modernizácie pri výrobe krmív a kàmnych zmesí,
f/ technické zariadenia, prístroje a nástroje potrebné na prevádzkovanie
sluieb pre po¾nohospodársku prvovýrobu,
g/ stavebné investície súvisiace s rekontrukciou a modernizáciou vrátane
modernizácie a obnovy vybudovaných skladovacích a upravovacích priestorov
po¾nohospodárskych produktov: zrnín, okopanín, objemových krmív, ovocia
a zeleniny, ostatných skladovacích priestorov,
h/ investície na úsporu energie a na vyuitie energie z obnovite¾ných zdrojov, a to budovanie zariadení na vyuívanie obnovite¾ných zdrojov energie
v súlade s koncepciou ochrany a tvorby P: spa¾ovanie slamy, drevných tiepkov a iných po¾nohospodárskych odpadov, rekuperácia a regenerácia tepelnej
energie z po¾nohospodárskych objektov, rozvinutie výroby bioplynu, bionafty
a ostatných druhotných zdrojov energie,
i/ budovanie siete technických sluieb vrátane poradenstva a výroby
po¾nohospodárskej techniky (nákup know-how, licencií, koncesií, nákup servisných a opravárenských zariadení a výrobných zariadení),
j/ doplnkové èinnosti v po¾nohospodárstve,
k/ kúpa nehnute¾ného majetku vrátane zabudovaného hnute¾ného majetku 88

výrobné a skladovacie objekty, za úèelom obnovy podnikania v po¾nohospodárstve, potravinárstve, lesnom a vodnom hospodárstve.
Pôièka sa poskytuje do 70 % z kúpnej ceny na základe kúpnopredajnej
zmluvy. Celkové náklady na predmetnú kúpu nesmú presiahnu výku ocenenia
stanovenú znaleckým posudkom.
Pôièky pod¾a bodu k/ sa poskytujú na dobu splatnosti do 10 rokov, s úrokovou sadzbou 5 %, pri povinnosti preukázania sa vlastnými finanènými
prostriedkami min. vo výke 30 % nákladov úèelu podpory fondu.
Pôièka je urèená na rozvoj ovocinárstva, vinohradníctva, chmelníc a pestovanie zeleniny a na nákup pôdy na zakladanie ovocných sadov, vinohradov,
chme¾níc a skleníkového hospodárstva:
1/ výstavba, vrátane podpory na rekontrukciu ovocných sadov, viníc,
chmelníc a skleníkového hospodárstva (èasový termín splatnosti do 10 rokov)
a/ pôièka sa poskytuje s úrokovou sadzbou 3 % p.a.,
b/ výka podpory je stanovená najviac 40 % z celkových investièných
nákladov na projekt, max. do 200 tis.Sk na 1 ha, na výstavbu a rekontrukciu
skleníkového hospodárstva max. 700 Sk/m2,
c/ prvá splátka pôièky sa zaène v 4. roku od zaèiatku èerpania pôièky,
d/ pôièka sa poskytne po odsúhlasení projektu ministerstvom,
2/ nákup pôdy na zakladanie ovocných sadov, vinohradov, chmelníc
a skleníkového hospodárstva (èasový termín splatnosti do 10 rokov)
a/ pôièka sa poskytuje s úrokovou sadzbou 3 % p.a.,
b/ pôièka sa poskytuje najviac do výky 80 % z úradne stanovenej
ceny, pod¾a znaleckého posudku, ktorý vyhotovil znalec,
c/ prvá splátka pôièky sa zaène v 4. roku od zaèiatku èerpania pôièky,
d/ pôièka sa poskytne po odsúhlasení projektu ministerstvom.
Pôièka je urèená na realizáciu podnikate¾ských zámerov v oblasti doplnkových èinností s cie¾om oivenia sociálno-ekonomického rozvoja vytipovaných
okresov vládou SR (splatnos 7 rokov) s úrokovou sadzbou 5 % p.a.
Program podpory rozvoja podnikania v potravinárstve
Cie¾om programu je podpori prístup k úverom na retrukturalizáciu a modernizáciu spracovania po¾nohospodárskych produktov na potraviny i ostatných
potravinárskych výrob so zrete¾om na ekológiu výroby, na plnenie úloh
Národného programu podpory zdravia i na nepotravinárske vyuitie a odbyt. Je
urèený pre podnikate¾ské subjekty, podnikajúce v oblasti spracovania surovín
a výroby potravinárskych i nepotravinárskych produktov.
Podporované sú tieto aktivity:
a/ nákup technických a technologických zariadení,
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b/ nadobúdanie nehmotného majetku modernizáciou,
c/ stavebné investície spojené s rekontrukciou a potravinárskych výrob,
d/ modernizácia energetickej základne potravinárskeho priemyslu s cie¾om
zníenia energetickej nároènosti,
e/ rieenie problémov ekológie,
f/ nákup spracovate¾ských kapacít, strojov a zariadení nevyhnutných
na plnenie úloh súvisiacich s uplatòovaním harmonizovaných noriem EU.
Pri poskytovaní podpory sa prihliada na:
- plnenie záväzkov voèi subjektom po¾nohospodárskej prvovýroby v dohodnutých lehotách splatnosti,
- zmluvné zabezpeèenie nákupu surovín s tuzemskými subjektmi po¾nohospodárskej prvovýroby v podiele min. 70 % nákladov na nákup suroviny,
- uprednostnení v poskytovaní podpory budú iadatelia s vyou
majetkovou úèasou subjektov po¾nohospodárskej prvovýroby.
Program rozvoja reprodukcie lesa
Cie¾om programu je podpori rozvoj podnikate¾ských aktivít v lesnom hospodárstve spojených so zachovaním, ochranou a zve¾aïovaním lesov. Je urèený
pre podnikate¾ské subjekty podnikajúce v lesnom hospodárstve.
Podporované sú tieto aktivity:
a/ nákup techniky a technologických zariadení pre pestovnú a aobnú èinnos výhodnú z ekologických h¾adísk, vrátane skladov pohonných hmôt, olejového hospodárstva, èistiarní odpadových vôd,
b/ nákup dopravnej a nakladacej techniky pre odvoz dreva,
c/ rekontrukcia a modernizácia skladového hospodárstva budovy skládok,
expedièné a manipulaèné sklady dreva,
d/ opatrenia a zariadenia v rámci programov odpadového hospodárstva.
Program rozvoja vodného hospodárstva
Cie¾om programu je podpori rozvoj podnikate¾ských aktivít vo vodnom hospodárstve.
Podporované sú tieto aktivity:
a/ nákup novej techniky a technologických zariadení potrebných pre subjekty vykonávajúce výstavbu vodárenských sústav,
b/ rekontrukcia vodovodov a kanalizácií,
c/ výstavba nových obecných vodovodov a kanalizácií.
90

MINISTERSTVO KULTÚRY SR
Dobrovièova 12, 813 31 Bratislava
Tel.: 07/59 26 61 11, 59 26 64 17-8, fax: 07/59 26 64 18

tátny fond kultúry Pro Slovakia
TÁTNY FOND KULTÚRY PRO SLOVAKIA bol zriadený zákonom
è. 95/1991 Zb. za úèelom podnecovania a podpory kultúrnych aktivít, programov a iniciatív celospoloèenského významu v SR v celonárodnom i miestnom rámci. Správu fondu vykonáva Ministerstvo kultúry SR.
O pouití a poskytnutí prostriedkov z fondu rozhoduje minister kultúry
na návrh Rady fondu.
Pouitie prostriedkov fondu:
O dotáciu z fondu sa môe uchádza právnická a fyzická osoba. Prostriedky
sa pod¾a schváleného rozpoètu a pouite¾ných prostriedkov pouívajú na
- obnovu a spoloèenské vyuitie kultúrnych pamiatok, historických
kninièných fondov, archívov a iných kultúrnych hodnôt, predovetkým
celonárodného a regionálneho významu,
- podporu vybraných projektov výstavby materiálno-technickej základne
(nových objektov a osobitne nároèných projektov modernizácie),
- podporu umeleckých hodnôt celospoloèenského kultúrneho významu
tvorených, írených a uchovávaných profesionálnymi intitúciami, zdrueniami
a jednotlivcami,
- podporu miestnych kultúrno-osvetových aktivít prostredníctvom rozpoètov obcí alebo ich mimorozpoètových fondov kultúry,
- podporu vybraných programov írenia kultúry v zahranièí a zo zahraniènej kultúry v SR,
- úhradu výdavkov spojených s obstarávaním cenných papierov iných emitentov a s prevádzkovaním lotérií,
- poskytovanie úverov a návratných finanèných výpomocí pre právnické
osoby a fyzické osoby na úèely podpory kultúrnych aktivít,
- poskytovanie garancií na úvery pre právnické osoby a fyzické osoby
na úèely podnikania najmä v oblasti rozirovania kultúry a umenia,
- splátky bankových úverov,
- a ïalie úèely v súlade s poslaním fondu.
Na poskytnutie prostriedkov z fondu Pro Slovakia nie je právny nárok.
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MINISTERSTVO IVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Nám. ¼. túra 1, 812 35 Bratislava
Tel.: 07/59 56 11 11, 52 49 66 03, 52 49 39 39, fax: 07/52 49 26 24

tátny fond ivotného prostredia
TÁTNY FOND IVOTNÉHO PROSTREDIA bol zriadený zákonom
è. 69/1998 Z.z. Fond sústreïuje peòané prostriedky, prerozde¾uje a zabezpeèuje ich efektívne vyuívanie v záujme ochrany a tvorby ivotného prostredia formou nenávratného financovania (dotácie a granty, priame výdavky na výkup
pozemkov, na ktorých sú osobitne chránené èasti prírody a krajiny) a návratného financovania (úvery a pôièky).
O podporu investièných a neinvestièných akcií súvisiacich s ochranou ivotného prostredia sa môu uchádza tak fyzické, ako aj právnické osoby.
Správu fondu vykonáva Ministerstvo ivotného prostredia SR.
Prostriedky fondu mono poui o.i.na:
- podporu akcií zameraných na dosiahnutie cie¾ov tátnej environmentálnej politiky,
- obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a inej environmentálnej
dokumentácie,
- podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zlepenie stavu
ivotného prostredia vrátane realizácie jeho výsledkov,
- environmentálnu výchovu, vzdelávanie a propagáciu,
- zabránenie vzniku a íreniu havárie ohrozujúcej alebo pokodzujúcej
ivotné prostredie a odstránenie jej následkov,
- environmentálny monitoring, informatiku a dokumentaristiku,
- podporu výskumu a realizácie projektov na záchranu vzácnych a
ohrozených druhov ivoèíchov vrátane vzácnych a ohrozených druhov zvierat,
- výsadbu a udriavanie zelene v obciach,
- úhradu ujmy vzniknutej obmedzením beného hospodárenia na
pozemku,
- zabezpeèenie starostlivosti o osobitne chránené èasti prírody a krajiny,
- revitalizáciu emisiami pokodených lesov.
Podmienky poskytovania a pouitia prostriedkov fondu sú upravené
vyhlákou MP SR è. 176/1992 Zb. v znení vyhláky è. 364/1996 Z.z.
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Program podpory postupného vylúèenia spotreby látok
pokodzujúcich ozónovú vrstvu - OZÓN
Vyhlasovate¾ programu: Ministerstvo ivotného prostredia SR
Vykonávate¾ programu: Slovenská záruèná a rozvojová banka, .p.ú.
A. Predmet a úèel podpory
Cie¾om programu je vytvori zvýhodnené podmienky na vylúèenie spotreby
látok pokodzujúcich ozónovú vrstvu (plno- a neplnohalogénované chlórfluórované uh¾ovodíky, halóny, tetrachlórmetán, metylchloroform, metylbromid, brómfluór-uh¾ovodíky). Slovenská republika sa zaviazala od 1. 1. 1996
ukonèi výrobu a dovoz plnohalogénovaných chlórfluórovaných uh¾ovodíkov,
tetrachlórmetánu a metylchloroformu. Existujúce zariadenia vyuívajúce na
svoju èinnos tieto látky mono pouíva do ukonèenia ich ivotnosti za predpokladu dostupnosti kontrolovaných látok zo zásob alebo regenerovaných látok.
Akèný program SR na postupné vylúèenie pouívania látok pokodzujúcich
ozónovú vrstvu, schválený vládou SR, predpokladá zrýchlenú obnovu zariadení
s obsahom látok (najmä chladiacich, mraziacich a klimatizaèných zariadení).
Úèelom podpory je u¾ahèi malým a stredným podnikate¾ským subjektom
pracujúcim s kontrolovanými látkami obnovu existujúcich zariadení, príp. intaláciu nových zariadení s obsahom alternatívnych látok, podpori zber, recykláciu a regeneráciu pouitých kontrolovaných látok, a tak plni prijaté medzinárodné záväzky a zabezpeèova ochranu P.
B. Príjemca podpory
Program je urèený malým a stredným podnikate¾ským subjektom registrovaným a sídliacim na území SR s limitujúcim poètom do 500 zamestnancov v èase podania iadosti. Ide najmä o retauraèné, stravovacie, hotelové a
obchodné zariadenia, potravinárske výrobne, sklady ovocia a zeleniny a pod.
Úèas podnikate¾ského subjektu v tomto programe nevyluèuje úèas v iných
programoch, ktoré u boli vyhlásené alebo ktorých vyhlásenie sa pripravuje.
C. Forma a výka podpory
Forma podpory spoèíva v poskytnutí nenávratného finanèného príspevku
- do výky 70 % základných úrokov poskytnutého komerèného úveru na
predloený podnikate¾ský zámer, max. vak do výky 500 tis.Sk,
- do výky 50 % nákladov na predloený podnikate¾ský zámer, max. vak
do výky 400 tis.Sk.
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Ak iadate¾ pouije poskytnuté prostriedky neoprávnene alebo v rozpore s
podmienkami poskytnutia podpory, je povinný odvies finanèné prostriedky v
rovnakej výke a zároveò zaplati penále.
D. Zásady a podmienky poskytnutia podpory
Projekt musí ma buï charakter obnovy, výmeny alebo prestavby existujúcich zariadení pracujúcich s kontrolovanými látkami na zariadenia s alternatívnymi látkami nepokodzujúcimi ozónovú vrstvu, resp. výstavby nových
zariadení s alternatívnymi látkami, alebo musí podporova vylúèenie látok, ich
zber, recykláciu, regeneráciu, znekodòovanie a pod. V prípade stredného podnikania musí by majetková úèas tátu menia ako 50 %.
Vynaloené finanèné prostriedky mou by pouité na:
- nákup a intaláciu zariadení (alebo ich modernizáciu a prestavbu), najmä
chladiacich, mraziacich a klimatizaèných,
- rekontrukciu prevádzkových priestorov,
- zavádzanie nových technológií a ich nábeh.
Podpora sa vzahuje na úhradu nákladov investièného a investièno-prevádzkového charakteru, kde prevádzková èas predstavuje max. 50 % z výky
nákladov. iadate¾om o príspevok môe by v prípade bonifikácie úrokov iba
podnikate¾, ktorého úverový vzah trvá v èase podania iadosti.
E. Náleitosti iadosti o poskytnutie podpory a spôsob jej predloenia
Základnými náleitosami iadosti sú:
- podnikate¾ský zámer, príp. spolu s bilanciou, výsledovkou alebo súvahou, výkazom ziskov a strát z doterajej podnikate¾skej èinnosti,
- fotokópia ivnostenského oprávnenia, resp. registrácia podnikate¾skej
èinnosti, výpisu z Obchodného registra, spoloèenskej zmluvy, príp. stanov,
- v prípade stavebných prác fotokópia stavebného povolenia,
- fotokópia úverovej zmluvy v prípade iadosti o hradenie úrokov z
komerèného úveru,
- ïalie náleitosti uvedené v tlaèive iadosti.
Podnikate¾ský subjekt ako záujemca o úèas v programe predloí iados o
poskytnutie podpory vyhlasovate¾ovi a vykonávate¾ovi programu.
F. Doba trvania programu
Program sa vyhlasuje na podporu projektov, ktorých realizácia sa zaèala po
1. 1. 1997, a jeho trvanie nie je èasovo obmedzené.
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MINISTERSTVO KOLSTVA SR
Odbor základných a stredných kôl
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Tel.: 07/59 37 41 11, 59 37 44 38, fax: 07/54 77 21 81
MINISTERSTVO KOLSTVA SR je ústredným orgánom tátnej správy pre
základné, stredné a vysoké koly, pre kolské zariadenia, celoivotné vzdelávanie, pre vedu a pre tátnu starostlivos o mláde a port.
Vzdelávacie projekty zamerané na podnikanie:
1. Projekt SR-3 - Rozvoj obchodného vzdelávania v SR realizovaný
v spolupráci so SRN na stredných odborných kolách a stredných odborných
uèilitiach.
2. Experimentálne overovanie tudijného odboru 6341 6 kola podnikania
na vybraných stredných odborných kolách a stredných odborných uèilitiach.
3. Vzdelávací program YOUNG ENTERPRISE - Výchova k podnikaniu
- povinne volite¾ný predmet, ktorý sa okrem odborných kôl a uèilí vyuèuje aj
na gymnáziách.
4. Volite¾ný predmet Aplikovaná ekonómia sa zaviedol na vetky typy
stredných kôl ako súèas vzdelávacieho programu Mladí podnikatelia v spolupráci s Baovou nadáciou Junior Achievement.
5. Budovanie Slovenského centra cvièných firiem na priamo riadenej
organizácii M SR, na tátnom intitúte odborného vzdelávania v Bratislave.
Projekt sa realizuje v spolupráci s Rakúskym centrom cvièných firiem. Rakúska
strana zabezpeèuje kolenie budúcich vedúcich cvièných firiem formou seminárov striedavo v oboch republikách. Cie¾om je zakladanie cvièných (fiktívnych) firiem na kolách, ktoré simulujú èinnos firiem, úradov a ich styk
s finanènými úradmi, sociálnym poistením a bankou, ktoré bude simulova
vytvorené Slovenské centrum cvièných firiem.
Cie¾om vetkých uvedených projektov je formovanie schopností a zruèností iaka, nevyhnutných pre podnikate¾ské aktivity. Rozvíjanie manaérskych
schopností a pochopenie princípov trhového hospodárstva iakmi stredných
kôl.
Podpora zo strany zahranièných partnerov o.i. zahàòa bezplatné poskytnutie
uèebných materiálov pre iakov vybraných kôl, participáciu na bezplatnom
poskytnutí softwaru a výpoètovej techniky, bezplatné poskytovanie konzultaèných sluieb i pre iakov poèas realizácie programu.
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MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
pitálska ul. 4, 816 43 Bratislava
Tel.: 07/59 75 11 11, fax: 07/59 75 11 07

ÚRADY PRÁCE
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR prostredníctvom výkonných orgánov Národného úradu práce, ktorými sú krajské
a okresné úrady práce, zabezpeèuje politiku trhu práce v SR uplatòovaním vhodných nástrojov hospodárskej a sociálnej politiky.
Zdrojom financovania politiky trhu práce je Národný úrad práce, finanèné
prostriedky v òom sa rozde¾ujú na pasívnu politiku trhu práce (podporu
v nezamestnanosti) a na aktívnu politiku trhu práce, ktorá vychádza z koncepcie
rozvoja kadého regiónu.
Podnikatelia a potenciálni podnikatelia, ktorí spåòajú svojím podnikate¾ským zameraním regionálne potreby, môu poiada o nasledovnú finanènú
podporu:

Príspevok na rekvalifikáciu
Na základe iadosti zamestnávate¾a môe okresný úrad práce (OÚP) poskytnú
príspevok na rekvalifikáciu jeho zamestnancov do výky 50 % celkových nákladov na rekvalifikáciu, ak po jej skonèení bude zamestnávate¾ zamestnáva
zamestnanca najmenej po dobu 12 mesiacov alebo ak sa rekvalifikácia uskutoèòuje ako súèas opatrení umoòujúcich predís hromadnému prepúaniu
alebo obmedzi hromadné prepúanie.
Ak zamestnávate¾ zabezpeèuje rekvalifikáciu svojich zamestnancov ako
súèas rekvalifikaèných programov, OÚP môe na základe písomnej dohody
uhradi zamestnávate¾ovi aj sumu presahujúcu 50 % celkových nákladov
na túto rekvalifikáciu.
Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje najmä výku príspevku, podmienky jeho poskytnutia a pouitia a podmienky vrátenia príspevku pri nedodraní dohody.
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Podpora vytvárania nových pracovných miest
Na vytvorenie nového pracovného miesta môe okresný úrad práce poskytnú
nenávratný príspevok, ak nové pracovné miesto vytvára
a/ obèan na prevádzkovanie alebo na vykonávanie samostatnej
zárobkovej èinnosti
Evidovanému nezamestnanému alebo obèanovi, ktorý zaène na základe
dohody s OÚP prevádzkova alebo vykonáva samostatnú zárobkovú èinnos
a nie je zamestnancom, môe OÚP poskytnú príspevok najviac vo výke
200 tis.Sk, ak bude prevádzkova alebo vykonáva túto èinnos po dobu dvoch
rokov. Príspevok sa môe poui na úhradu nákladov na obstaranie hnute¾ných
vecí alebo nehnute¾ných vecí potrebných na dohodnuté pracovné miesto alebo
na úhradu nájomného za prenajaté priestory alebo za pozemky potrebné
na samozamestnanie, alebo na splácanie úrokov z pôièiek,
b/ zamestnávate¾
1. pre evidovaného nezamestnaného
Zamestnávate¾ovi, ktorý na základe dohody s OÚP vytvorí pracovné
miesto na dobu dvoch rokov, na ktoré sú prijímaní evidovaní nezamestnaní
na dobu neurèitú, OÚP poskytuje po dobu 12 mesiacov príspevok v dohodnutej
výke na úhradu vyplatenej mzdy alebo platu, na úhradu poistného na zdravotné poistenie (ZP), nemocenské poistenie (NP) a dôchodkové poistenie (DP), na
úhradu príspevkov na poistenie v nezamestnanosti platených zamestnávate¾om
a na úhradu nákladov na ubytovanie, cestovné a stravné. Príspevok sa poskytuje aj zamestnávate¾ovi, ktorý na základe dohody s OÚP prijme evidovaného
nezamestnaného na kratí ako urèený týdenný pracovný èas,
2. pre absolventa koly alebo pre mladistvého
Zamestnávate¾ovi, ktorý prijme na základe dohody uzavretej s OÚP
na kadé nové alebo existujúce pracovné miesto na dobu neurèitú absolventa
koly alebo mladistvého, OÚP poskytuje po dobu 12 mesiacov príspevok
na úhradu mzdy alebo platu vyplateného absolventovi koly alebo mladistvému,
na úhradu poistného na ZP, NP a DP a príspevku na poistenie v nezamestnanosti
platených zamestnávate¾om v plnej výke a na úhradu nákladov na ubytovanie,
cestovné a stravné v dohodnutej výke,
3. pre evidovaného nezamestnaného prijatého na verejnoprospené práce
Zamestnávate¾ovi, ktorý príjme na základe dohody s OÚP evidovaného nezamestnaného na dobu najviac 12 mesiacov, OÚP poskytuje príspevok na úhradu mzdy alebo platu zamestnanca, na úhradu poistného na ZP, NP
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a DP, príspevku na poistenie v nezamestnanosti platených zamestnávate¾om v
plnej výke a na úhradu nákladov na ubytovanie, cestovné a stravné v dohodnutej výke.

Podpora zamestnávania osobitných skupín obèanov
Zamestnávate¾ovi, ktorý na základe dohody s OÚP prijme do pracovného
pomeru na dobu neurèitú na neobsadené pracovné miesto
- dlhodobo nezamestnaného,
- obèana starieho ako 50 rokov veku,
- obèana po uplynutí obdobia poberania rodièovského príspevku,
- obèana ohrozeného stratou zamestnania v dôsledku zniovania úrovne
zamestnanosti jeho zamestnávate¾om,
OÚP poskytuje po dobu 12 mesiacov príspevok na úhradu mzdy alebo platu vyplateného zamestnancom, na úhradu poisteného na ZP, NP a DP a na úhradu príspevku na poistenie v nezamestnanosti platených zamestnávate¾om v plnej výke a na úhradu nákladov na ubytovanie, cestovné a stravné v dohodnutej výke.
Zamestnávate¾ovi, ktorý prijme po dohode s OÚP dlhodobo nezamestnaného do zamestnania na dobu urèitú, a to najmenej na 6 mesiacov, OÚP poskytuje príspevok v plnej výke na úhradu mzdy alebo platu vyplateného zamestnancovi, na úhradu poistného na ZP, NP a DP a príspevku na poistenie v nezamestnanosti platených zamestnávate¾om a v dohodnutej výke na úhradu nákladov
na ubytovanie, cestovné a stravné. Ak zamestnávate¾ predåi pracovný pomer s
takto prijatým zamestnancom o ïalích 6 mesiacov, môe takémuto zamestnávate¾ovi OÚP poskytnú ïalí príspevok.

Podpora na udranie pracovných miest
Ak zamestnávate¾ v súvislosti s prechodom na nový podnikate¾ský program nemôe zabezpeèi pre zamestnanca prácu v rozsahu ustanoveného týdenného
pracovného èasu a v záujme predís alebo obmedzi uvo¾òovanie zamestnancov
obmedzí po dohode s OÚP na prechodnú dobu nepresahujúcu 6 mesiacov svoju
prevádzkovú èinnos, a v dôsledku toho nebude pride¾ova prácu v rozsahu
najmenej 10 % ustanoveného týdenného pracovného èasu, poskytne mu OÚP
na základe tejto dohody príspevok na úhradu náhrady mzdy poskytovanej
zamestnancom pod¾a pracovnoprávnych predpisov.
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Podpora prevádzky pracovných miest
Na podnikate¾ský projekt, bez ktorého realizácie sa v kraji zníi zamestnanos
najmenej o 300 zamestnancov alebo ktorého realizáciou sa vytvorí najmenej 100
nových pracovných miest na dobu 2 rokov, mono zamestnávate¾ovi poskytnú
návratný príspevok. Návratný príspevok mono poskytnú zamestnávate¾om
v dohodnutej výke na úhradu miezd alebo platov zamestnancov, na úhradu
poistného na ZP, NP a DP a príspevku na poistenie v nezamestnanosti platených
zamestnávate¾om a na úhradu úrokov za poskytnutý úver.
Písomnú iados o poskytnutie návratného príspevku predkladá zamestnávate¾ krajskému úradu práce. Návratný príspevok je zamestnávate¾ povinný
zaèa spláca najneskôr do 2 rokov od jeho poskytnutia a splati ho najneskôr
do 5 rokov od jeho poskytnutia.

Podpora vypracovania projektov na oivenie zamestnanosti
Krajský úrad práce môe vyhlási verejnú súa na vypracovanie projektu
oivenia zamestnanosti v kraji a vybranému vypracovate¾ovi uhradi náklady
na jeho vypracovanie.

Podpora zamestnávania obèanov
so zmenenou pracovnou schopnosou
Ak právnická alebo fyzická osoba na základe písomnej dohody uzavretej s OÚP
poskytne zakolenie alebo prípravu na prácu evidovaným nezamestnaným alebo
cudzím zamestnaným obèanom so zmenenou pracovnou schopnosou (ZPS),
uhradí náklady OÚP v dohodnutej výke.

Príspevok na zakolenie
OÚP môe poskytnú právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá pod¾a jeho
odporúèania prijala, prípadne previedla obèana so zmenenou pracovnou schopnosou (ZPS) na inú prácu a zako¾uje ho, príspevok v sume
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-

1 000 Sk, ak zakolenie nepresiahlo 4 týdne,
2 000 Sk, ak zakolenie nepresiahlo 8 týdòov a
3 000 Sk, ak zakolenie presiahlo 8 týdòov.

Obèanovi so ZPS, ktorý sa v rámci pracovnej rehabilitácie pripravuje
na získanie alebo na udranie vhodného zamestnania zakolením alebo
prípravou na prácu na základe dohody s OÚP, patrí podpora vo výke urèenej
v závislosti od èinnosti, ktorú bude vykonáva. Podporu vypláca OÚP prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá vykonáva jeho zakolenie alebo
prípravu na prácu.

Príspevok na zriadenie a prevádzku chránenej dielne
a chráneného pracoviska
Právnickej alebo fyzickej osobe môe OÚP poskytnú príspevok na zriadenie
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak ich zriaïuje po dohode
s OÚP. Príspevok môe poskytnú OÚP na základe písomnej iadosti, ktorej
súèasou je aj kalkulácia predpokladaných nákladov. Príspevok poskytne ten
OÚP, v ktorého územnom obvode bude chránená dielòa alebo chránené pracovisko zriadené.
Príspevok sa urèí pod¾a poètu pracovných miest a do výky 100 % predpokladaných nákladov na zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo
v chránenom pracovisku, najviac vak v sume
-

200 000 Sk na jedno pracovné miesto pre obèana so ZPS
250 000 Sk na jedno pracovné miesto pre obèana so ZPS
s aím zdravotným postihnutím.

Doba prevádzkovania pracovného miesta v chránenej dielni a v chránenom
pracovisku je najmenej 3 roky.
Rovnaký príspevok môe OÚP poskytnú obèanovi so ZPS (resp. so ZPS
s aím zdravotným postihnutím), ktorý zaène prevádzkova alebo vykonáva
samostatnú zárobkovú èinnos na vybavenie prostriedkami nevyhnutnými
na zaèatie prevádzkovania alebo vykonávanie tejto èinnosti. Podmienkou
na poskytnutie príspevku je, e obèan so ZPS bude prevádzkova alebo vykonáva samostatnú zárobkovú èinnos, na ktorú sa príspevok poskytol, najmenej
po dobu 3 rokov.
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Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
Právnickým alebo fyzickým osobám OÚP poskytuje príspevok na èiastoènú
úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
a to a do výky 40 000 Sk roène na jedného obèana so ZPS, ak právnická osoba
alebo fyzická osoba o tento príspevok písomne poiada najneskôr do 31. marca
po uplynutí prísluného kalendárneho roku, za ktorý iada úhradu prevádzkových nákladov.
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MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
tefanovièova 5, 813 08 Bratislava
Tel.: 07/59 58 11 11, 59 58 11 12, fax: 07/52 49 80 42
V zmysle kompetencií stanovených zákonom è. 347/1990 Zb. v znení neskorích predpisov je MINISTERSTVO FINANCIÍ SR tvorcom a prostredníctvom
daòových úradov aj vykonávate¾om daòových predpisov. V rámci tejto kompetencie je jeho podporná funkcia vo vzahu k rozvoju malého a stredného podnikania ve¾mi významná. Prejavuje sa hlavne v monostiach poskytovania
urèitých daòových ú¾av resp. oslobodení. Takéto ú¾avy sú hlavne:

Daòové ú¾avy a oslobodenia pod¾a zákona è. 286/1992 Zb.
o daniach z príjmov v znení neskorích predpisov
A. Od dane sú oslobodené
1. Príjmy z prevádzky malých vodných elektrární do intalovaného výkonu
1 MW, zariadení so zdruenou výrobou tepla a elektriny, veterných elektrární,
tepelných èerpadiel, regeneraèných a recyklaèných zariadení spracúvajúcich
látky pokodzujúce ozónovú vrstvu Zeme, solárnych zariadení, zariadení na výrobu bioplynu, zariadení na výrobu biologicky degradovate¾ných látok a zariadení na vyuitie geotermálnej energie. Oslobodenie sa vzahuje na príjmy
dosiahnuté v kalendárnom roku, v ktorom sa tieto zariadenia uviedli do prevádzky, a v nasledujúcich piatich rokoch (§ 4 písm. e/, § 19 písm. e/).
2. Výnosy z cenných papierov vydaných NBS znejúcich na cudziu menu,
úrokové výnosy z hypotekárnych záloných listov (§ 4 písm. u/, x/, § 19 písm. m/, o/).
3. Podpory (dotácie, tipendiá) z verejných prostriedkov a z prostriedkov
nadácií okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu (FO § 4 písm. k/).
4. Dotácie zo R, z rozpoètov obcí a tátnych fondov na obstaranie hmotného investièného majetku alebo na jeho technické zhodnotenie a na úhradu výdavkov (nákladov) daòovníkom, ktorí podnikajú v po¾nohospodárskej výrobe,
lesnom a vodnom hospodárstve (FO § 4 písm. y/).
5. Výnosy zo tátnych dlhopisov znejúcich na cudziu menu, príjmy z dotácií zo R daòovníkov, ktorí podnikajú v po¾nohospodárskej výrobe, lesnom a
vodnom hospodárstve (PO § 19 písm. g/, l/).
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B. Zníenie základu dane
1. Od základu dane mono odpoèíta hodnotu darov (peòanej
a nepeòanej povahy, právnické osoby vrátane sluieb) poskytnutých obciam
a právnickým osobám so sídlom na území SR na financovanie vedy a vzdelania,
kultúry, kolstva, na poiarnu ochranu, na podporu mládee, na ochranu
a bezpeènos obyvate¾stva, na ochranu zvierat, na sociálne, zdravotnícke, ekologické, humanitárne, charitatívne, náboenské úèely pre tátom uznané cirkvi
a náboenské spoloènosti, telovýchovné a portové úèely, a to
a/ fyzické osoby:
pokia¾ úhrnná hodnota darov v zdaòovacom období je aspoò 2 %
zo základu dane alebo 1 000 Sk. V úhrne mono odpoèíta najviac 10 % zo základu dane (§ 15 ods. 8),
b/ právnické osoby:
ak hodnota daru je aspoò 2 000 Sk. V úhrne mono odpoèíta najviac
2 % zo základu dane (§ 20 ods. 4).
2. Daòovník (fyzická osoba), ktorý má príjmy z podnikate¾skej èinnosti
(§ 7 ods. 1), si môe v prvom roku vzniku daòovej povinnosti zníi základ dane
(èiastkový základ dane)z týchto príjmov o 50 %, v druhom roku o 30 % a v
treom roku o 25 %. Ak tento daòovník pokraèuje v podnikate¾skej èinnosti
aspoò po dobu troch rokov od roku, za ktorý si takto zníil daò, a túto sumu
vynaloil na rozvoj podnikania obstaraním hmotného alebo nehmotného
majetku odpisovaného pod¾a tohto zákona, je od povinnosti doplati daò oslobodený. Od povinnosti doplati daò je oslobodený právny nástupca daòovníka,
ktorý si uplatnil zníenie základu dane, ak sumu, o ktorú zníil základ dane,
vynaloil na rozvoj podnikania pod¾a tohto ustanovenia. Tento, tzv. daòový
úver sa vzahuje na tých obèanov, ktorí zaèali podnikate¾skú èinnos vykonáva v roku 1993 alebo neskorie (§ 41 ods. 16).
3. Príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej èinnosti dosiahnuté za výpomoci osôb, ktoré ijú v spoloènej domácnosti s daòovníkom a
výdavky vynaloené na ich dosiahnutie, zabezpeèenie a udranie sa rozde¾ujú
na tieto vypomáhajúce osoby tak, aby ich podiel na spoloèných príjmoch a
výdavkoch bol v úhrne najviac 20 %. Príjmy nemono rozde¾ova na deti povinné kolskou dochádzkou ani v kalendárnom roku, v ktorom ju ukonèia, a na deti
a manelku (manela), ak sa uplatòujú ako vyivované osoby (§ 12 ods. 2).
Z citovaného ustanovenia nevyplýva podmienka, aby vypomáhajúca
osoba vlastnila oprávnenie na vykonávanie tejto èinnosti (napr. ivnostenský
list).
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C. Poloky odpoèítate¾né od základu dane
Od základu dane mono odpoèíta stratu, ktorá vznikla v najbliom predchádzajúcom zdaòovacom období, a to rovnomerne poèas piatich bezprostredne
nasledujúcich zdaòovacích období. Ak poèas týchto piatich bezprostredne nasledujúcich zdaòovacích období vznikne daòovníkovi ïalia strata, nemono ju u
odpoèíta od základu dane (§ 34).

D. Ú¾ava na dani
1. Daòovníkom sa daò zniuje o sumu 7 000 Sk za kadého zamestnaného
pracovníka so zmenenou pracovnou schopnosou (ZPS), resp. o sumu 18 000 Sk
za kadého pracovníka so ZPS s aím zdravotných postihnutím
(§ 35 ods. 1).
2. U právnických osôb (okrem v.o.s.) zamestnávajúcich najmenej 20 zamestnancov, ak súèasne podiel pracovníkov so ZPS predstavuje viac ako 50 %
priemerného prepoèítaného poètu, sa zniuje sadzba dane na polovicu (§ 35
ods. 2).
3. Daòovník spåòajúci podmienky pod¾a ods. 2 môe uplatni ú¾avy pod¾a
odseku 1, ak sú pre neho výhodnejie (§ 35 ods. 3).
4. U právnických osôb zabezpeèujúcich po¾nohospodársku výrobu, u
ktorých trby z rastlinnej a ivoèínej výroby vrátane ïalích èinností nadväzujúcich na túto výrobu tvoria viac ako 50 % celkových trieb, sa zniuje sadzba
dane na polovicu (§ 35 ods. 5).

E. Daòový úver
Daòovníkovi (akciová spoloènos) so sídlom na území SR, ktorý vznikol po
1. 4. 1999, sa poskytne daòový úver vo výke 100 % dane na 5 po sebe nasledujúcich zdaòovacích období, poènúc zdaòovacím obdobím, v ktorom prvý raz
vykázal základ dane a daò, ak
a/ hodnota splateného peòaného vkladu do základného imania k 31. 12.
roka, za ktorý prvýkrát uplatní daòový úver, je najmenej
1. vo výke 5 mil.EUR a predmetom podnikania je výroba tovaru, resp.
2. vo výke 2,5 mil.EUR a predmetom podnikania je výroba tovaru ak
zároveò sídlom a miestom jeho podnikania je územie okresu s mierou nezamestnanosti nad 15 %, resp.
3. vo výke 1,5 mil.EUR a predmetom jeho podnikania je poskytovanie
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vybraných sluieb (hotelové sluby, doprava osôb lanovými dráhami, visutými
dráhami a lyiarskymi vlekmi, ostatná osobná doprava, sluby spojené s vyhliadkovými jazdami autobusov a ostatné rekreaèné èinnosti),
b/ podiel splateného vkladu zahraniènej osoby zo zdrojov v zahranièí na
základnom imaní spoloènosti poèas celej doby èerpania daòového úveru je
najmenej 75 %, prièom zostávajúci podiel na základnom imaní tejto spoloènosti môe ma tuzemská fyzická osoba,
c/ súèasne splní ïalie zákonom urèené podmienky.
Zvýením základného imania spoloènosti ïalími peòanými vkladmi alebo
vecnými vkladmi zo zdrojov v zahranièí môu daòovníci za urèitých podmienok
poèas ïalích 5 po sebe nasledujúcich zdaòovacích období kadoroène èerpa
ïalí daòový úver vo výke 50 % dane vykázanej v daòovom priznaní, ktorý
sa môe zvýi o sumu zodpovedajúcu 20 % z celkovej výky aktivovaných nákladov v zdaòovacom období vynaloených na vlastný vývoj.
Poèas èerpania daòového úveru môe daòovník osobitným (progresívnym)
spôsobom odpisova urèené technologické zariadenia - roènou odpisovou
sadzbou 30 % z obstarávacej ceny poèas 5 rokov a budovy a stavby - roènou
odpisovou sadzbou 5 % z obstarávacej ceny, ktoré pred vznikom daòovníka
neboli odpisované ani pouívané vo výrobnom procese na území SR, a technologické zariadenia ani v zahranièí (§ 35b/).

F. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku sa
odpisovým skupinám priraïujú koeficienty pre zrýchlené odpisovanie (§ 32).

Daòové oslobodenie
pod¾a nariadenia vlády SR è. 192/1998 Z.z.
Daòový subjekt (akciová spoloènos, ktorej jediným zakladate¾om je zahranièná osoba), ktorý vznikol v roku 1998 a ktorého predmetom podnikania je
v prevanej miere výroba tovaru, je oslobodený od dane z príjmov právnických
osôb (s výnimkou príjmov, ktoré podliehajú osobitnej sadzbe dane), za podmienok uvedených v tomto nariadení - tzv. desaroèné daòové prázdniny.
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Daòové ú¾avy pod¾a zákona è. 317/1992 Zb.
o dani z nehnute¾ností v znení neskorích predpisov
1. Správca dane (obec, na území ktorej sa nehnute¾nos nachádza) môe
pod¾a miestnych podmienok poskytnú ú¾avu
a/ na pozemky
s výnimkou pozemkov v zastavanej èasti obce a na 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom zaèali vykonáva a aj vykonávajú samostatne hospodáriaci ro¾níci po¾nohospodársku výrobu ako svoju hlavnú èinnos (§ 12 ods. 3),
b/ z dane zo stavieb a z dane z bytov,
- ktoré zlepujú stav ivotného prostredia, ak na takéto stavby nie
sú subjekty povinné zo zákona (napr. èisté zdroje elektrickej energie - vodná
alebo veterná elektráreò, stavby vyuívajúce bioplyn),
- v ktorých bol zmenený systém vykurovania z pevných palív na
plyn, elektrickú energiu alebo systémy vyuívajúce obnovite¾né zdroje energie
na ohrev vody (solárna, veterná energia, biomasa a pod.), ak sa v dôsledku týchto zmien výrazne zníila spotreba energie (§ 12 ods. 4).
2. Zníená sadzba roènej dane
a/ pri ornej pôde, chme¾niciach, viniciach, ovocných sadoch je najviac
0,75 %,
b/ pri trvale zatrávnených pozemkoch, lesných pozemkoch, rybníkoch s
chovom rýb a ostatných hospodársky vyuívaných vodných plochách je najviac
0, 25 % úradnej ceny pozemku.

Oslobodenie od dovozného cla
pod¾a vyhláky MF SR è. 4/1998 Z.z.
Od dovozného cla (a tým aj od dane z pridanej hodnoty) je oslobodený
zahranièný tovar dováaný do 31. 12. 1999 ako nepeòaný vklad zahraniènej
osoby na výrobnú èinnos do obchodnej spoloènosti alebo drustva so sídlom v
Slovenskej republike (slovenská právnická osoba), ktoré majú v predmete podnikania výrobnú èinnos.
Oslobodenie od cla sa vzahuje aj na tovar dováaný ako nepeòaný vklad
zahraniènej osoby do banky na jej technické vybavenie.
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Tovar je oslobodený od cla, ak
a/ podiel zahraniènej osoby na základnom imaní slovenskej právnickej
osoby je najmenej 35 % a jej nepeòaný vklad je najmenej 10 mil.Sk,
b/ dovezený tovar v èase dovozu do SR nie je starí ako 1 rok a nepouíval sa,
c/ dovezený tovar a jeho vlastnosti nie sú porovnate¾né s tovarom
vyrábaným v tuzemsku a jeho vlastnosami,
d/ slovenská právnická osoba bude dovezený tovar pouíva na dovezený
úèel najmenej 2 po sebe idúce roky od prepustenia do reimu vo¾ného obehu,
e/ tovar bol dovezený do 31. 12. 1999.

Oslobodenie od dovozného cla
pod¾a vyhláky MF SR è. 115/1999 Z.z.
Od dovozného cla sú oslobodené stroje, strojné zariadenia, prístroje a nástroje
uvedené v prílohe vyhláky, ak
a/ deklarantom je akciová spoloènos so sídlom v SR, ktorá vznikla po 1. 4.
1999 a ktorej predmetom podnikania je najmä výroba tovaru alebo poskytovanie
vybraných sluieb (hotelové sluby, doprava osôb lanovými dráhami, visutými
dráhami a lyiarskymi vlekmi, ostatná osobná doprava, sluby spojené s vyhliadkovými jazdami autobusov, ostatné rekreaèné èinnosti),
b/ tovar je navrhnutý na prepustenie do vo¾ného obehu najneskôr do 1 roka
od dátumu jeho výroby a nepouíval sa a deklarant dátum výroby preukáe,
c/ deklarant predloí vyjadrenie prísluného ústredného orgánu tátnej
správy o tom, e v tuzemsku sa takýto alebo porovnate¾ný tovar nevyrába,
d/ tovar bude najmenej poèas 3 rokov odo dòa jeho prepustenia do vo¾ného
obehu vo vlastníctve deklaranta, ktorý ho pouije len na úèely pod¾a písm. a/,
e/ deklarant si uplatní daòový úver pod¾a zákona NR SR è. 64/1999 Z.z. a
ak nastanú podmienky na uplatnenie tohto daòového úveru.

Vo¾ný pobyh tovaru a sluieb
pod¾a Oznámenia MZV SR è. 199/1993 Zb.
V zmysle Oznámenia Ministerstva zahranièných vecí SR è. 199/1993 Zb. o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Èeskou republikou o vytvorení
colnej únie v obchode medzi Slovenskou republikou a Èeskou republikou sa
neuplatòujú dovozné a vývozné clá a mnostevné obmedzenia a v praxi sú
uplatòované rovnaké doklady.
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ÚRAD PRE STRATÉGIU ROZVOJA SPOLOÈNOSTI,
VEDY A TECHNIKY SR
Lamaèská 8, 830 07 Bratislava
Kontakt: RNDr. Milan Rajèák, CSc., poverený predseda úradu
Tel.: 07/59 36 41 11, fax: 07/54 77 65 60
ÚRAD PRE STRATÉGIU ROZVOJA SPOLOÈNOSTI, VEDY A TECHNIKY
SR (ÚSRSVT SR) je v zmysle zákona NR SR è. 74/1995 Z.z. ústredným
orgánom tátnej správy SR pre programovanie stratégie rozvoja spoloènosti,
vedy a techniky a pre regionálny rozvoj.
Úrad ako gestor pre regionálny rozvoj na Slovensku kadoroène poskytuje
zo tátneho rozpoètu finanèné prostriedky na projekty podporujúce regionálny
rozvoj a taktie zabezpeèuje èinnos väèiny regionálnych rozvojových agentúr.

Projekty podporujúce regionálny rozvoj
Pod takýmto projektom sa rozumie také vecné rieenie situácie v konkrétnom
regióne, ktoré má podporný charakter a zabezpeèuje aktivizáciu prírodného,
demografického, hmotného a finanèného potenciálu na príslunom území.
A. Forma a rozsah podpory
Formou podpory je uèelová dotácia v súèasnosti limitovaná do výky
3 mil.Sk. Financovanie projektov je predkladate¾om poskytované na základe
výberového konania.
B. Príjemca podpory
Príjemcami úèelovej dotácie môu by podnikate¾ské subjekty, ktoré sú
pod¾a zákona NR SR è. 100/1995 Z.z. zaradené do kategórie malých a stredných
podnikate¾ov, podnikatelia ako fyzické osoby, ale môu nimi by aj obce,
neziskové hospodárske alebo príspevkové organizácie.
C. Náleitosti projektu a iadosti o poskytnutie úèelovej dotácie
Veobecné náleitosti
iados o poskytnutie podpory musí obsahova dôvody, pre ktoré je podá108

vaná, ciele projektu a záväzky. K iadosti o dotáciu sa na osobitnom formulári
(ako príloha) uvedú vybrané údaje o projekte. Vlastný projekt musí obsahova:
1. Názov projektu
2. Umiestnenie projektu
3. Podnikate¾ský (projektový) zámer: cie¾ projektu, èasový plán realizácie
projektu, rozpoèet projektu (finanèný plán), zdroje financovania a èasové krytie
realizácie projektu pod¾a rokov, ekonomická efektívnos rieenia (vyjadrená
pod¾a charakteru projektu jeho návratnosou, produktivitou, rentabilitou, poètom vytvorených pracovných miest atï.).
4. Údaje o subjekte realizujúcom projekt: sídlo spoloènosti, vlastný majetok, resp. imanie spoloènosti, struèný popis doterajej èinnosti, roèný výkaz
ziskov a strát, resp. výkaz o príjmoch a výdavkoch za uplynulý rok, súvaha v
skrátenom rozsahu, resp. výkaz o majetku a záväzkoch, potvrdenia o vysporiadaní záväzkov voèi zdravotnej a sociálnej poisovni, Národnému úradu práce a
daòovému úradu.
Projekt musí klás dôraz na niektorý z nasledujúcich okruhov:
-

-

rozvoj zamestnanosti a pracovného potenciálu, najmä podiel na zniovaní nezamestnanosti, zamestnanie osobitných skupín (absolventov kôl,
mladistvých, obèanov so zmenenou pracovnou schopnosou, dlhodobo
nezamestnaných),
zvyovanie exportnej výkonnosti,
podpora malého a stredného podnikania,
výroba na báze domácich surovín, vyuitie miestnych regionálnych zdrojov, materiálovej základne,
úsporu palív a energie,
ochranu ivotného prostredia,
rozvoj sluieb,
rozvoj cestovného ruchu.

Projekt musí by v súlade s územnosprávnou dokumentáciou, prioritami
odvetvového rozvoja (napr. po¾nohospodárstva, priemyslu, dopravy, pôt a telekomunikácií, bývania, cestovného ruchu, ivotného prostredia, sluieb) a s platnými právnymi predpismi.
pecifické náleitosti
pecifické náleitosti, chápané ako prínosy projektu pre región:
1. Projekty regionálneho významu, s výrobno-dodávate¾skými väzbami,
v rámci regiónu a s inými regiónmi.
2. Vyuitie potenciálu regiónu, orientácia na rieenie jeho infratruktúrnych
potrieb.
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3. Projekty regionálneho zamerania zároveò rieiace potreby obcí a miest,
predkladané orgánmi samosprávy resp. obdobné projekty, ktoré orgány samosprávy podporujú.
D. Rozhodujúce kritériá pre posudzovanie projektu pod¾a dôleitosti
Pre posudzovanie projektov pod¾a dôleitosti sú rozhodujúce kritériá:
1. kvalita a perspektívnos projektu,
2. ekonomická efektívnos rieenia,
3. truktúra zdrojov financovania a ich reálne zabezpeèenie,
4. vplyv na ivotné prostredie,
5. poèet vytvorených pracovných miest,
6. iné priority (doba realizácie, zameranie vecného rieenia, vyuitie potenciálu územia).

Regionálne rozvojové agentúry (RRA)
ÚSRSVT SR od roku 1996 zabezpeèuje financovanie regionálnych rozvojových
agentúr (RRA), ktorých èinnos je prednostne orientovaná na rozvoj regiónu
pomocou regionálnych programov a projektov, investícií z vnútorných a vonkajích zdrojov.
RRA sú neziskové organizácie, ktoré sú nástrojom riadenia ekonomického
rozvoja regiónu a zastupujú spojenie súkromného a verejného sektora. Osvedèili
sa ako úèinná podpora rozvoja regiónu v krajinách s trhovou ekonomikou.
V RRA má zastúpenie podnikate¾ské sféra, tátna správa, samospráva a následne aj vyie samosprávne celky.
Náplò èinnosti tandardnej RRA sa zameriava na nasledovné okruhy:
1. Koordinácia aktivít a spolupráca so subjektami podie¾ajúcimi sa na
zabezpeèovaní regionálneho rozvoja, v prípade potreby na realizáciu programov
a projektov EÚ.
2. Organizovanie spolupráce so zahraniènými partnerskými organizáciami,
podpornými fondami.
3. Koordinácia a usmeròovanie spracovávania regionálnych túdií v súlade
s koncepciami rozvoja kraja/celého regiónu.
4. Vytváranie informaèných systémov, vydávanie informaènej a propagaènej literatúry, organizovanie seminárov, výstav.
5. Organizovanie odbornej koliacej èinnosti, zabezpeèovanie rekvalifikaèných kurzov, poradenská èinnos.
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FINANÈNÉ INTITÚCIE,
FONDY
A ICH PROGRAMY

SLOVENSKÁ ZÁRUÈNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
tefánikova 27, P.O.Box 154, 814 99 Bratislava
Kontakt: Ing. ¼udovít Vitárius, generálny riadite¾
Ing. Ladislav Setnický, námestník pre úsek bankovo-prevádzkový
Tel.: 07/57 29 21 11, 57 29 22 40, 57 29 22 41, fax: 07/52 49 99 12
SLOVENSKÁ ZÁRUÈNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA (SZRB) bola zaloená
Ministerstvom financií SR v roku 1991 a pôsobí ako tátny peòaný ústav v
zmysle § 36 zákona o bankách. Cie¾om banky je podpornými mechanizmami
stabilizova slovenskú ekonomiku, napomáha pri tvorbe trhového prostredia, a
to predovetkým podporou vzniku, rozvoja a stabilizácie súkromného podnikania.
Predmet èinnosti:
1. Poskytovanie bankových záruk
pre malých a stredných podnikate¾ov, ktorí pri finanènom zabezpeèovaní
svojich aktivít sa stretávajú s problémom nedostatoèného zabezpeèenia
úverov.
2. Poskytovanie nenávratných finanèných príspevkov
na úhradu úrokových nákladov, ktoré pomáhajú zniova finanèné
zaaenie podnikate¾ov.
3. Poskytovanie subsidiárnych úverov
podporný efekt spoèíva v dlhodobom charaktere poskytovaných zdrojov
za výhodnejích obchodných podmienok, ako aj v podie¾aní sa na riziku
z nesplatenia poskytnutého úveru.
4. Poskytovanie poradenskej a konzultaènej èinnosti podnikate¾om.

Príjemca podpory:
Príjemcami podpory sú malí a strední podnikatelia - fyzické alebo právnické
osoby (aj s majetkovou úèasou zahranièných osôb), registrovaní na území SR,
podnikajúci v zmysle Obchodného zákonníka, zamestnávajúci najviac 500
zamestnancov, u ktorých majetková úèas tátu je max. 49 %.
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Forma a rozsah podpory:
I. Forma podpory, ktorou SZRB realizuje zámery na podporu podnikania,
je poskytovanie záruk v zmysle Obchodného zákonníka (ïalej len záruka).
Záruka sa vzahuje len na istinu úveru.
II. V zmysle Veobecných obchodných podmienok SZRB sa pod pojmom
poskytovanie záruk rozumie najmä:
1. záruka na úver,
2. protizáruka,
3. záruka na tuzemský finanèný leasing.
Záruku SZRB je moné získa v rozsahu do 85 % z istiny úveru poskytovaného úverujúcim peòaným ústavom, v nadväznosti na jednotlivé programy
v rozsahu a do 90 %. Maximálna výka úveru je 100 mil.Sk.
III. Záruky sú poskytované na úvery predovetkým tých podnikate¾ov, ktorí
nedisponujú v potrebnom rozsahu vhodnými zabezpeèovacími prostriedkami.
SZRB poskytuje záruky na úvery:
- investièného charakteru, urèené na obstaranie hmotného investièného majetku (pozemky, budovy, stavby, stroje, zariadenia, nástroje, základné
stáda zvierat, trvalé porasty, atï.), prípadne nehmotného investièného majetku
(licencie, ocenite¾né práva), slúiaceho na podnikanie,
- investièno-prevádzkového charakteru, ktorých prevádzková èas
predstavuje max. 40 % z výky poskytovaného úveru. Prevádzková èas úveru
musí ma charakter výrobných zásob, resp. prvotných tovarových zásob,
- prevádzkového charakteru - úèelovo urèené na nákup zásob, na prvotné vybavenie prevádzky, na ïalie spracovanie alebo na poskytovanie sluieb. Podrobnejie podmienky sú uvedené v samostatne vyhlásenom programe.
Poskytnutie záruky prichádza do úvahy len pri úvere s maximálnou lehotou
splatnosti do 10 rokov.
Postup pri podaní iadosti a rieení iadosti o podporu:
iados o poskytnutie úveru, pri ktorom by prichádzala do úvahy podpora
SZRB, je moné poda v úverujúcom peòanom ústave so sídlom v SR.
Formuláre iadosti o podporu sú k dispozícii v úverujúcom peòanom ústave,
v centrále SZRB a regionálnych zastúpeniach. Po komplexnom posúdení bonity klienta a kvantifikácii rizík SZRB rozhodne o poskytnutí podpory. SZRB je
oprávnená v prípade potreby vyiada si na náklady podnikate¾a expertný, resp.
znalecký posudok.
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V prípade kladného rozhodnutia o poskytnutí podpory SZRB vystaví
záruènú listinu a mandátnu zmluvu.
Poplatok:
Príjemca podpory je povinný uhradi na úèet SZRB poplatok v zmysle platného Sadzobníka poplatkov za sluby poskytované SZRB, ktorého absolútna
výka je uvedená v mandátnej zmluve.
Úhrada poplatku za poskytnutie záruky SZRB je podmienkou uvo¾nenia èerpania úveru úverujúcim peòaným ústavom.
SZRB realizuje formu podpory podnikate¾ských subjektov prostredníctvom
záruèných, príspevkových a úverových programov. Príspevkové programy sú
rieené v kooperácii s MH SR, MP SR, MDPT SR a MP SR.
Poskytovanie záruk
SZRB poskytuje záruky na úvery predovetkým tých podnikate¾ov, ktorí
nedisponujú v potrebnom rozsahu vhodnými zabezpeèovacími prostriedkami.
Základným kritériom poskytnutia záruky je kvalitný podnikate¾ský zámer, ktorý
zabezpeèí návratnos úveru. Poskytnutím záruky sa riziko rozloí medzi SZRB,
úverujúci peòaný ústav a podnikate¾a.
Poskytovanie záruk sa realizuje v zmysle Veobecných obchodných podmienok a ïalích záruèných programov, ktoré majú svoje pecifické podmienky
poskytnutia záruky. SZRB môe poskytnú záruku v rozsahu do 85 % istiny
úveru, poskytovaného úverujúcim peòaným ústavom, v nadväznosti na jednotlivé programy v rozsahu a do 90 %.
Záruèné programy
1. Program podpory MSP
2. Program PHARE
3. Program na podporu MSP formou poskytovania záruk na tuzemský
finanèný leasing
4. Program na podporu MSP formou poskytovania záruk vo vybraných
regiónoch
5. Program na podporu zabezpeèenia sezónnych po¾nohospodárskych prác
formou poskytovania záruk
6. Program na podporu malých a stredných po¾nohospodárskych subjektov
formou poskytovania záruk a nenávratných finanèných príspevkov
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7. Program na podporu podnikania formou poskytovania záruk na prevádzkové úvery
8. Program na podporu rozvoja zdravotníckych sluieb formou poskytovania záruk
9. Program na podporu ochrany ivotného prostredia formou poskytovania
záruk
10. Program na podporu inovácie výroby formou poskytovania záruk
a nenávratných finanèných príspevkov
11. Program na podporu rozvoja remeselných èinností formou poskytovania
záruk a nenávratných finanèných príspevkov
12. Program na podporu podnikania formou poskytovania protizáruk
na zahranièné úvery
13. Program na podporu rozvoja kombinovanej dopravy v SR
Príspevkové programy
Poskytovanie nenávratných finanèných príspevkov pomáha podnikate¾om
zníi ich úrokové zaaenie a preklenú poèiatoèné obdobie, keï svojou podnikate¾skou èinnosou ete nevytvárajú dostatok zdrojov na bezproblémové
splácanie úrokov. SZRB uplatòuje túto formu podpory aj v rámci rozvojových
programov vyhlasovaných vládou SR.
Nenávratný finanèný príspevok SZRB realizuje cez nasledovné príspevkové
programy:
1. Program podpory rozvoja cestovného ruchu v SR IV.
2. Program podpory ekonomických aktivít vedúcich k úspore energie
a dováaných surovín
3. Program zniovania spotreby energie v bytových domoch a bytoch
4. Program podpory rozvoja kombinovanej dopravy v SR
5. Program podpory malých zaèínajúcich podnikate¾ov - TART
6. Program REGIÓN
7. Program podpory malého a stredného podnikania pri vyuívaní výsledkov vedy a techniky - PATENT
8. Program podpory postupného vylúèenia látok pokodzujúcich ozónovú
vrstvu - OZÓN
9. Program obnovy vozového parku slovenskej autobusovej dopravy
Pri preberaní záruk a poskytovaní finanèných príspevkov SZRB zoh¾adòuje
priority hospodárskej politiky SR a podnikate¾ské zámery orientované hlavne
na:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

vytváranie nových perspektívnych pracovných miest
rieenie regionálnej politiky
zvyovanie exportnej výkonnosti
rozvoj cestovného ruchu
rozvoj po¾nohospodárstva
rozvoj zdravotníctva
výrobu na báze domácich surovín, spracovanie druhotných surovín
a materiálu
8. úsporu palív a energie
9. rozvoj sluieb
10. ekologické ciele.
Jednotlivé záruèné a príspevkové programy SZRB majú svoje samostatné
pecifické podmienky a kritériá, v rámci ktorých je moné sa uchádza o záruku,
resp. finanèný príspevok.
Na poskytnutie podpory SZRB nie je právny nárok.
Úverové programy
Úverovú èinnos zaèala SZRB od 1. 6. 1997. Predmetom podpory je umoni malým a stredným podnikate¾om prístup k investiènému a prevádzkovému
kapitálu formou poskytovania predovetkým strednodobých a dlhodobých
úverov za výhodnejích obchodných podmienok. Pri poskytovaní úverov SZRB
spolupracuje s vybranými peòanými ústavmi.
Formu podpory realizuje SZRB cez nasledovné úverové programy:
1. Úverový program PODPORA
2. Úverový program ROZVOJ
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Programy SZRB
ZÁRUÈNÉ PROGRAMY
Program podpory MSP
Predmetom podpory je prostredníctvom záruk prispie k vzniku a rozvoju
súkromného podnikania a pomôc podnikate¾skej sfére pri realizácii trukturálnych zmien súvisiacich so zámermi hospodárskej politiky vlády SR. SZRB
poskytuje záruky na úvery investièného charakteru, prípadne investièno-prevádzkového charakteru.
Forma podpory sa realizuje prostredníctvom záruky na úver max. v rozsahu
do 85 % z istiny úveru.

Program PHARE
Predmetom programu je vytvori podmienky pre vznik a zaèiatoèné obdobie
rozvoja malých a stredných podnikov, umoni zaèínajúcim podnikate¾om
realizáciu ich podnikate¾ských zámerov a urýchli vytváranie stabilných, prosperujúcich meních podnikov, schopných ïalieho samostatného vývoja.
Forma podpory sa realizuje prostredníctvom záruky na úver, max. v rozsahu
do 75 % istiny úveru, pri maximálnej výke úveru 10 mil.Sk.
Program na podporu malých a stredných po¾nohospodárskych subjektov
formou poskytovania záruk a nenávratných finanèných príspevkov
Cie¾om programu je zabezpeèi podporu vytvárania technických a technologických podmienok po¾nohospodárskych subjektov.
Forma podpory:
- záruka na úver max. v rozsahu do 85 % z istiny úveru,
- nenávratný finanèný príspevok 15 % z výky poskytnutého úveru, avak
v absolútnej výke max. 3 mil.Sk.
Výka úveru, na ktorý je moné poskytnú záruku, je 100 mil.Sk. Dåka
úverového vzahu je max. 10 rokov.
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Program na podporu malých a stredných podnikov
formou poskytovania záruk vo vybraných regiónoch
Predmetom podpory je vo vybraných regiónoch SR s vysokou mierou nezamestnanosti napomôc vzniku a rozvoju podnikate¾ských aktivít, ktoré zabezpeèia
vytvorenie nových perspektívnych pracovných miest, smerujúcich k oiveniu
sociálno-ekonomickej úrovne daného regiónu v súlade so zámermi hospodárskej
politiky vlády.
Forma podpory sa realizuje prostredníctvom záruky na úver v rozsahu do
90 % z istiny úveru.
Program na podporu MSP formou poskytovania záruk
na tuzemský finanèný leasing
Predmetom podpory je prostredníctvom poskytovania záruk na tuzemský
finanèný leasing prispie k dynamickému investiènému rozvoju malých a stredných podnikov.
Zárukou je moné podpori MSP, ktorí si od leasingových spoloèností prenajímajú hmotný investièný majetok slúiaci na investièné úèely. Nadobúdacia
cena tohto majetku bez dane z pridanej hodnoty nesmie by niia ako 300 tis.Sk
a vyia ako 20 mil.Sk.
Forma podpory sa realizuje prostredníctvom záruky v rozsahu do 75 %
zo zostatku nesplatených leasingových splátok. Splatnos je stanovená urèením
termínu zaplatenia poslednej leasingovej splátky.
Program na podporu rozvoja remeselných èinností formou poskytovania
záruk a nenávratných finanèných príspevkov
Predmetom podpory je prispie a pomôc k vzniku a rozvoju remeselnej výroby zameranej na sluby pre obyvate¾stvo. Podpori dobudovanie siete základných sluieb pre obyvate¾stvo v mestách a obciach SR pod¾a miestnych potrieb
a podmienok.
Forma podpory sa realizuje prostredníctvom záruky na úver max. v rozsahu
do 90 % istiny úveru pri absolútnej výke úveru 3 mil.Sk.
V rámci tohto programu je moné poskytnú aj nenávratný finanèný príspevok na úhradu úrokových nákladov v rozsahu do 70 %, max. vak 800 tis.Sk.
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Program na podporu zabezpeèenia sezónnych po¾nohospodárskych prác
formou poskytovania záruk
Program vyhlasuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci so SZRB.
Predmetom podpory je zabezpeèenie sezónnych po¾nohospodárskych prác formou poskytnutia záruk a pomôc po¾nohospodárskym subjektom preklenú
problémy pri získavaní úverových zdrojov na financovanie sezónnych
po¾nohospodárskych prác charakteru rastlinnej výroby a po¾nonákupy.
Forma podpory sa realizuje prostredníctvom záruky na úver max. v rozsahu
do 80 % z istiny úveru v prípade úveru do 100 mil.Sk alebo 60 % z istiny úveru
v prípade úveru nad 100 mil.Sk, pri max. výke záruky 80 mil.Sk. Lehota splatnosti úveru je max. 18 mesiacov.
Záruku je moné poskytnú na úvery urèené výluène na vykonávanie
jarných a jesenných po¾nohospodárskych prác v rastlinnej výrobe na obstaranie
sadív, osív, hnojív, agrochemikálií a pohonných hmôt, ako aj na úhradu poistného za úrodu.
Program na podporu podnikania formou poskytovania záruk
na prevádzkové úvery
Predmetom podpory je poskytovanie záruk na prevádzkové úvery. Program
nadobudol platnos v marci 1997.
Forma podpory sa realizuje prostredníctvom záruky na prevádzkový úver
v rozsahu do 85 % z istiny úveru, max. vak 10 mil.Sk.
Program na podporu rozvoja zdravotníckych sluieb
formou poskytovania záruk
Predmetom podpory je prostredníctvom poskytovania záruk na úvery prispie
k vzniku a rozvoju zdravotníckej starostlivosti v netátnych zdravotníckych zariadeniach.
Forma podpory sa realizuje prostredníctvom záruky na úver v rozsahu
do 85 % z istiny úveru.
Program na podporu ochrany ivotného prostredia
formou poskytovania záruk
Predmetom podpory je prostredníctvom poskytovania záruk na úvery prispie
k rozvoju malého a stredného podnikania za úèelom zavedenia nových výrob120

ných spôsobov, technológií, poskytovania sluieb a produktov na ochranu ivotného prostredia, najmä v oblastiach ochrany ovzduia a ozónovej vrstvy zeme,
ochrany a racionálneho vyuívania vôd a odpadového hospodárstva.
Forma podpory sa realizuje prostredníctvom záruky v rozsahu do 90 %
z istiny úveru.
Program na podporu inovácie výroby formou poskytovania záruk
a nenávratných finanèných príspevkov
Predmetom podpory je prispie k vzniku a rozvoju MSP za úèelom zavedenia
novej techniky a technológie do výroby na vyej kvalitatívnej úrovni.
Forma podpory sa realizuje prostredníctvom záruky v rozsahu do 85 %
z istiny úveru, pri max. výke záruky 10 mil.Sk. V prípade poskytnutia záruky
existuje monos získania nenávratného finanèného príspevku na úhradu úrokových nákladov v rozsahu do 70 %, max. vak 3 mil.Sk.

Program na podporu rozvoja kombinovanej dopravy v SR
Cie¾om programu je podpori podnikate¾ské zámery v oblasti rozvoja progresívnych dopravných systémov. Podporované projekty sú zamerané na zavádzanie nových systémov kombinovanej dopravy, ako je preprava cestnými
súpravami s vymenite¾nými nadstavbami, v kombinácii cesta - eleznica, voda
- cesta - eleznica, na výstavbu a modernizáciu terminálov kombinovanej
dopravy a manipulaèných zariadení.
Forma podpory sa realizuje prostredníctvom záruky na úver max. v rozsahu
do 85 % z istiny úveru a finanèného príspevku na úhradu èasti úrokových nákladov max. do výky 70 %. Tieto formy podpory je moné vzájomne kombinova (bliie pozri str. 80).
Program na podporu podnikania formou poskytovania protizáruk
na zahranièné úvery
Cie¾om podpory je komplexnejie poskytovanie sluieb, o ktoré je zo strany
podnikate¾skej sféry záujem, a to formou poskytovania protizáruk na zahranièné
úvery.
Forma podpory sa realizuje prostredníctvom protizáruky na zahranièný úver
v rozsahu 80 % z istiny úveru. Maximálna výka protizáruky v absolútnom
vyjadrení je 30 mil.Sk a max. lehota splatnosti 10 rokov.
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PRÍSPEVKOVÉ PROGRAMY
Program podpory rozvoja cestovného ruchu v SR IV.
Predmetom podpory je prispie k podpore a rozvoju projektov v odvetví cestovného ruchu. Úèelom je zvýi rozsah, kvalitu a zlepi truktúru ponuky
vo¾ného cestovného ruchu v SR.
Formou podpory je poskytnutie nenávratného finanèného príspevku na
úroky z úveru úèelovo pouitého pod¾a zamerania programu, a to v rozsahu do
- 70 % zo základných úrokov, avak max. 3 mil.Sk. V prípade rekontrukcie a obnovy nehnute¾ností zapísaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR max. 4 mil.Sk,
- 80 % zo základných úrokov, max. 4 mil.Sk pri projektoch zameraných na
výstavbu, resp. dostavbu zariadení na mechanické zasneovanie lyiarskych
svahov (bliie pozri str. 68).
Program podpory ekonomických aktivít vedúcich k úspore energie
a dováaných surovín
Predmetom podpory je vytvori zvýhodnené podmienky pre podnikate¾ské
zámery zamerané na zniovanie energetickej nároènosti a spotreby materiálu a
surovín z dovozu v priemysle a terciálnej sfére.
Podpora vybraných projektov sa realizuje prostredníctvom dvoch ekonomických nástrojov, a to zárukou na poskytnuté úvery a poskytovaním príspevkov na
úhradu èasti úrokových nákladov v rozsahu do 70 %. Výka príspevku je
stanovená v závislosti na úsporách tepla alebo elektrickej energie (bliie pozri
str. 60).

Program zniovania spotreby energie v bytových domoch a bytoch
Predmetom podpory je stimulova investície do projektov, ktoré vedú k trvalému zníeniu spotreby tepelnej a elektrickej energie, alebo k zmene palivovej základne v súlade s energetickou koncepciou SR do roku 2001.
Forma podpory sa realizuje vyplatením finanèného príspevku v rozsahu do
70 % úrokových nákladov v max. výke 3 mil.Sk. Výka príspevku je stanovená
v závislosti na úsporách tepla, elektrickej energie, resp. mnostva výrobnej
energie (bliie pozri str. 63).
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Program podpory rozvoja kombinovanej dopravy v SR
Formou podpory, ktorú je moné poskytnú na nákup dopravných prostriedkov
nákladových jednotiek, výstavbu a modernizáciu terminálov KD a manipulaèných zariadení, je poskytovanie
- záruky do výky 85 % istiny úveru,
- nenávratného finanèného príspevku do výky 70 % základných úrokov.
Tieto formy podpory je moné navzájom kombinova.

Program podpory malých zaèínajúcich podnikate¾ov - TART
Predmetom podpory je pomôc malým zaèínajúcim podnikate¾om, bez dostatoèného kapitálového zabezpeèenia, realizova perspektívne podnikate¾ské
zámery tak, aby vznikli stabilné prosperujúce podnikate¾ské subjekty, ktoré
budú schopné ïalieho samostatného a úspeného rozvoja.
Podpora sa realizuje poskytovaním nenávratného finanèného príspevku v
rozsahu do 75 % základných úrokov z úveru poskytnutého úverujúcim
peòaným ústavom. Max. výka príspevku je 4 mil.Sk. Príspevok mono poui
na úhradu úrokov a splátok istiny úveru (bliie pozri str. 72).

Program REGIÓN
Predmetom podpory je vytvori podmienky pre rozvoj a existenciu malého a
stredného podnikania v okresoch postihnutých následkami retrukturalizácie
národného hospodárstva s mierou nezamestnanosti viac ako 18 %.
Podpora sa realizuje poskytnutím nenávratného finanèného príspevku v
rozsahu do 75 % základných úrokov, z úveru poskytnutého úverujúcim
peòaným ústavom. Max. výka príspevku je 4 mil.Sk. Príspevok mono poui
na úhradu úrokov a splátok istiny úveru (bliie pozri str. 74).
Program podpory malého a stredného podnikania pri vyuívaní výsledkov
vedy a techniky - PATENT
Predmetom podpory je prostredníctvom zvýhodnených podmienok u¾ahèi
malým a stredným podnikate¾om prístup k vyuívaniu výsledkov vedy a techniky a prispie k zvýeniu technickej úrovne ich výrobkov.
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Podpora sa realizuje formou poskytnutia nenávratného finanèného príspevku
v rozsahu do 75 % základných úrokov, z úveru poskytnutého úverujúcim
peòaným ústavom. Max. výka príspevku je 4 mil.Sk. Príspevok mono poui
na úhradu úrokov a splátok istiny úveru (bliie pozri str. 76).
Program podpory postupného vylúèenia látok pokodzujúcich ozónovú
vrstvu - OZÓN
Úèelom podpory je vytvori zvýhodnené podmienky na vylúèenie spotreby
látok pokodzujúcich ozónovú vrstvu.
Podpora sa realizuje formou poskytnutia nenávratného finanèného príspevku
- do výky 70 % základných úrokov poskytnutého komerèného úveru na
predloený podnikate¾ský zámer, max. vak do výky 500 tis.Sk,
- do výky 50 % nákladov na predloený podnikate¾ský zámer, max. vak
do výky 400 tis.Sk (bliie pozri str. 93).

Program obnovy vozového parku slovenskej autobusovej dopravy
Úèelom podpory je obnova vozového parku slovenskej autobusovej dopravy,
ktorá sa realizuje nákupom nových vozidiel z domácej výroby pre mestskú a
prímestskú hromadnú verejnú dopravu. Príjemca podpory je povinný prevádzkova autobusy min. 3 roky.
Podpora sa realizuje poskytnutím nenávratného finanèného príspevku, max.
do výky 55 % úrokových nákladov v absolútnej výke max. 2,5 mil.Sk.

ÚVEROVÉ PROGRAMY
PROGRAM PODPORA
V záujme podpory malých a stredných podnikate¾ov realizuje SZRB od 1. 6.
1997 prostredníctvom vybraných komerèných bánk úverový program Podpora.
A. Cie¾ programu
Umoni malým a stredným podnikate¾om prístup k investiènému a prevádzkovému kapitálu formou poskytovania najmä strednodobých a dlhodobých
úverov za výhodnejích úverových podmienok.
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B. Príjemca podpory
Príjemcom podpory sú malí a strední podnikatelia - fyzické alebo právnické
osoby (aj s majetkovou úèasou zahranièných osôb), registrovaní na území SR,
zamestnávajúci najviac 500 zamestnancov, u ktorých majetková úèas tátu je
max. 49 %.
C. Forma a výka podpory
Formou podpory je poskytovanie úverov prostredníctvom vybraných
komerèných bánk. Kritériá úverového programu:
- max. výka úveru 7 mil.Sk,
- pevná úroková sadzba 10,5 % poèas celej doby úverovania,
- max. doba splatnosti úveru 7 rokov,
- monos odkladu splátok istiny úveru do jedného roka od prvého èerpania úveru.
D. Predmet podpory
Z programu je moné poskytnú úver:
a/ investièného charakteru, urèený na obstaranie nehnute¾ného a
hnute¾ného majetku (budovy, stavby, stroje, zariadenia, nástroje, pozemky
atï.), príp. nehmotného investièného majetku (licencie, ocenite¾né práva)
slúiaceho na podnikanie,
b/ investièno-prevádzkového charakteru, kde prevádzková èas
predstavuje max. 50 % z výky poadovaného úveru a je urèená na nákup zásob
s výnimkou tovarov.
E. Podmienky podpory
1. Predloený podnikate¾ský zámer musí by zaloený na reálnych predpokladoch tvorby zdrojov zabezpeèujúcich návratnos úveru.
2. Pri zoh¾adòovaní priorít hospodárskej politiky Slovenska sa uprednostòujú zámery orientované na:
- výrobu na báze domácich surovín, spracovanie druhotných surovín
a materiálu,
- výrobu a èinnos zameranú na zvýenie exportnej výkonnosti,
- vytváranie a udranie pracovných miest,
- úsporu palív a energie a ekologické ciele,
- rieenie regionálnej politiky,
- rozvoj cestovného ruchu,
- rozvoj zdravotníctva,
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-

rozvoj sluieb okrem maloobchodu (èinnosti bez pridania hodnoty
podnikate¾om).

3. Podporu nie je moné poskytnú na:
- aktivity po¾nohospodárskej prvovýroby,
- podnikate¾ké aktivity z oblasti bankovníctva, poisovníctva, resp.
aktivity finanèného charakteru (leasing, faktoring, forfaiting, obchodovanie s
cennými papiermi atï.),
- investície alebo ich èasti, ktoré nesúvisia priamo s podnikate¾ským
zámerom,
- nákup hracích a hudobných automatov, umeleckých diel a zbierok,
svetelných a iných zariadení potrebných pre podnikanie v oblasti zábavy a
kultúry,
- skôr poskytnuté úvery, refundáciu investièných nákladov za práce
vykonané pred podaním iadosti o úver.
Zoh¾adni je moné len náklady na investície, ktoré neboli zaèaté skôr
ako 6 mesiacov pred doruèením iadosti o podporu.
F. Postup pri podaní iadosti o podporu
1. iados o poskytnutie úveru predloí podnikate¾ v úverujúcom
peòanom ústave, s ktorým má SZRB uzatvorenú zmluvu o realizácii úverového
programu Podpora.
2. Formuláre iadosti o úver sú k dispozícii v spolupracujúcich peòaných
ústavoch, centrále SZRB a jej regionálnych zastúpeniach.
3. Vyplnenú a potvrdenú iados doruèí úverujúci peòaný ústav do SZRB.
V rámci úverového programu PODPORA môe podnikate¾ súèasne èerpa
len jeden úver. Na poskytnutie úveru nie je právny nárok.

PROGRAM ROZVOJ
Predmetom úveru je umoni malým a stredným podnikate¾om prístup k
strednodobým a dlhodobým zdrojom investièného a prevádzkového charakteru,
za výhodnejích úverových podmienok.
A. Príjemca úveru
Príjemcom úveru sú malé a stredné súkromné podniky - fyzické alebo
právnické osoby, ktoré podnikajú v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,
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zamestnávajúci najviac 500 zamestnancov v èase podania iadosti:
-

vrátane vetkých podnikov vlastníka, ktorý má podiel viac ako 50 % na
iadate¾ovi (väèinový vlastník),
vetkých väèinových podielnikov majoritného vlastníka,
vetkých väèinových podielnikov iadate¾a,
majetková úèas tátu a úverových intitúcií max. 25 %,
majetková úèas zahranièných spoloèností max. 49 %.

B. Kritériá a výka úveru
-

z úveru je moné financova len 75 % projektovaných nákladov,
úver je moné kombinova aj s inými zdrojmi financovania,
maximálna výka úveru 58 mil.Sk,
úroková sadzba 13,5 % p.a.,
maximálna doba splatnosti úveru 10 rokov,
monos odkladu splátok istiny úveru do 1 roka od prvého èerpania
úveru,
dokonèenie investiènej akcie max. do 2 rokov od prvého èerpania úveru.

C. Podmienky poskytnutia úveru
Z úveru je moné financova:
- dlhodobé investície (investièné náklady),
- prevádzkové náklady do výky 30 % investièných nákladov.
Úver nie je moné poskytnú na:
- aktivity po¾nohospodárskej prvovýroby a baníctva,
- investície alebo ich èasti, ktoré nesúvisia priamo s podnikate¾ským
zámerom,
- skôr poskytnuté úvery, refundáciu investièných nákladov za práce vykonané pred podaním iadosti o úver,
- financovanie u zaèatých projektov (financovanie ex-post),
- podnikanie v oblasti sprostredkovate¾skej èinnosti,
- poskytovanie poradenských a konzultaèných sluieb,
- finanèné sluby, finanèné operácie, faktoring a forfaiting,
- sluby realitných kancelárií a správcovské sluby,
- náhradu iného financovania (retrukturalizáciu dlhov).
D. Postup pri podaní iadosti o úver
1. iados o poskytnutie úveru predloí podnikate¾ v úverujúcom
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peòanom ústave, s ktorým má SZRB uzatvorenú zmluvu o realizácii úverového
programu Rozvoj.
2. Formuláre iadosti o úver sú k dispozícii v spolupracujúcich úverujúcich
peòaných ústavoch, centrále SZRB a jej regionálnych zastúpeniach.
3. Vyplnenú iados doruèí úverujúci peòaný ústav do SZRB.
4. Po posúdení iadosti v nadväznosti na podmienky programu a jej
schválení, bude SZRB uvo¾òova finanèné prostriedky na úver v zmysle
úverovej zmluvy.
5. S rozhodnutím o neposkytnutí úveru oboznámi podnikate¾a úverujúci
peòaný ústav.
6. SZRB a KfW sú oprávnení v prípade poskytnutia úveru vykonáva kontrolu podnikate¾a poèas celej doby trvania úverového vzahu.
V rámci úverového programu ROZVOJ môe podnikate¾ súèasne èerpa len
jeden úver. Na poskytnutie úveru nie je právny nárok.

Regionálne zastúpenia SZRB:
* SZRB Banská Bystrica
Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 088/412 37 73, fax: 088/412 37 72
* SZRB Rimavská Sobota
ul. SNP 21, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 0866/562 45 65, fax: 0866/562 41 73
* SZRB ilina
Národná ul. 12, 010 01 ilina
Tel.: 089/62 20 52, fax: 089/62 42 48
* SZRB Preov
Slovenská 15, 080 01 Preov
Tel.: 091/72 10 41, fax: 091/72 10 42
* SZRB Koice
Mlynská 16, 040 01 Koice
Tel.: 095/682 04 50, fax: 095/682 04 51
* SZRB Nitra
tefánikova 13, 949 01 Nitra
Tel.: 087/52 81 23, fax: 087/52 81 24
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SLOVENSKO-AMERICKÝ PODNIKATE¼SKÝ FOND
Obchodná 58, P.O.Box 100, 810 01 Bratislava 1
Kontakt: Ing. Iveta Griaèová, prezidentka
Tel.: 07/52 73 13 17, fax: 07/52 73 13 23, e-mail: saef@saef.sk, www.saef.sk
SLOVENSKO-AMERICKÝ PODNIKATE¼SKÝ FOND (SAEF) investuje
kapitál na komerènom základe vo forme úveru alebo vkladov do základného
imania súkromných slovenských podnikov. Výka poskytovaného kapitálu sa
pohybuje od 15 mil.Sk do 100 mil.Sk. Fond prostredníctvom financií, spoluinvestorov, technickej pomoci a vyuitím vlastných kapacít podporuje úspený
vývoj financovaných podnikov.
1. Fond vyh¾adáva investièné príleitosti v existujúcich súkromných podnikoch v oblasti výroby a sluieb.
2. Fond neinvestuje do zaèínajúcich podnikov, podnikov s výrobou alkoholu, tabakových výrobkov, zbrojárskych podnikov, prevádzok kasín a noèných
klubov.
3. Pri analýze investièných príleitostí Fond posudzuje nasledujúce faktory
a skutoènosti:
- podnikate¾ský plán existujúceho podniku, jednoznaène urèujúci jeho
konkurenènú pozíciu,
- kompetentnos a dôveryhodnos manamentu,
- rastový potenciál podniku s perspektívou nepretritých príjmov,
- rast zamestnanosti,
- pozitívny dopad na ivotné prostredie.
Slovensko-americký podnikate¾ský fond aktívne vyh¾adáva investièné
príleitosti na Slovensku. Zameriava sa na tie priemyselné odvetvia, ktoré
ponúkajú konkurenèné výhody a vysoký rastový potenciál. Podporuje zakladanie nových spoloèných podnikov, ako aj rozírenie existujúcich kooperaèných vzahov.

Malý úverový program
MALÝ ÚVEROVÝ PROGRAM nahrádza Americký úverový program, kde sa
úvery poskytovali prostredníctvom banky. V rámci Malého úverového programu sa budú úvery poskytova priamo, a to vo výke od 2 mil.Sk do 15 mil.Sk
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s dobou splatnosti do 5 rokov, prièom odklad splátky istiny je moný najviac
o 1 rok.
Maximálne financovanie investície z cudzích zdrojov môe by najviac
90 % z predpokladaných rozpoètových výdavkov.
Oblas smerovania úverov:
- najmä pre výrobné podniky a sluby (vylúèené sú obchodné spoloènosti,
v menom a výnimoènom prípade retaurácie a ubytovacie sluby, po¾nohospodárstvo),
- podnik, ktorý podniká min. 2 roky, alebo jeho vlastník pracoval v tejto
oblasti min. 2 roky,
- uchádzaè musí ma zabezpeèený odbyt preukázaním kontraktov s vhodnými odberate¾mi,
- skúsený manament,
- investované prostriedky poslúia hlavne na rozírenie výroby, odbytových moností, vytvoria ïalie pracovné miesta,
- prijatím nového úveru sa neporuí iná úverová zmluva.
Uchádzaè musí so iadosou o poskytnutie úveru predloi tieto podklady:
- vyplnená informatívna prihláka,
- finanèné výkazy s daòovým priznaním za predchádzajúce 2 - 3 roky,
- podnikate¾ský zámer (popis firmy, výrobku, trhu, dodávate¾ov, odberate¾ov, úverovej zaaenosti, popis monej zábezpeky),
- projekcia finanèných výkazov na odbobie splácania úveru,
- popis úverovej potreby - na èo sa prostriedky pouijú, ko¾ko bude hradi
uchádza z vlastných zdrojov, èasový harmonogram èerpania a splácania.
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ZDRUENIE NA PODPORU MLADÝCH RODÍN
Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava
Kontakt: Dr. Sylvia Porubänová, výkonná riadite¾ka
Tel./fax: 07/62 80 18 67
ZDRUENIE NA PODPORU MLADÝCH RODÍN je obèianskym zdruením
(vzniklo transformáciou Fondu na podporu mladých rodín, ktorý bol zaloený
v roku 1994 Medzinárodným strediskom pre túdium rodiny za úèinnej podpory
vlády SR). Prioritou èinnosti je poskytovanie príspevku mladým rodinám, ktoré
sa rozhodli riei svoju situáciu - bytovú alebo ekonomickú - prostredníctvom
vlastnej podnikate¾skej èinnosti.
Formy podpory:
- príspevok pre mladé rodiny na zaèiatok ich podnikate¾skej èinnosti,
s preferenciou malého rodinného podnikania,
- príspevok na projekty prioritne orientované na rozvoj nedostatkových
sluieb pre mladé rodiny - opatrovanie detí, bývanie a sociálne bývanie pre mladé rodiny,
- príspevok na výskumnú a publikaènú èinnos zameranú na problematiku
mladých rodín - monitorovanie problémov a h¾adanie rieení,
- financovanie odborných seminárov, workshopov a iných podujatí orientovaných na problematiku mladých rodín.
Subjekt podpory:
- individuálna mladá rodina (pribline do 35. roku veku manelov, aspoò
1 diea predkolského veku),
- skupina mladých rodín,
- iný subjekt orientovaný na mladé rodiny.
Uchádzaè o príspevok zale iados s projektom, resp. podrobným podnikate¾ským zámerom (od rozpisu nákladov a po predpokladaný zisk) sekretariátu zdruenia. Nevyhnutný je aj podrobný popis rodinnej situácie - vek,
vzdelanie, dåka ekonomickej aktivity, zamestnanie, poèet a vek detí.
iadosti spåòajúce kritériá posudzuje Správna rada individálne, a to z h¾adiska reálnosti, potrebnosti, kvality projektu, ako aj celkovej materiálno-ekonomickej situácie mladej rodiny.
Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok. Vybraným projektom môe
by poskytnutý návratný príspevok a do výky 50 tis.Sk.
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FOND NA PODPORU ZAHRANIÈNÉHO OBCHODU
Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
Kontakt: Ing. Kornel Ondráik, riadite¾
Tel.: 07/48 28 22 21, fax: 07/48 28 22 25
E-mail: ftsf@fpzo.sk, internet: www.fpzo.sk
FOND NA PODPORU ZAHRANIÈNÉHO OBCHODU (FPZO) bol zriadený
zákonom NR SR è. 379/1996 Z.z. v znení zákona NR SR è. 162/1998 Z.z. ako
netátny úèelový fond, zdruujúci prostriedky podnikate¾skej sféry a príspevok
zo R na podporu zahranièného obchodu na princípe solidarity. Medzi
najdôleitejie zdroje fondu patria zákonom stanovené povinné príspevky
zahraniènoobchodných subjektov vo výke 0,1 % z ich zahraniènoobchodného
obratu.
Z finanèných prostriedkov fondu sú financované také aktivity podnikate¾ských subjektov vo sfére ZO, ktoré si vyadujú jednorazové väèie finanèné
náklady, ktoré by si malé a ani stredné podniky nemohli z vlastných prostriedkov dovoli. Zákon jednoznaène vymedzuje na aké úèely majú by prostriedky
fondu vyuívané.
Pouitie prostriedkov fondu:
- fond podporuje v prvom rade finanèným príspevkom úèas na zahranièných ve¾trhoch a výstavách, a to a do výky 50 % nákladov za prenájom výstavnej plochy a 50 % nákladov za prepravu vystavovaného tovaru; ak
iadate¾om o úhradu týchto nákladov je
- malý alebo stredný podnikate¾, ktorý prezentuje výrobky slovenského pôvodu, môe sa mu poskytnú úhrada a do výky 75 % nákladov,
- tuzemský vývozca, ktorý prezentuje výrobky slovenského pôvodu
vysokej technickej úrovne, môe sa mu poskytnú úhrada a do výky 100 %
nákladov,
- úhrada nákladov z finanèných limitov jednotlivých zväzov a zdruení na
propagáciu v zahranièí formou katalógov, pecializovaných publikácií a informaèno-propagaèných materiálov,
- úhrada nákladov vynaloených tuzemským vývozcom na certifikáciu
vyváaného tovaru,
- v tejto sfére sú finanène podporované aj obchodné misie a delegácie na
obchodných cestách v zahranièí,
- významnou oporou pre podnikate¾ské rozhodovanie v oblasti ZO budú
slúi analýzy a túdie o svetových a regionálnych trhoch, ktoré budú pripravované na náklady fondu.
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Poskytovanie prostriedkov fondu:
1. O poskytnutí prostriedkov fondu rozhoduje správna rada na základe
úplnej písomnej iadosti iadate¾a na formulári iados o poskytnutie
prostriedkov z FPZO, ktorý je moné zakúpi v predajniach firmy EkonSpo
(tel./fax: 089/635 035), alebo osobne vyzdvihnú v sídle fondu. Vyplnený formulár vo vetkých bodoch a dokumentáciu uvedenú na 2. strane formulára treba
posla potou alebo osobne doruèi do sídla fondu pred uskutoènením akcie.
2. Správna rada rozhodne o iadosti o poskytnutí prostriedkov z fondu do
60 dní odo dòa doruèenia iadosti. Ak iados správna rada schváli, uzavrie sa
so iadate¾om zmluva, ak nie, iadate¾ dostane písomnou formou vyrozumenie.
3. Na poskytnutie prostriedkov fondu nie je právny nárok.
Informaèné aktivity FPZO:
1. S cie¾om priblii sa èo najviac k podnikate¾skej sfére vytvoril fond na
Internete vlastnú Web stránku, na ktorej majú podnikatelia monos dozvedie
sa vetky informácie o èinnosti fondu, ako aj o aktivitách, ktoré uskutoèòuje
fond s cie¾om by èo najprospenejí pre podnikate¾ské subjekty, ako napr. profil FPZO, komunikácia a kontakty (rôzne www adresy a kontakty na FPZO a
obchodno-ekonomické oddelenia (OBEO), SOPK, AZZZ, colnice SR, banky,
agentúry a fondy, Kompass - preh¾adávanie databázy slovenských firiem, ubytovanie v SR, mapy, preprava tovarov), sluby FPZO (kontaktovanie firiem s
vyuitím celosvetovej databanky, informácie o firmách, tatistiky, spôsob zúètovania príspevkov, tlaèivá), preh¾ad výstav a ve¾trhov v tuzemsku a v
zahranièí, aktuality. Adresa: http://www.fpzo.sk/
2. Jednou z foriem podpory podnikate¾ských subjektov je aj poskytovanie
informaèno-marketingových sluieb formou informácií. FPZO, úsek marketingu, poskytne podnikate¾ským subjektom informácie o firmách doma i v zahranièí pre aktívne vyh¾adávanie ich potenciálnych obchodných partnerov,
odberate¾ov, dodávate¾ov a trhov. Svoje poiadavky na informácie môu podnikate¾ské subjekty posiela na E-mailovú adresu: kontakt@fpzo.sk
3. V rámci budovaného informaèného systému FPZO s pomocou WEB
informaèného centra budú jednotlivé OBEO a delegáti FPZO posiela na MH
SR a ïalím záujemcom informácie o trhoch v jednotlivých krajinách, obchodných misiách a výstavách, tendroch, potencionálnych partneroch, monostiach
odbytu, ekonomickom vývoji v jednotlivých krajinách, obchodných vzahoch,
ïalej bude získava informácie o slovenských výrobcoch a výrobkoch pre
akvizíciu a propagáciu slovenských výrobkov. Vetky tieto informácie sa
poskytujú slovenským podnikate¾om bezplatne. Systém tie umoòuje
preh¾adávanie databázy slovenských firiem Kompass a ponúka výsledky tatistických analýz zahranièného obchodu SR. WEB informaèné centrum FPZO sa
nachádza na WWW adrese: www.fortrade.sk
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Povinnosti vývozcov a dovozcov:
1. Tuzemský vývozca a tuzemský dovozca vypoèíta povinný príspevok vo
výke 0,1 % z hodnoty objemu kadého jednotlivého vývozu alebo dovozu pri
prepustení tovaru do reimu vývozu resp. vo¾ného obehu, prièom objemom jednotlivého vývozu/dovozu je obchodná parita (tzv. hodnota vyèíslená v I. èasti
ods. 46 prílohy è. 2 k vyhláke MF SR è. 167/1997 Z.z.).
2. Tuzemský vývozca a tuzemský dovozca úètujúci v sústave podvojného
úètovníctva vypoèíta povinný príspevok vo výke 0,1 % z hodnoty objemu
kadého jednotlivého vývozu alebo dovozu pred prepustením tovaru do reimu
vývozu resp. vo¾ného obehu.
3. Vývozca a dovozca pred uskutoènením vývozu alebo dovozu uhrádza
príspevok do fondu na úèet fondu bezhotovostným prevodom na úèet vo VÚB,
a.s., è.ú. 12233-012/0200, alebo v hotovosti potovou poukákou, ktorá je k dispozícii na potách SR. Pri platbách sa ako pecifický symbol uvádza IÈO
vývozcu alebo dovozcu (resp. rodné èíslo), kontantný symbol 0558, variabilný
symbol predstavuje 10-miestne èíselné oznaèenie obdobia, za ktoré sa príspevok
uhrádza.
Vývozca a dovozca predkladá colným orgánom pri bezhotovostnom prevode
osobitné potvrdenie o úhrade príspevku potvrdené bankou a v prípade úhrady
príspevku potovou poukákou sa za potvrdenie o úhrade povauje 5. diel potovej poukáky.
Povinnos uhradi príspevok vznikne vývozcovi a dovozcovi len vtedy, ak
objem jednotlivého vývozu alebo dovozu uskutoèneného v ten istý deò a na základe jedného colného vyhlásenia presahuje hodnotu 100 tis.Sk.
Tuzemským vývozcom/dovozcom sa rozumie PO so sídlom v SR alebo FO
s trvalým pobytov v SR, ktorá je podnikate¾om a uskutoèòuje vývoz/dovoz
dovaru zo/do Slovenskej republiky.
Objemom jednotlivého vývozu/dovozu sa rozumie obchodná parita, t.j. fakturovaná cena vyváaného/dováaného tovaru bez priamych obchodných nákladov v zahranièí; ak sa za tovar neplatí do zahranièia alebo neinkasuje zo
zahranièia, vyjadrí sa obchodná parita rovnakého alebo podobného tovaru. Ak
je cena obchodnej parity vyjadrená v cudzej mene, prepoèíta sa pod¾a kurzu
peòaných prostriedkov cudzej meny vyhláseného NBS platného v deò uskutoènenia úhrady príspevku.
V súvislosti s prijatou novelou zákona vydal Fond na podporu zahranièného
obchodu podrobné metodické usmernenie, ktorého prílohou sú aj kódy úèelu
dovozu a vývozu, pri ktorých je potrebné uhrádza príspevok do fondu a vzor
potvrdenia o bezhotovostnej úhrade príspevku do FPZO (Finanèný spravodajca
è. 7/1998 a 10/1998).
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EXPORTNO-IMPORTNÁ BANKA SR
Grösslingová 1, 813 50 Bratislava
Kontakt: Doc.RNDr.Ing. ¼udomír lahor, CSc., guvernér
Tel.: 07/59 39 81 11, fax: 07/52 93 16 24
EXPORTNO-IMPORTNÁ BANKA SR (Eximbanka) vznikla zo zákona NR SR
è. 80/1997 Z.z. Jej hlavným poslaním je financovanie vývozných a dovozných
úverov, poisovanie a zaisovanie vývozných úverov, poskytovanie záruk,
vymáhanie poh¾adávok, eskontovanie a reeskontovanie zmeniek, vydávanie
dlhopisov, ako i poradenská èinnos v rozsahu svojho predmetu èinnosti. V roku
1999 prebieha príprava nového zákona o financovaní a poisovaní vývozu so
tátnou podporou, ktorý o.i. umoní rozírenie okruhu produktov Eximbanky,
napr. o poistenie akreditívu a poistenie investícií.
Banková divízia sústreïuje svoje aktivity predovetkým na prípravu a
realizáciu zvýhodneného financovania vývozných a dovozných úverov, poskytovaných pre slovenských exportérov a importérov. Banka rozliuje dovozné a
vývozné úvery. Poskytnutie dovozného a vývozného úveru je podmienené
zabezpeèením úverových rizík.
Vývozné úvery
Vývozcom je podnikate¾ so sídlom alebo bydliskom a miestom podnikania
na území SR, ktorý za zmluvne dohodnutých podmienok vyváa tovary alebo
sluby prevane slovenského pôvodu.
Záujemcom o poskytnutie vývozného úveru môe by vývozca, banka
vývozcu, zahranièný odberate¾ alebo banka zahranièného odberate¾a.
Z hodnoty financovaného vývozu musí by prevaná èas tovaru a sluieb
slovenského pôvodu, èo vývozca dokladá osvedèením o pôvode tovaru a
sluieb. Pri poskytnutí vývozného úveru so splatnosou dlhou ako 2 roky musí
zahranièná osoba uhradi pred alebo najneskôr k dátumu zaèiatku úveru min.
15 % celkovej hodnoty vývozu.
Dovozné úvery
Dovozcom je podnikate¾ so sídlom alebo bydliskom a miestom podnikania
na území SR, ktorý za zmluvne dohodnutých podmienok dováa tovary alebo
sluby cudzieho pôvodu na úèely rozvoja výrob orientovaných na vývoz.
Záujemcom o poskytnutie dovozného úveru môe by dovozca, banka
dovozcu, zahranièný dodávate¾ alebo banka zahranièného dodávate¾a.
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Spôsoby financovania vývozných a dovozných úverov:
1. Priame financovanie úverov strednodobého a dlhodobého charakteru na
podporu vývozu. Pri dovozných úveroch so zameraním na dovoz tovarov alebo
sluieb cudzieho pôvodu urèených na úèely rozvoja vývozu strojov, zariadení a
investièných celkov.
2. Spolufinancovanie úverov strednodobého a dlhodobého charakteru na
podporu vývozu. Pri dovozných úveroch so zameraním na dovoz tovarov alebo
sluieb cudzieho pôvodu urèených na úèely rozvoja vývozu strojov, zariadení a
investièných celkov.
3. Refinancovanie úverov krátkodobého charakteru na podporu vývozu
tovarov priamej spotreby, výrobnej spotreby a sluieb.
4. Pri vývozných úveroch je moné aj financovanie strednodobých a
dlhodobých úverov na podporu investovania vývozcov v zahranièí.
Postup pri predkladaní a náleitosti iadosti o dovozný alebo vývozný úver:
1. iados o úver predkladá záujemca o poskytnutie úveru.
2. Záujemca o poskytnutie úveru je povinný poskytnú pod¾a poiadaviek
Eximbanky vetky potrebné doklady a údaje, najmä dokumentáciu obchodného
prípadu, údaje o svojom základnom imaní, bilancii, hospodárskych výsledkoch
a ïalie podklady a údaje súvisiace s predmetom financovania, ktoré sú nevyhnutné pre posúdenie iadosti a reálnosti predpokladu splatenia úveru a úrokov.
3. Eximbanka financuje úvery len tým klientom, ktorí majú s bankou, v
ktorej majú otvorené úèty, uzatvorenú zmluvu, v ktorej sa klient zaväzuje, e
táto banka je oprávnená poskytnú o òom informácie potrebné na rozhodnutie o
financovaní.
4. Ak je poskytnutie vývozného úveru podmienené poistením úverových
rizík, je súèasou iadosti poistná zmluva o poistení vývozných úverových rizík
alebo zmluva o prís¾ube poistenia vývozných rizík.
Eximbanka zabezpeèuje poh¾adávky týmito formami: záruky vystavené
finanènými alebo inými intitúciami, depozitá v Sk a v cudzích menách, likvidné cenné papiere, poistenie úverových rizík a pod.
Eximbanka poskytuje vývozné a dovozné úvery krátkodobé (do 1 roka),
strednodobé (do 5 rokov) a dlhodobé (nad 5 rokov).
Eximbanka svojou vývoznou úverovou orientáciou podporuje zlepenie
komoditnej truktúry vývozu SR v prospech strojov a zariadení a finálnych
výrobkov pred polovýrobkami a jednoduchými finálnymi výrobkami.
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V truktúre dovozu sú prioritou stroje a zariadenia investièného a modernizaèného charakteru na pièkovej technologickej úrovni, ktoré budú zvyova
finalitu a export priemyselnej produkcie a napomáha retrukturalizácii domáceho priemyslu, ako aj základné suroviny a materiály, ktoré nezabezpeèuje domáca výroba.
Poistná divízia svojimi poistnými aktivitami eliminuje riziká nezaplatenia zo strany zahranièných kupujúcich, ktoré sú s exportnými úvermi spojené.
Riziká z nezaplatenia sa rozde¾ujú do dvoch základných skupín - komerèné
riziká a politické riziká.
Komerèné riziká sú spôsobené zlou finanènou situáciou, neochotou
plati, insolventnosou zahranièného kupujúceho príp. neprevzatím odoslaného
tovaru.
Politické riziká sú spôsobené zlou ekonomickou, hospodárskou a politickou situáciou tátu zahranièného dlníka. Ide o udalosti, ktoré majú z h¾adiska dlníka povahu vyej moci (vis major). Medzi základné riziká v tejto oblasti
patria vojna, obèianska vojna, obsadenie tátu nepriate¾skými vojskami, revolúcia, povstanie, tátny prevrat a iné nepokoje, ktoré zabránia kupujúcemu uskutoèni platbu.
Tzv. transferové riziko vzniká v prípade, keï zahranièný dodávate¾ splnil
dohodnuté platobné podmienky, t.zn. e dal príkaz k úhrade v banke a zloil
dlnú sumu v lokálnej mene, ale vzh¾adom na nedostatok konvertibilnej meny
v danom táte, prípadne vzh¾adom na retriktívne opatrenia tátu nebolo moné
transferova konvertibilnú menu na úèet dodávate¾a.
Ïalia kategória je odobratie vývoznej alebo výrobnej licencie, príp. iných
povolení potrebných k realizácii podpísaného kontraktu a vývozné a dovozné
embargo. Ide o také prípady, kde bol zahranièný kontrakt a s ním spojený vývoz
po technickej aj obchodnej stránke v súlade so vetkými poadovanými
náleitosami, zvyklosami a pravidlami medzinárodného obchodu a k zásahu
tátu v oblasti licencií prilo v priebehu plnenia kontraktu.
Niekedy môu nasta kody u v období pred samotným plnením kontraktu,
ide o tzv. výrobné riziko. V takýchto prípadoch, najmä u strednodobých kontraktov týkajúcich sa investièných celkov a tovarov na peciálnu objednávku,
môe by koda spôsobená odstúpením od kontraktu verejným kupujúcim,
nedodraním podmienok kontraktu súkromným odberate¾om, prièom toto nedodranie bolo spôsobené administratívnym opatrením tátu, vznikom vojnového
konfliktu, revolúcie alebo povstania v táte dlníka.
Pod politickým rizikom sa rozumejú aj prírodné katastrofy ako cyklóny,
povodne, zemetrasenia, musí vak by preukázaný úzky súvis a priamy vplyv na
vznik poistnej udalosti.
Za tzv. èisté politické riziko sa povauje prípad, keï vývozný kontrakt je
podpísaný s verejným alebo tátnym kupujúcim.
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Poistenie exportných úverov
Eximbanka poisuje komerèné aj politické úverové riziká vývozných kontraktov, t.zn. riziko nezaplatenia vývoznej poh¾adávky zo strany zahranièného
odberate¾a. Pod¾a dåky splatnosti poh¾adávky Eximbanka rozde¾uje úverové
poistenie do dvoch základných skupín:
- poistenie krátkodobých vývozných úverov so splatnosou do 1 roka,
- poistenie strednodobých a dlhodobých vývozných úverov, pri ktorých
odklad platby presahuje obdobie 1 roka.
Produkty poistenia krátkodobých vývozných úverov:
Poistenie sa vzahuje na vývoz uskutoènený právnickou osobou so sídlom
alebo fyzickou osobou s trvalým pobytom na území SR, pri ktorom odklad platby nepresiahne 1 rok.
Poistenie je obvykle dohodnuté na tovary a sluby spotrebného charakteru s
dåkou odkladu platby max. 180 dní a na tovary dlhodobej spotreby, diely a
komponenty s dåkou odkladu platby do 1 roka.
Poistenie vývozného úveru môe by vinkulované v prospech komerènej
banky.
V prípade krátkodobého poistenia je moné samostatné poistenie
komerèných rizík, samostatné poistenie politických rizík, alebo ich kombinácie.
Poistenie krátkodobých vývozných úverov proti komerèným rizikám
Poistenie proti komerèných rizikám zahàòa poistenie proti rizikám, ktoré
vyplývajú z ekonomickej alebo finanènej situácie zahranièného kupujúceho, ako
sú doloená platobná neschopnos a predkladaná platobná neschopnos, alebo
nevô¾a plati záväzky z vývozného kontraktu. V rámci komerèného poistenia je
moné aj poistenie reexportu.
Poistenie sa nevzahuje na vývoz zahraniènému kupujúcemu, s ktorým je
vývozca majetkovo alebo personálne prepojený.
Poistenie krátkodobých vývozných úverov proti politickým rizikám
Poistenie proti politickým rizikám predstavuje poistenie vývozcu proti politickým a iným nekomerèným rizikám vyplývajúcim z politických a hospodárskych udalostí a administratívnych opatrení v krajine sídla zahranièného
kupujúceho, ako aj v tretej krajine, prostredníctvom ktorej sa realizuje kontrakt,
ktoré majú z h¾adiska zahranièného kupujúceho povahu vyej moci, a ktoré
môu spôsobi nezaplatenie poh¾adávky poisteného. Pod politickým rizikom
rozumieme aj vývoz do verejného sektoru.
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Poistenie krátkodobých vývozných úverov proti komerèným a politickým rizikám
Poistenie proti komerèným a politickým rizikám predstavuje poistenie proti
komerèným rizikám s pripoistením politických rizík u tých krajín dlníka, v
ktorých ete nie je zabezpeèená plná konvertibilita meny, príp. jej v danom
období nie je dostatok.
Poistenie sa nevzahuje na vývoz zahraniènému kupujúcemu, s ktorým je
vývozca majetkovo alebo personálne prepojený. Z hodnoty poisteného vývozu
musí by prevaná èas (viac ako 50 %) tovaru a sluieb slovenského pôvodu.
Produkty poistenia strednodobých a dlhodobých vývozných úverov:
Èasový nesúlad medzi potrebou financovania výroby tovaru strojárskej a
investiènej povahy a monosami vèasných a pravidelných úhrad kupujúcimi je
moné riei prostredníctvom vývozného dodávate¾ského úveru a vývozného
odberate¾ského úveru.
Poistenie je podmienené splnením týchto skutoèností:
- vývozca musí ma dohodnutú so zahranièným kupujúcim platobnú podmienku, ktorá mu zabezpeèí úhradu predplatby min. 15 % z hodnoty kontraktu,
- z celkovej hodnoty kontraktu musí podiel tovaru a sluieb slovenského
pôvodu dosahova viac ako 50 %,
- vývoz uskutoèòuje PO so sídlom/FO s trvalým pobytom na území SR.
Dodávate¾ský úver
Pri poistení dodávate¾ského úveru je predmetom poistenia úverovanie
zahranièného kupujúceho priamo slovenským vývozcom. Poisteným je PO
alebo FO, ktorá vystupuje v zahranièno-obchodných vzahoch vlastným menom
a na vlastný úèet so sídlom na území SR. Poistné plnenie je moné vinkulova
v prospech financujúcej banky.
Odberate¾ský úver
Vývozný odberate¾ský úver je poskytovaný spravidla zahraniènej banke
kupujúceho, resp. priamo kupujúcemu. Vyuíva sa pri financovaní vývozu predovetkým do rozvojových krajín a krajín s netrhovou ekonomikou. Nosite¾om
úverového vzahu do zahranièia je komerèná banka vývozcu, riziká z nezaplatenia úveru sa plne prenáajú na túto banku.
Predmetom úveru, ktorý poskytne komerèná banka vývozcu, je max. 85 %
hodnoty vyváaného tovaru. Zostávajúcich 15 % hodnoty kontraktu nekrytých
úverom sa obvykle prepláca kupujúcim nasledovne:
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- 5 % hodnoty kontraktu uhradí kupujúci priamo vývozcovi do 30 dní po
podpise kontraktu,
- 10 % hodnoty kontraktu uhradí kupujúci formou neodvolate¾ného akreditívu otvoreného bankou kupujúceho u komerènej banky v prospech vývozcu v
priebehu plnenia kontraktu, ale najneskôr do dátumu zaèatia splácania úveru.
Pri vývoze financovanom formou odberate¾ského úveru je poisteným
komerèná banka vývozcu, ktorá úver poskytla.
Poistenie výrobného rizika
Pri poistení odberate¾ského úveru môe vývozca, ktorý je zároveò aj výrobcom, poiada o poistenie výrobného rizika, t.j. kry si straty spôsobené preruením alebo zruením vývozného kontraktu zo strany zahranièného kupujúceho ete pred realizáciou dodávky tovaru alebo sluieb.
Poistenie záruk
Poistenie záruk kryje vývozcovi riziko neoprávneného pouitia alebo
zadrania záruky zahranièným dlníkom a proti politickým rizikám.
Je moné poisti nasledovné typy záruk: záruku za ponuku, záruku za dobré
prevedenie kontraktu, záruku za vrátenie platby vopred a záruku za zádrné.
Postup pri uzatváraní poistenia:
V prípade krátkodobého poistenia vyplni iados na uzatvorenie rámcovej
poistnej zmluvy a iados o poskytnutie úverového limitu na poistenie rizika pri
vývoze na úver kratí ako 1 rok. V prípade poistenia strednodobých a
dlhodobých úverov vyplni iados o poistenie vývozov na strednodobý alebo
dlhodobý úver proti politickým a komerèným rizikám. Zároveò je potrebné u
obidvoch produktov pripoji kópiu výpisu z obchodného registra a úètovné
výkazy, prípadne výroèné správy.
Výka poistnej sadzby:
Výka poistnej sadzby závisí od miery rizikovosti krajiny kupujúceho, od
bonity zahranièného dlníka, od dåky úveru a od systému dodávok. Od 1. 4.
1999 dolo k plonej redukcii poistných sadzieb a k zníeniu spoluúèasti pri
krytí rizík.
Spoluúèas je suma, ktorou sa poistený podie¾a na kadej poistnej udalosti:
- v prípade krátkodobého poistenia jej výka predstavuje 15 - 30 %,
- v prípade strednodobého a dlhodobého poistenia u dodávate¾ského úveru
min. 10 %, u odberate¾ského úveru min. 5 % a u výrobného rizika min. 15 %.
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Povinnosti dovozcov a vývozcov:
1. Vývozca je povinný uhradi príspevok do záruèného fondu vo výke
0,05 % z objemu jeho jednotlivého vývozu bezhotovostným prevodom alebo
v hotovosti potovou poukákou na úèet záruèného fondu Eximbanky (èíslo
úètu 1182448256/0200 vedený vo VÚB, a.s., Bratislava, variabilný symbol je
IÈO vývozcu).
2. Dovozca je povinný uhradi príspevok do dovozného fondu vo výke
0,05 % z objemu jeho jednotlivého dovozu bezhotovostným prevodom alebo
v hotovosti potovou poukákou na úèet dovozného fondu Eximbanky (èíslo
úètu 1717150-019/0900 vedený v Slovenskej sporite¾ni, a.s., Bratislava, variabilný symbol je IÈO dovozcu).
Vývozca alebo dovozca môe uhradi príspevok do prísluného fondu aj
súhrnne za viac predpokladaných jednotlivých vývozov alebo dovozov vopred.
Príspevok v zákonom stanovej výke treba uhradi pred uskutoènením vývozu alebo dovozu a colnému orgánu o tom predloi doklad o úhrade pred prepustením tovarov do reimu vývozu, reimu vo¾ného obehu alebo reimu aktívneho zu¾achovacieho styku v systéme vrátenia.
Podrobnosti o spôsobe úhrady príspevku a jeho predkladania colným orgánom ustanovuje vyhláka MF SR è. 188/1997 Z.z. o spôsobe úhrady
príspevkov do fondov Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.
Na uplatnenie zákona o Exportno-importnej banke SR a následne vydanej
vyhláky o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky SR
vydalo Ministerstvo financií SR metodický pokyn (preukazovanie príspevkov
vo väzbe na colné konanie, úètovanie povinných príspevkov vývozov a dovozov, poskytovanie ktorých je stanovené zákonom o Eximbanke vo väzbe na
zákon o úètovníctve a zákon o daniach z príjmov).
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EXPORTNÝ GRANTOVÝ A STIMULAÈNÝ
PROGRAM
Na podporu individuálnych exportných iniciatív slovenských výrobcov je k dispozícii grantový fond, ako jeden z komponentov PHARE Programu na podporu
exportu Slovenskej republiky, na èiastkové financovanie aktivít, zameraných na
rozvoj trhu, výrobku a firiem.
O takéto granty sa netátne slovenské firmy môu uchádza na základe
iadosti, doloenej exportným marketingovým plánom, èi u sú to výrobcovia,
alebo obchodné firmy zastupujúce slovenských výrobcov na zahranièných
trhoch. Èas schválených nákladov, najviac vak 50 % z celej predpokladanej
sumy nákladov na aktivity spojené s rozvojom exportu sa im po realizácii týchto aktivít uhrádza z prostriedkov grantového fondu. Rozhodnutie o schválených
aktivitách a nákladoch je v právomoci Schva¾ovacieho výboru na základe
daných kritérií, pravidiel a vhodných aktivít.
Základnou podmienkou na udelenie grantu, okrem formálnych poiadaviek
na ve¾kos firmy, je reálny exportný plán, obsahujúci ciele, nástroje na ich dosiahnutie a predpokladané náklady na tieto plánované aktivity. Zároveò
Schva¾ovací výbor posudzuje aj celkový vývoj iadate¾a, vývoj jeho obratu,
exportu a pravdepodobnosti zvýenia exportu po udelení grantu.
Vetky pravidlá, zoznam vhodných èinností, formuláre iadosti a ostatná
podporná dokumentácia je spracovaná PIU a distribuovaná na poiadanie
exportnej komunite SR s vysvetlením postupu pri iadosti a postupu pri uplatòovaní ex-post nárokov na úhradu odsúhlasených grantov v preh¾adnej broúre.
Základné kritériá pre iadate¾ov, ktorí sa môu uchádza o zaradenie
do grantového programu:
1. iadate¾mi môu by slovenské súkromné výrobné podniky, ktoré
zamestnávajú min. 25 osôb.
2. iadate¾mi môu by aj súkromné obchodné firmy, ktoré v zahranièí zastupujú podniky výrobných sektorov. Obchodné firmy k iadosti priloia potvrdenie od výrobného podniku o jeho zastupovaní obchodnou firmou. Obchodné
firmy zastupujúce výrobné podniky môu ma aj menej ako 25 zamestnancov.
3. Firma predloí potvrdenie o tom, e nedostáva finanènú podporu na
odsúhlasené èinnosti z iného zdroja.
4. O grant sa môu uchádza aj skupiny firiem, ktoré majú záujem na
spoloèných aktivitách.
5. Marketingové rozhodnutia musia vdy podlieha slovenskému vedeniu
firmy.
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Zoznam aktivít, ktoré môu by podporené grantom:
Oblas rozvoja trhov
1.
2.
3.
4.

Prieskum trhu vykonaný externými konzultantmi
Návtevy existujúcich a potenciálnych trhov
Reklama a propagácia
Propagaèné katalógy, vytvorenie web-stránky na Internete alebo propagaèného videa.
5. Zahranièní odberatelia (nákupcovia). Toto sa vzahuje na úsilie priláka
existujúcich alebo potenciálnych nákupcov alebo sprostredkovate¾ov na
Slovensko.
6. Rozvoj novej agentúry alebo distribuèných kontraktov
7. kolenie v oblasti marketingu.
Oblas rozvoja technológie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zlepenie systému riadenia
Získanie noriem kvality
Vývoj výrobku
Testovanie a registrácia výrobku
Efektivita výroby
Návrh obalu
kolenia: vývoj výrobku, riadenie výroby, riadenie kvality.

Kontakt:
* PMU PHARE - Program na podporu exportu Slovenskej republiky
Incheba, Viedenská cesta 5, P.O.Box 133, 850 00 Bratislava
Kontakt: Ing. Ján Jeo, riadite¾ PIU
Tel.: 07/62 41 13 67, fax: 07/62 41 13 90, e-mail: pharepmu@isternet.sk
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ÚVER

TWO STEP LOAN I, II, III

OD EXPORT - IMPORT BANK OF JAPAN (EXIM BANK)
1. Pôièka od EXIM Bank bola poskytnutá prostredníctvom troch
úverových liniek TWO STEP LOAN (TSL I, TSL II, TSL III) je urèená na podporu rozvoja malých a stredných súkromných podnikov a joint ventures. (Pre
úèely tejto pôièky je ako malý definovaný podnik s 1 a 150 zamestnancami,
ako stredný ten podnik, ktorý zamestnáva 151 a 600 ¾udí. Pri úverovej linke
TSL III bol do kategórie koneèných uívate¾ov zaradený aj exportne orientovaný a sprivatizovaný podnik s poètom zamestnancov do 1 tisíc.) Vhodným projektom na financovanie je nový projekt alebo rozírenie projektu, vrátane modernizácie, renovácie, obnovy, optimalizácie, retrukturalizácie a akéhoko¾vek
iného druhu investície na zlepenie produktivity alebo úèinnosti existujúceho
projektu, ktorý realizuje koneèný uívate¾ a je schválený NBS a komerènou
bankou.
2. Úver nemôe by pouitý na financovanie vojenskej výroby a projektov,
ktoré by mohli svojím charakterom ohrozova verejnú morálku (bary, kasína,
diskokluby, noèné podniky, pornografický priemysel) a èinnosti realitných kancelárií. Pri úverovej linke TSL III bolo vylúèené financovanie ve¾koobchodu,
maloobchodu a sluieb s tým súvisiacich a leasingu.
3. Z prostriedkov poskytnutých od EXIM Bank mono financova max.
70 % celkových nákladov projektov, ktoré sú vhodné na financovanie.
Vhodnými nákladmi sú náklady na stroje, zariadenia, tovary a sluby a
dlhodobý prevádzkový kapitál. Financovanie zostávajúcich 30 % si klient musí
zabezpeèi sám, a to z vlastných zdrojov alebo iných dostupných zdrojov, môe
tie poiada o poskytnutie prostriedkov Slovensko-americký podnikate¾ský
fond.
4. EXIM Bank rozliuje dva druhy projektov pod¾a vyky úveru:
- projekt typu A - u ktorých 70 % vhodných nákladov neprekroèí
ekvivalent 120 mil.jenov (poskytnutie úveru je bez predchádzajúceho súhlasu
EXIM Bank),
- projekt typu B - u ktorých 70 % vhodných nákladov prekroèí ekvivalent 120 mil.jenov (poskytnutie úveru je viazané na súhlas EXIM Bank).
5. Pri jednom konkrétnom projekte úver od EXIM Bank nesmie prekroèi
ekvivalent 750 mil.jenov.
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6. Úroková sadzba z úveru je odvodená od diskontnej sadzby vyhlásenej
NBS (8,8 %) a t.è. pri úverových linkách TSL I a TSL III predstavuje výku
13,55 % p.a. a pri úverovej linke TSL II 12,05 %. V prípade kadej zmeny
diskontnej sadzby vyhlásenej NBS sa úroková sadzba z úveru mení automaticky. Úroky sú úètované mesaène.
7. Komerèné banky môu zo splatených prostriedkov zo skôr poskytnutých
úverov prefinancova ïalie úvery. Dochádza k ich tzv. revolvingovému
pouitiu.
8. O spoluprácu pri vypracúvaní projektu mono poiada poboèky bánk
alebo NARMSP a v regiónoch jej satelity: regionálne poradenské a informaèné
centrá (RPIC) alebo podnikate¾ské inovaèné centrá BIC).
9. O financovanie projektu, zodpovedajúceho uvedeným podmienkam,
mono poiada vo vetkých poboèkách
-

Veobecnej úverovej banky
Po¾nobanky
Tatra banky
Istrobanky
Priemyselnej banky
Potovej banky
Èeskoslovenskej obchodnej banky, zahraniènej poboèky v SR.
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ÚVER

APEX GLOBAL LOAN II

OD EURÓPSKEJ INVESTIÈNEJ BANKY LUXEMBURG
1. Úver od EIB, tzv. Apex Global Loan II, je úèelovo viazaný na financovanie projektov v odvetviach priemyslu, po¾nohospodárstva, cestovného ruchu,
ïalej projektov súvisiacich s ochranou ivotného prostredia a racionálnejím
vyuívaním energie na Slovensku. Prioritné sú projekty v rámci spoloèného
podnikania (joint ventures) s partnermi krajín Európskej únie.
2. Z financovania sú úplne vylúèené také odbory, ako je výroba eleza
a ocele, stavba lodí, výroba motorových vozidiel a výroba syntetických vlákien.
Obmedzené sú monosti financovania výroby textilu, hotových odevov a módnych doplnkov, obuvi, výroby dielcov motorových vozidiel vrátane prísluenstva a spotrebnej elektroniky.
3. EIB sa zameriava na financovanie malých a stredných projektov, ktoré sa
pohybujú v rozmedzí od 40 tis.EUR do 25 mil.EUR, a to maximálne do výky
50 % investièných nákladov za predpokladu, e investori pri predkladaní
iadosti o úver majú zabezpeèené financovanie zostávajúcej èasti investièného
zámeru.
Zdrojom financovania zostávajúcich 50 % investièných nákladov projektu by mali by spravidla aj vlastné prostriedky investora, ïalej to môu by
úvery tuzemských peòaných ústavov, resp. úvery iných zahranièných bánk.
4. Úverovou menou je euro a èerpanie úveru je pod¾a moností VÚB, a.s.
v takej mene, ktorú preferuje klient - finálny uívate¾.
5. Úroková sadzba je stanovená po schválení projektu v EIB a je vo výke,
za ktorú si EIB poièiava finanèné prostriedky na kapitálovom trhu s pripoèítaním mare pre EIB, marou pre NBS a marou VÚB, ktorá bude odráa
miery na tuzemskom trhu.
6. Úver je poskytovaný na rozvoj slovenskej ekonomiky na obdobie 15-tich
rokov. Minimálna dåka devízového úveru od EIB musí by 5 rokov. Splátkový
reim úrokov a úveru je polroèný, s moným odkladom splátok úveru.
7. Povinnosou finálnych uívate¾ov devízového úveru (príjemcov devízových úverov) je:
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-

dokonèi projekt pod¾a podnikate¾ského zámeru,
vyui získané devízové úvery výhradne na úèely realizácie projektu,
umoni previerku lokalít a zariadení zahrnutých do projektu,
poskytnú podklady a informácie na sledovanie vecného, èasového
a finanèného vývoja projektu.

8. O spoluprácu pri vypracúvaní projektu mono poiada poboèky bánk
alebo NARMSP a v regiónoch jej satelity: regionálne poradenské a informaèné
centrá (RPIC) alebo podnikate¾ské inovaèné centrá BIC).
9. O financovanie projektu, zodpovedajúceho uvedeným podmienkam,
mono poiada vo vetkých poboèkách
-

Veobecnej úverovej banky
Tatra banky
Bank Austria Creditanstalt
Istrobanky
¼udovej banky.
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ROZVOJOVÝ KAPITÁL
Korenièova 14, 811 03 Bratislava
Kontakt: Miroslav Závi, riadite¾ spoloènosti
Tel.: 07/54 43 52 19, 54 43 52 24, fax: 07/54 43 52 06,
E-mail: rozvkap@gtinet.sk
ROZVOJOVÝ KAPITÁL je slovenskou afiláciou skupiny Advent International, ktorá vo svetovom meradle patrí medzi popredné spoloènosti pôsobiace v
oblasti privátneho kapitálu. Advent International má svoje zastúpenie na Slovensku od septembra 1997. Investièní odborníci okrem praktických poznatkov z
oblasti rizikového kapitálu, investièného bankovníctva a ekonomického poradenstva disponujú aj skúsenosami v riadení podnikov. Orientujú sa nielen na
výrobné firmy, ale aj na spoloènosti zaoberajúce sa rozliènými formami sluieb.
Cie¾om Rozvojového kapitálu je zvyovanie hodnoty vetkých spoloèností,
do ktorých kapitálovo vstúpi, a tým aj hodnoty vlastníckych podielov ostatných
investorov a spoluvlastníkov.
Prínos Rozvojového kapitálu pre slovenských partnerov je moné vidie
v dvoch základných rovinách:
1. Financie
Prílev finanèných zdrojov, ktoré umonia spoloènosti uskutoèni jej
investièné ciele vedúce k posilneniu jej pozície. Významná je i strategická
pomoc vo forme rozsiahlych zahranièných kontaktov prostredníctvom spolupráce s Advent International. Podstatou tejto strategickej pomoci je nachádzanie
partnerov slovenským firmám a vytváranie aliancií, ktoré majú pre svojich
úèastníkov zásadný prínos v získavaní nových trhov a technológií.
2. Know-how, trhy
Odborný tím Rozvojového kapitálu prepoièiava svoje know-how, èím
napomáha svojim partnerským podnikom v budovaní stratégie a rieení konkrétnych problémov vrátane prieniku na trhy.
Spoloènos investuje do slovenských firiem formou kapitálového vkladu,
prièom minimálna výka jednotlivých investícií je 40 mil Sk. Horná hranica nie
je stanovená. Rozvojový kapitál poskytuje finanèné prostriedky na rozvoj a
expanziu, akvizície firiem v SR i v zahranièí, na finanènú retrukturalizáciu a
posilnenie pracovného kapitálu. Finanène môe podpori aj spoloèný podnik, je
schopný truktúrova a financova aj transakcie odkúpenia podielov firmy
manaérmi.
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Schopným firmám umoní získa finanèné prostriedky na rozvoj spoloènosti bez úrokovej záae a garancií. Zlepenie bilanènej truktúry im vytvorí predpoklady na výhodný úver v budúcnosti, prispeje k silnejiemu a zdraviemu
rastu firmy i zvýeniu jej celkovej hodnoty. Významné sú aj strategické a
finanèné kontakty v zahranièí a prípadná monos odpredaja spoloènosti strategickému investorovi. V priebehu investície spoloènos aktívne pomáha spoloènostiam v rozvoji a zavádzaní ich stratégie, ako aj v riadení rastu firmy.
Rozvojový kapitál spolupracuje s viacerými poradenskými a audítorskými
firmami. Firma, ktorá má záujem získa prostriedky a podporu Rozvojového
kapitálu, musí predstavi podnikate¾ský plán s perspektívou na tri a pä rokov.
Finanèné prostriedky sú investované priamo do spoloènosti, nie sú garantované iadnymi zástavami majetku. Na slovenskom trhu h¾adá Rozvojový kapitál
tie najlepie spoloènosti. Podmienkou je, aby ilo o vyprofilované spoloènosti,
ktoré majú za sebou minimálne dva roky èinnosti.
V prípravnom procese je firma za pomoci odborných pracovníkov a poradcov podrobená dôkladnej analýze. Celý tento proces trvá tri a es mesiacov.
Prvé rozhovory a hlavného koordinátora robí Rozvojový kapitál. A potom, keï
sa obe strany presvedèia, e by mohli by potenciálnymi partnermi, nastupuje
ïalia fáza podrobných analýz.
Z vloených finanèných prostriedkov mono zakúpi technológiu, ktorou sa
dá zvýi rozsah a kapacita výroby, mono posilni ¾udský potenciál, pri
prieniku na zahranièné trhy budova obchodné oddelenia, ako aj refinancova
niektoré nevýhodné úvery. Aby bol efekt investícií ete rýchlejí, dá sa zakúpi
aj iná spoloènos. Môe to by tak diverzifikácia výroby, ako aj kúpa
konkurenta.

149

INOVAÈNÝ FOND
Mierová 19, 827 15 Bratislava
Kontakt: Ing. Igor Chovan, správca fondu
Tel.: 07/43 29 33 63, 48 54 15 11
INOVAÈNÝ FOND, neinvestièný fond, je samostatnou neziskovou, netátnou
právnickou osobou s pôsobnosou na územi SR, ktorý zriadilo Ministerstvo
hospodárstva SR. Úèelom fondu je podporova trvalý rozvoj duchovných hodnôt v oblasti vedy, výskumu a vývoja, a tým urýchli inovaèný rozvoj v SR.
Osobitnú pozornos fond venuje podpore rozvojových túdií, stanovujúcich
hlavné oblasti vyuitia výsledkov vedeckých, výskumných a vývojových
rieení.
Hlavné oblasti èinnosti a poskytovanie prostriedkov fondu:
Na zabezpeèenie plnenia cie¾ov fond sústreïuje finanèné prostriedky z
domácich a zahranièných zdrojov a pomocou nich financuje:
- technicky progresívne a ekonomicky efektívne rieenia vedeckých,
výskumných a vývojových projektov,
- vypracovanie rozvojových koncepèných túdií, analyticko-rozborových
prác spojených s ïalím smerovaním vedy a výskumu a s inovaèným rozvojom,
- prístup k domácim i zahranièným vedeckým, technickým, ekonomickým, obchodným a finanèným informáciám,
- ochranu domáceho duevného vlastníctva a know-how slovenských subjektov,
- rozvoj podporných nástrojov technickej politiky.
O poskytnutie prostriedkov z fondu môe poiada právnická a fyzická
osoba so sídlom na území SR, ktorá svojím projektom preukáe, e efektívne
naplní úèel fondu.
Prostriedky fondu sa poskytujú na základe individuálnych písomných
iadostí jednotlivých subjektov pod¾a metodiky vypracovanej a schválenej
správnou radou fondu. Správna rada tie rozhoduje o poskytnutí prostriedkov
fondu.
Na poskytnutie prostriedkov fondu nie je právny nárok
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OSTATNÉ PODPORNÉ
INTITÚCIE
MALÉHO A STREDNÉHO
PODNIKANIA

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA
Doc.Ing. Peter Mihók, CSc., predseda
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA (SOPK) bola
zriadená zákonom SNR è. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách
v znení neskorích predpisov ako verejnoprávna intitúcia. Èlenmi komory sa
môu sta právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikate¾skú èinnos
v hospodárskych odvetviach okrem odvetvia po¾nohospodárstva a potravinárstva. Èlenmi sa vak môu sta aj iné právnické a fyzické osoby, ak svojím zameraním majú vzah k podnikate¾skej èinnosti v hospodárskych odvetviach.
Èlenstvo vzniká dòom prijatia za èlena komory na základe písomnej iadosti.
Výku èlenských príspevkov schva¾uje Zhromadenie delegátov SOPK.
Èinnos:
1. Zastupuje a koordinuje spoloèné záujmy svojich èlenov vo veciach podnikate¾skej èinnosti v tuzemsku a v zahranièí, poskytuje im sluby a plní ïalie
úlohy pod¾a zákona.
2. V rámci svojej pôsobnosti najmä:
a/ podie¾a sa na príprave veobecne záväzných právnych predpisov
a opatrení v oblasti podnikania,
b/ spolupôsobí pri koordinácii a uskutoèòovaní hospodárskych vzahov
SR so zahranièím,
c/ napomáha zosúlaïova záujmy svojich èlenov v oblasti
podnikate¾skej èinnosti a ochraòuje ich pred nepoctivými obchodnými vzahmi,
d/ nadväzuje a rozvíja styky s komorami a obdobnými intitúciami v tuzemsku a v zahranièí a uzatvára s nimi dohody, organizuje hospodárske a obchodné misie a delegácie,
e/ zhromaïuje a roziruje poznatky a informácie o obchodno-politických, právnych, colných, ekologických a ekonomických podmienkach v zahranièí a na tento úèel vydáva odborné publikácie,
f/ zabezpeèuje propagáciu svojich èlenov v tuzemsku a zahranièí vrátane úèasti na výstavách a ve¾trhoch,
g/ vydáva osvedèenia o skutoènostiach dôleitých v právnych vzahoch,
ktoré vznikajú v medzinárodnom obchode,
h/ organizuje zmierovacie konania v hospodárskych sporoch medzi
èlenmi,
i/ vykonáva funkciu informaèno-sprostredkovate¾ského centra pre vyh¾adávanie obchodných partnerov v tuzemsku a v zahranièí,
j/ poskytuje èlenom poradensko-konzultaèné sluby,
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k/ organizuje vzdelávaciu èinnos,
l/ zriaïuje a spravuje zariadenia a intitúcie na podporu rozvoja podnikania a vzdelávania v tejto oblasti,
m/ zriaïuje rozhodcovský súd pre rozhodovanie sporov o majetkové
nároky,
n/ propaguje ekologicky vhodné formy výroby, výrobkov a podnikania.
V rámci SOPK pôsobia odvetvové sekcie, odborné skupiny a odborné poradné výbory.

Pracoviská SOPK:
Úrad SOPK
Gorkého 9, 816 03 Bratislava
E-mail: sopkurad@scci.sk, Internet: http://www.scci.sk
Sekretariát predsedu SOPK - tel.: 07/54 13 12 28, 54 43 32 91
Sekretariát generál.tajomníka SOPK - tel.: 07/54 13 12 28, fax: 07/54 43 32 91
Tajomník predsedu SOPK - tel.: 07/54 13 11 58, fax: 07/54 13 11 59
Rozhodcovský súd SOPK - tel.: 07/54 13 11 68, fax: 07/54 43 30 54
Útvar zahranièných vzahov a obchodných sluieb
Tel.: riadite¾ - 07/54 43 32 72
teritóriá - 07/54 43 38 46, 54 13 11 36
Fax: 07/54 43 30 54
Pracovisko Niová 3, informatici - 07/50 24 31 37, 50 24 31 30
Kninica SOPK - tel.: 07/54 13 11 58
Úrad SOPK
Pracovisko Niová 3, Bratislava
Fax: 07/50 24 31 19
Útvar právneho a finanèného poradenstva
Tel.: riadite¾ - 07/55 96 92 15, 50 24 31 42
právne, finanèné a daòové poradenstvo - 07/50 24 31 33
colné poradenstvo a ATA karnety - 07/50 24 31 20
certifikáty - 07/50 24 31 32
redakcia Spravodaja - 07/50 24 31 23
vydavate¾ská, vzdelávacia èinnos a propagácia - 07/50 24 31 39
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Útvar podnikate¾ských vzahov a regionálnej politiky
Tel.: riadite¾ - 07/55 96 96 70, 50 24 31 28
sekretariát, èlenská základòa - 50 24 31 29
sekcie SOPK - 50 24 31 22, 50 24 31 29
Útvar ekonomiky a správy
Tel.: riadite¾ - 07/55 96 91 60, 50 24 31 27
hospodárska správa - 07/50 24 31 34
fakturácia - 07/50 24 31 25
personalistika - 07/50 24 31 21
* Banskobystrická regionálna komora SOPK
(okr. Banská Bystrica, Banská tiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Zvolen,
arnovica, iar nad Hronom)
Námestie tefana Moyzesa 4, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: riadite¾ka - 088/412 56 33
zahranièné vzahy a informatika - 088/412 56 34
èlenská základòa - 088/312 56 36
Fax: 088/412 56 36, e-mail: sopkrkbb@scci.sk, http://www.bb.scci.sk
* Bratislavská regionálna komora SOPK
(s pôsobnosou pre hl. mesto SR Bratislavu a okr. Malacky, Pezinok, Senec)
Jaíkova 6, 826 73 Bratislava 29
Tel.: riadite¾ka - 07/43 42 76 33
èlenská základòa - 07/543 42 76 22, 48 29 12 30
zahranièné vzahy - 07/43 42 76 29, 48 29 12 52
Fax: 07/48 29 12 60, e-mail: sopkrkbl@scci.sk, http://www.bl.scci.sk
* Koická regionálna komora SOPK
(okr. Koice I., II., III., IV., Koice okolie, Roòava)
Trieda SNP è. 48/A, 040 11 Koice
Tel.: riadite¾ - 095/644 01 16, 641 94 77
èlenská základòa - 095/641 94 25, 641 94 64
zahranièné vzahy - 095/641 94 49
Fax: 095/641 94 70, e-mail: sopkrkke@scci.sk, http://www.ke.scci.sk
Kancelária SOPK Michalovce
(okr. Michalovce, Sobrnace, Trbiov - kancelária s príslunosou
Koickej RK)
Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce
Tel.: 0946/44 26 10
Fax: 0946/643 26 80
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Kancelária SOPK Spiská Nová Ves
(okr. Spi.Nová Ves - kancelária s príslunosou ku Koickej RK)
tefánikovo nám. è. 5, 052 01 Spiská Nová Ves
Tel./fax: 0965/442 39 20
* Luèenecká regionálna komora SOPK
(okr. Luèenec, Ve¾ký Krtí, Rimavská Sobota, Revúca, Poltár)
Vajanského 2, 984 01 Luèenec
Tel.: riadite¾ - 0863/432 76 75
èlenská základòa a informatika - 0863/432 41 60
Fax: 0863/432 44 10, e-mail: sopkrklc@scci.sk, http:// www.lc.scci.sk
* Nitrianska regionálna komora SOPK
(okr. Nitra, Levice, a¾a, Topo¾èany, Zlaté Moravce)
Akademická 4, 949 01 Nitra
Tel.: riadite¾ - 087/53 54 66
zahranièné vzahy - 087/367 40
èlenská základòa - 087/367 30
informatika - 087/367 53
Fax: 087/367 39, e-mail: sopkrknr@scci.sk, http://www.nr.scci.sk
Kancelária SOPK Komárno
(okr. Komárno a Dunajská Streda - kancelária s príslunosou
k Nitrianskej RK)
Záhradnícka 16, P.O.Box 91, 945 01 Komárno
Tel.: 0819/70 19 54
Fax: 0819/70 19 42
* Preovská regionálna komora SOPK
(okr. Preov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov,
Svidník, Vranov nad Top¾ou)
Masarykova 22, 080 01 Preov
Tel.: riadite¾ - 091/773 28 18
èlenská základòa, zahranièné vzahy - 091/773 12 30, 773 28 18
Fax: 091/773 24 13, e-mail: sopkpo@scci.sk, http://www.po.scci.sk
Kancelária SOPK Poprad
(okr. Poprad, Kemarok, Levoèa, Stará ¼ubovòa - kancelária
s príslunosou k Preovskej RK)
Popradské nábreie 2802/3, 058 42 Poprad
Tel.: riadite¾ - 092/72 16 41
sluby - 092/72 16 77
Fax: 092/72 16 57
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* Trenèianska regionálna komora SOPK
(okr. Trenèín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad
Váhom, Partizánske, Povaská Bystrica, Prievidza, Púchov)
Dolný ianec 1, 911 01 Trenèín
Tel.: riadite¾ - 0831/52 38 34, 57 72 83
zahranièné vzahy - 0831/52 57 97, 57 72 65
èlenská základòa a sekcie - 0831/52 00 35, 57 72 42
informatika a sekcie - 0831/52 94 18, 57 72 71
právne oddelenie - 0831/52 57 38, 57 72 06
Fax: 0831/52 10 23, e-mail: sopkrktn@scci.sk, http://www.tn.scci.sk
* Trnavská regionálna komora SOPK
(okr. Trnava, Dunaj.Streda, Galanta, Hlohovec, Pieany, Senica, Skalica)
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
Tel.: riadite¾ka - 0805/551 25 88
èlenská základòa, zahranièné vzahy, sekcie: 0805/551 27 44
informatika - 0805/551 27 46
Fax: 0805/551 26 03, e-mail: sopkrktt@scci.sk, http://www.tt.scci.sk
* ilinská regionálna komora SOPK
(okr. ilina, Bytèa, Èadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo)
Vysokokolákov 4, 010 08 ilina 8
Tel.: riadite¾ - 089/459 56
zahranièné vzahy - 089/459 56, 65 08 01
èlenská základòa a informatika - 089/459 56
Slovensko-po¾ská obchodná komora, SPOK
Tel.: tajomník - 089/459 56, 65 18 07
Fax: 089/451 82, 65 18 07, e-mail: sopkrkza@scci.sk, http:/www.za.scci.sk
Kancelária SOPK Martin
(okr. Martin, Turèianske Teplice - kancelária s príslunosou k ilinskej
RK)
Èervenej armády 1, 036 01 Martin
Tel.: 0842/320 29, 318 50
Fax: 0842/318 50
Kancelária SOPK Ruomberok
(okr. Ruomberok, Liptovský Mikulá, Dolný Kubín, Tvrdoín kancelária s príslunosou k ilinskej RK)
A. Bernoláka 23, 034 01 Ruomberok
Tel.: 0848/32 16 06
Fax: 0848/32 16 07
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SLOVENSKÁ IVNOSTENSKÁ KOMORA
Duan Hrutinec, predseda
SLOVENSKÁ IVNOSTENSKÁ KOMORA (SK) bola zriadená zákonom
NR SR è. 126/1998 Z.z. ako samosprávna právnická osoba so sídlom v iline.
Èlenmi komory sa môu sta fyzické osoby, ktoré majú oprávnenie prevádzkova ivnos pod¾a ivnostenského oprávnenia, ako aj fyzické osoby a právnické
osoby, ak svojím zameraním majú vzah v ivnostenskému podnikaniu. Èlenstvo vzniká dòom prijatia za èlena komory na základe písomnej prihláky.
Výka èlenského príspevku u fyzickej osoby je 600 Sk roène, u právnickej
osoby závisí od poètu zamestnancov a je minimálne 2 000 Sk roène. Èlenský
príspevok je výdavkom (nákladom) vynaloeným na dosiahnutie, zabezpeèenie
a udranie príjmov pod¾a § 24 zákona è. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v
znení neskorích predpisov.
Pôsobnos komory:
1. Komora chráni a podporuje spoloèné záujmy svojich èlenov a prispieva
k riadnemu a odbornému prevádzkovaniu ivností. Na tento úèel komora pre
svojich èlenov najmä:
a/ organizuje vzdelávaciu èinnos a usporadúva odborné semináre, sympóziá a vydáva odborné publikácie,
b/ poskytuje poradensko-konzultaèné sluby v otázkach spojených so
ivnostenským podnikaním,
c/ vykonáva poradenskú a vzdelávaciu èinnos v oblasti kvality poskytovaných sluieb a výrobkov jednotlivými ivnosami.
2. Komora na vyiadanie alebo z vlastnej iniciatívy predkladá tátnym
orgánom vyjadrenia, návrhy a stanoviská vo veciach ivnostenského podnikania. Na tento úèel komora
a/ vydáva vyjadrenia o dodriavaní povinností prevádzkova ivnos
riadne, poctivo a odborne,
b/ vyjadruje sa k iadostiam o koncesiu,
c/ dáva podnet na základe vlastných zistení na pozastavenie prevádzkovania ivnosti a na zruenie ivnostenského oprávnenia,
d/ vydáva stanoviská k uplatòovaniu obchodných zvyklostí v benej
podnikate¾skej praxi,
e/ spolupracuje s ústrednými orgánmi tátnej správy pri tvorbe právnych
predpisov týkajúcich sa ivnostenského podnikania.
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3. Na úseku odborného vzdelávania v SOU a SO s uèebnými a a tudijnými odbormi súvisiacimi s prevádzkovaním ivností sa o.i. vyjadruje k iadostiam fyzických osôb na zriadenie pracoviska praktického vyuèovania, zúèastòuje sa v rámci tátneho odborného dozoru nad praktickým vyuèovaním na kontrole podmienok a úrovne praktického vyuèovania.
4. Komora spolupracuje s Ministerstvom kolstva SR, inými komorami a
odbornými intitúciami v tuzemsku a zahranièí, s obcami a inými právnickými
osobami.
V rámci komory pôsobia odvetvové (odborné) sekcie na vykonávanie
ivnostenského zákona, sekcia odborného vzdelávania, ako aj sekcie pod¾a
druhov ivností a predmetu podnikania. Pri komore bude zriadený Intitút
stáleho rozhodcovského súdu, ktorého úlohou bude rýchle a odborné vybavovanie obchodných sporov, ktoré môu by ukonèené súdnym zmierom.

Pracoviská SK:
Úrad komory
Vysokokolákov 4, 010 01 ilina
Tel.: 089/65 02 00 kl. 373, tel./fax: 089/764 51 95
Predseda SK
Tel.: 089/461 80, 470 61, fax: 089/461 80, 470 63
Sídla krajských zloiek SK:
* Krajská zloka SK ilina
Vysokokolákov 4 (budova Domu techniky), 010 01 ilina
Kontakt: Marián Pobeha, Tibor Svrèek, tel./fax: 089/461 80
* Krajská zloka SK Trnava
Hlavná 17, 917 00 Trnava
Kontakt: Viera Lacúková, tel./fax: 0805/551 24 82
* Krajská zloka SK Trenèín
Jilemnického 2 (sídlo RPIC), 911 01 Trenèín
Kontakt: Ing. Stanislav Dreisig, Ing. Jozef Gerliczy, tel./fax: 0831/58 31 07
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* Krajská zloka SK Nitra
Cintorínska 5, 949 37 Nitra
Kontakt: Ivan Sýkora, tel./fax: 087/52 81 01
* Krajská zloka SK Bratislava
Ruinovská 1 (budova SOU), 821 02 Bratislava
Kontakt: Ing. Vojteh Gottschall, tel./fax: 0704/641 33 14
* Krajská zloka SK Banská Bystrica
tudentská ul. 32 (budova RPIC), 960 01 Zvolen
Kontakt: Ing. Miroslav Grekèo, tel./fax: 0855/532 16 47, 532 15 16
* Krajská zloka SK Koice
Zombova 5, (ALIEN obchodná firma), 040 23 Koice
Kontakt: Ing. Milan Kuzma, predseda, tel./fax: 095/645 14 20
* Krajská zloka SK Preov
Masarykova 22, 080 01 Preov
Kontakt: Vladimír Fedor, tel./fax: 091/72 11 13
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SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AGENTÚRA
PRE ZAHRANIÈNÉ INVESTÍCIE
Drieòová 3, 821 01 Bratislava
Kontakt: Ing. Roman Minaroviè, generálny riadite¾
Ing. Naïa Haberová, zástupkyòa generálneho riadite¾a
Tel.: 07/43 42 18 51, 43 42 18 52, fax: 07/43 42 18 53
E-mail: snazir@ba.pubnet.sk, http\\www.snazir.sk
Hlavnou úlohou SLOVENSKEJ NÁRODNEJ AGENTÚRY PRE ZAHRANIÈNÉ INVESTÍCIE (SNAZIR) je podporova vstup zahranièného kapitálu do ekonomiky SR a vytvára v zahranièí pozitívny obraz o Slovensku ako krajiny
vhodnej na investovanie.
SNAZIR je akciová spoloènos, poskytujúca komplexné poradenské a investorské sluby. Podie¾a sa na realizácii programu Európskej únie PHARE.
Èinnos:
1. Poskytuje sluby zahranièným podnikate¾ským subjektom. Aktívne
získava priame kontakty s potenciálnymi zahraniènými investormi, poskytuje
podporu pri rokovaniach medzi domácimi a zahraniènými podnikmi a vytvára
predpoklady k vzniku podnikov so zahraniènou kapitálovou úèasou (joint ventures, projekty na zelenej lúke a pod.). Agentúra sprevádza domácich a zahranièných partnerov v procese vytvárania projektu a po koneèné podpísanie kontraktu o spoloènom podnikaní. Zahranièným partnerom tie poskytuje poradenské a analytické sluby pri identifikovaní monosti investovania, poskytuje
monitoring domáceho i zahranièného priestoru a plní iniciaèné funkcie. Agentúra poskytuje zahranièným partnerom komplexné informácie ako a kde investova v SR.
2. Zabezpeèuje írenie relevantných informácií o podmienkach vstupu a
ïalieho investovania pre zahranièných investorov.
3. Udriava a roziruje styky so zahraniènými finanèno-poradenskými
intitúciami, investiènými bankami, zväzmi podnikate¾ov a obchodnými komorami.
4. Spolupracuje so zástupcami krajských úradov a operatívne informuje
potenciálnych zahranièných investorov.
5. Zúèastòuje sa na investièných seminároch, konferenciách, ve¾trhoch
a výstavách zameraných na zahranièné investície, zakladanie joint ventures,
transfer technológií a iných foriem hospodárskej spolupráce.
6. Vykonáva expertízy a post analýzy vstupu a fungovania etablovaných
zahranièných investorov.
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7. Vydáva propagaèné a informaèné publikácie a video materiály v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku pre zahranièných podnikate¾ov, ktoré
obsahujú informácie o rozhodujúcich prvkoch podnikate¾ského prostredia, podmienkach a o postupe pri zaèatí podnikania na Slovensku. Materiály sú k dispozícii aj v elektronickej verzii.
8. Vydáva ekonomický magazín News for Investor a zároveò ho distribuuje domácim a zahranièným podnikate¾ským subjektom, finanèným intitúciám, poradenským firmám, obchodným komorám.
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SLOVENSKÉ EXPORTNÉ INFORMAÈNÉ CENTRUM
Incheba, Viedenská cesta 5, P.O.Box 133, 850 00 Bratislava
Kontakt: Ing. Ján Jeo, riadite¾
Tel.: 07/62 41 13 67, fax: 07/62 41 13 90, e-mail: pharepmu@isternet.sk
SLOVENSKÉ EXPORTNÉ INFORMAÈNÉ CENTRUM (SEIC) je národné
informaèné centrum s bohatou zbierkou hodnotných informaèných zdrojov, pecializujúcich sa na zahranièné trhy. SEIC zaloilo Ministerstvo hospodárstva SR
za podpory Národného programu PHARE na podporu exportu. Cie¾om SEIC je
poskytova súèasným a potencionálnym vývozcom aktuálne, praktické a relevantné informácie.
Záujemcom o vývoz SEIC poskytuje informácie o politických a obchodných
podmienkach v tej-ktorej krajine, informácie o clách, daniach, legislatíve, o
finanèných a politických bariérach, kultúrnych rozdieloch atï. Identifikuje trhy,
ktoré poskytujú najväèie príleitosti pre slovenských exportérov, a to pokia¾
ide o rast objemu trhu, konkurenciu, trendy vývoja a bezpeènos investícií.
Èinnos:
1. SEIC poskytuje adresy slovenských a zahranièných výrobcov, dodávate¾ov, distribútorov, predajcov. Význam týchto informácií pri h¾adaní obchodných partnerov a rozvíjaní kontaktov doma i v zahranièí býva èasto nezastupite¾ný.
2. Poskytuje informácie o sektore/výrobku - informácie o poiadavkách
jednotlivých trhov na parametre výrobku: jeho kvalitu, balenie, pouité materiály atï. Súèasou môu by predpovede spotreby výrobkov a oèakávané trendy
vývoja.
3. Príleitosti na trhu - informuje o nových príleitostiach na trhu, dopyte
po výrobkoch, ale aj ich ponuke doma i v zahranièí. Centrum zhromaïuje a
sprístupòuje poiadavky zahranièných firiem, ktoré prejavili záujem o spoluprácu so slovenskými podnikmi v rôznych odvetviach výroby a podnikania a na
rôznych úrovniach. Centrum cielene získava správy o monostiach uplatnenia
slovenských podnikov na rôznych trhoch v zahranièí. Údaje sú aktualizované
dvakrát do týdòa a klientom budú k dispozícii 24 hodín denne v on-line reime.
4. Mezinárodné ve¾trhy a výstavy - SEIC poskytuje preh¾ad v súèasnosti
organizovaných, ale aj do budúcna plánovaných medzinárodných výstav a ve¾trhov v Európe, ale i v zámorí. Klient dostáva komplexnú informáciu, kedy a
kde sa koná podujatie, jeho zameranie, roèník, poèet zúèastnených firiem, ve¾kos výstavnej plochy, truktúru vystavovate¾ov a návtevníkov, adresu usporiadate¾a.
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5. Medzinárodné tendre - v spolupráci s rozvojovými bankami a národnými informaènými centrami SEIC informuje o nových medzinárodných tendroch
a objednávkach. Dvakrát do týdòa informuje o najnovích ponukách.
6. Predpisy zahranièného obchodu - SEIC oboznamuje slovenských
exportérov s poiadavkami, ktoré sú kladené na techniku zahranièného obchodu.
Tá musí by v súlade s pravidlami OECD, EÚ a medzinárodným právom verejným, súkromným a procesným.
SEIC zhromaïuje a sprístupòuje informácie o pravidlách prepravy a
balenia, rýchlom colnom konaní, netarifných opatreniach, existujúcich kvótach,
odbytových monostiach, prekákach neadministratívneho charakteru, postoji
danej krajiny a jej obyvate¾ov k obchodu so zahranièím atï.
Informuje slovenských exportérov o pripravovaných seminároch a konferenciách zameraných na pravidlá obchodu, trendy na trhu pre peciálne
výrobky, podnikate¾ské príleitosti na vybraných trhoch. Semináre sú organizované v spolupráci s obchodnými komorami alebo inými organizáciami a s ekonomickými poradcami zo Slovenska i zahranièia.
SEIC ponúka svoje sluby pri pecializovaných prieskumoch trhu pod¾a
potrieb a poiadaviek slovenských exportérov alebo iných klientov.
Informácie o zahranièných trhoch môe klient získa osobnou vopred
ohlásenou návtevou kninice, alebo môe vyui sluby odborných pracovníkov SEIC, a to na základe objednávky (telefonicky, faxom, potou, e-mail), na
základe ktorej bude pripravená marketingová reer pod¾a elania klienta. Poèas
návtevy SEIC bude klientovi umonené relevantné informácie získané z informaèných zdrojov SEIC tlaèi, kopírova, príp. exportova v elektronickej
podobe (predmet autorských práv).
SEIC môe klientovi pravidelne zasiela informácie o zahranièných trhoch,
na vopred urèené témy, napr. o kninièných prírastkoch, obchodných príleitostiach, tendroch, verejných súaiach na obstarávanie tovarov a sluieb atï. Tieto
informácie môe klient obdra potou, faxom, môu mu by doruèené osobne
alebo prostredníctvom on-line spojenia.
SEIC ponúka klientom monos sta sa po registrácii jeho èlenom za podmienok, uvedených v zmluve o èlenstve, èím môu získa výhody zliav na
sluby poskytnuté Slovenským exportným informaèným centrom.
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ZDRUENIE PODNIKATE¼OV SLOVENSKA
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
Kontakt: Sekretariát Generálnej rady ZPS
Ing. Karol Pavlù, prezident
JUDr. ¼udovít Paus, generálny sekretár
Tel./fax: 07/52 96 88 72, e-mail: zps@gtinet.sk
ZDRUENIE PODNIKATE¼OV SLOVENSKA (ZPS) je záujmové zdruenie
obèanov - podnikate¾ov Slovenskej republiky. Bolo zaloené v januári 1990 ako
prvé zdruenie súkromných podnikate¾ov po revolúcii v roku 1989. Od roku
1993 je èlenom Európskej konfederácie asociácií malých a stredných podnikov
so sídlom v Bruseli.
ZPS je zaloené na princípoch dobrovo¾nosti, repektovania práva slobody
názoru, prejavu a politickej príslunosti, èestnosti a morálnosti.
ZPS v rámci svojej èinnosti presadzuje nedotknute¾nos súkromného vlastníctva a jeho rovnoprávnos s ostatnými formami vlastníctva, právny tát
s jednoduchou a zrozumite¾nou legislatívou, liberalizáciu ekonomiky, zamedzenie neúmerného rastu tátnej byrokracie a zmenu poh¾adu verejnosti na súkromný sektor s cie¾om odstránenia jeho kriminalizácie.
Zastupovanie ZPS vo vládnych orgánoch, nevládnych orgánoch a verejnoprávnych intitúciách SR:
- Hospodárska rada vlády SR
- Legislatívna rada vlády SR
- Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
- Rada vlády SR pre podporu malého a stredného podnikania
- Správna rada a dozorná rada Národnej agentúry pre rozvoj malého
a stredného podnikania
- Rada hospodárskej a sociálnej dohody (tripartita)
- Asociácia zamestnávate¾ských zväzov a zdruení
- Predstavenstvo a správne výbory Národného úradu práce
- Správna rada Veobecnej zdravotnej poisovne
- Správna rada Sociálnej poisovne
- Vrcholové orgány Slovensko-francúzskej obchodnej komory, Slovensko-vajèiarskej obchodnej komory, Slovensko-po¾skej obchodnej komory, Slovensko-maïarskej obchodnej komory, Slovensko-rakúskej obchodnej komory.
Èlenmi ZPS môu by tak právnické, ako aj fyzické osoby so sídlom na
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území SR. Èlenovia ZPS majú roèný obrat viac ako 37 mld.Sk a zamestnávajú
takmer 17 tisíc zamestnancov (stav k 31. 3. 1999). Èlenovia sú organizovaní v
územných organizáciách ZPS (krajské a okresné organizácie) a v rámci kolektívnych èlenov s celoslovenskou pôsobnos. Najdôleitejie kontakty:

Územné organizácie:
Krajská rada ZPS Bratislava

Ing. Ivan Ostrihoò, predseda
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
Tel.fax: 07/52 96 88 72

Krajská rada ZPS Trnava

JUDr. Magda Paulikovièová, predsedníèka
Trenèianska cesta 17
915 01 Nové Mesto n/Váhom
Tel.: 0834/71 61 90, fax: 0834/71 61 39

Krajská rada ZPS Trenèín

JUDr. Anna Kubovièová, predsedníèka
Nám.A.Hlinku 25/30, 017 01 Pov.Bystrica
Tel./fax: 0822/32 59 41

Krajská rada ZPS Nitra

Ing. Karol Pavlù, predseda
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
Tel.: 07/49 23 73 72, fax: 07/49 23 73 13

Krajská rada ZPS ilina

Anton Adamus, predseda
A. Bernoláka 41, 010 01 ilina
Tel./fax: 089/723 38 67

Krajská rada ZPS B.Bystrica

PhDr. Ján Zoldák, predseda
Laskomerská 2, P.O.Box 498,
974 01 B.Bystrica, Tel./fax: 088/412 38 97

Krajská rada ZPS Preov

Ing. Rastislav Stolárik, predseda
Plzeòská 4, 080 01 Preov
Tel.: 091/72 11 60, fax: 091/73 40 77

Krajská rada ZPS Koice

Adolf Zajac, predseda
Teplièská cesta 13
052 01 Spiská Nová Ves
Tel.: 095/42 16 68, fax: 095/911 96
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Kolektívni èlenovia:
* Slovenská asociácia cestovných kancelárií
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Kontakt: Ing. Július Cmorej, prezident, tel.: 07/58 23 33 85, fax: 53 41 90 58
* Asociácia realitných kancelárií Slovenska
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
Kontakt: Ing. Martin Holec, prezident, tel./fax: 07/48 28 72 23
* Asociácia súkromných stavebných podnikate¾ov SR
Nobelova 18, 831 02 Bratislava
Kontakt: Ing. Igor Tóth, prezident, tel.: 07/49 23 12 60, fax: 07/49 23 12 49
* Asociácia leasingových spoloèností SR
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
Kontakt: Ing. M.Tibenský, gen.taj., tel.: 07/52 96 31 72, fax: 07/52 93 17 48
* Zväz hotelov a retaurácií Slovenskej republiky
Hotel Lux, Nám. slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt: Ing. Ján Boèkay, prezident, tel.: 088/414 41 41, fax: 088/414 38 53
* Zdruenie výrobcov liehovín na Slovensku
Miletièova 23, P.O.Box 9, 820 06 Bratislava
Kontakt: Ing. Ján Mesík, CSc., predseda
* Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd
na Slovensku
Kamírska 7, 821 04 Bratislava
Kontakt: Ing. Jozef Lacko, predseda, tel.: 07/43 29 51 09
* Zväz elektrotechnického priemyslu SR
Drieòová 24, 826 03 Bratislava
Kontakt: Ing. Anton Lancík, generálny sekretár, tel./fax: 07/43 33 65 89
* Asociácia vonkajej reklamy
Trenèianska 55, 821 09 Bratislava
Kontakt: Rudolf Adamèík, výkonný riadite¾, tel./fax: 07/53 41 78 92
* Slovenské zdruenie pre znaèkové výrobky
Obchodná 30, 811 06 Bratislava
Kontakt: Ing. Duan Pleko, výkonný riadite¾, tel.: 07/52 73 11 08
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SLOVENSKÝ IVNOSTENSKÝ ZVÄZ
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
Kontakt: Anton Buben, prezident
Tel.: 07/43 42 68 26, 48 28 76 12, fax: 07/48 28 76 14
SLOVENSKÝ IVNOSTENSKÝ ZVÄZ (SZ) je zväz odborných spoloèenstiev - právnických osôb zaloený v súlade so zákonom è. 83/1990 Zb. o
zdruovaní obèanov. SZ zdruuje na základe dobrovo¾nosti, kolektívneho
alebo individuálneho èlenstva právnické osoby - ivnostenské spoloèenstvá,
cechy, zdruenia a spolky, pokia¾ ich predmet èinnosti je v súlade s cie¾mi SZ.
Cie¾om SZ je tlmoèi, presadzova a obhajova záujmy ivnostníkov
vo vzahu k tátnym, regionálnym a miestnym orgánom, k organizáciám
zamestnancov a tie k netátnym a mimovládnym organizáciám. SZ vykonáva
èinnos na území SR. Pre svojich èlenov, prípadne pre ich èlenské organizácie,
poskytuje priamo a/alebo sprostredkúva odborné konzultaèné, poradenské,
informaèné sluby v základných oblastiach záujmu, sprostredkúva a organizuje
tie technické, obchodné, právne i vzdelávacie aktivity aj vo vzahu k zahranièiu.

Adresy ivnostenských spoloèenstiev a profesijných cechov:
* Krajské ivnostenské spoloèenstvo Bratislava
SOU stavebné, Ruinovská 1, 821 02 Bratislava
Kontakt: prof.Ing. Anton Rako, CSc., starosta, tel.fax: 07/48 28 92 24
* Spoloèenstvo pracovníkov práèovní, èistiarní a farbiarní SR
Stromová 9, 831 07 Bratislava
Kontakt: Ing. Eduard Bene, tel.: 07/54 79 30 37
* ivnostenské spoloèenstvo Jelka
Februárového víazstva 11, 925 23 Jelka
Kontakt: Vincent Hakszer, tel.: 0707/97 62 84, fax: 0707/97 62 11
* ivnostenské spoloèenstvo Krupina
HONTstav, Kuzmányho 21, 963 01 Krupina
Kontakt: Jozef Lièko, tel.: 0856/551 14 96, fax: 0856/551 10 30
* ivnostenské spoloèenstvo pre juný región - túrovo
1. súkromná obchodná akadémia, ul. Sv. tefana 36, 943 01 túrovo
Kontakt: Ing. Ondrej Moko, tel./fax: 0810/751 12 90
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* Zdruenie podnikate¾ov a ivnostníkov Trnavského kraja
Sibírska 1, P.O.Box 8, 917 02 Trnava
Kontakt: Frantiek Kurinec, tel.: 0805/599 18 45
* ivnostenské spoloèenstvo Zvolen
Jesenského 32, 960 01 Zvolen
Kontakt: Ing. Ján Gubèo, tel.: 0855/533 18 71
* Krajské ivnostenské spoloèenstvo ilina
Nám. ¼. túra 1, 010 01 ilina
Kontakt: Duan Hrutinec, tel.: 089/470 61, tel./fax: 089/461 80
* Zdruenie ÈESMAD Slovakia
Trhová 1, 917 01 Trnava
Kontakt: Ing. Ján Kadúc, tel./fax: 0805/551 27 20
* Cech kamenárov SR
SOU stavebné, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice
Kontakt: RNDr. Ján Krtík, tel.: 0813/622 48 01
* Cech stolárov Slovenska
Nám. ¼. túra è. 1, 010 01 ilina
Kontakt: Ing. Viera Rybková, tel.: 089/723 41 03
* Cech Taxi
Mierová 95, 821 05 Bratislava
Kontakt: Tibor Èièmi, tel.: 07/43 42 40 22
* ivnostenské spoloèenstvo pracovníkov holièstva, kaderníctva,
kozmetiky, pedikúry a manikúry SR
Jilemnického 501/5, 924 00 Galanta
Kontakt: Zdenka Zuzáková, tel.: 0706/62 71802 939, fax: 0706/770 53 74
* Národná asociácia realitných kancelárií SR
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
Kontakt: Ing. Vladimír Hrèka, tel./fax: 07/48 28 72 23, 43 41 44 15
* ivnostenské spoloèenstvo Detva
M.R. tefánika 59, 962 12 Detva
Kontakt: Ing. Jozef Fekiaè, tel./fax: 0855/545 86 74
* Cech vykurovania a tepelnej techniky
Jesenského 15, P.O.Box 4, 960 01 Zvolen
Kontakt: Ing. Miroslav Fuksa, tel./fax: 0855/533 50 40, tel.: 0855/532 07 64
* Cech zváraèských odborníkov
Botanická 49, 917 08 Trnava
Kontakt: Ing. Jozef Jasenák, tel.: 0805/533 10 16
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* Cech strechárov Slovenska
Ruinovská 1, 821 02 Bratislava
Kontakt: imon Rakáni, tel.: 07/48 28 94 05, fax: 07/48 28 94 06
* ivnostenské spoloèenstvo Trenèianskeho kraja
Jilemnického 2, 911 01 Trenèín
Kontakt: Ing. Stanislav Dreisig, tel.: 0831/41 46 73, 41 46 74
* Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska
M.R. tefánika 10, 902 01 Pezinok
Kontakt: Doc.Ing. Vojtech Szemes, CSc., tel.: 0703/41 33 14
* Slovenský cech informatiky, úètovníctva a managementu
Drieòová 37, 821 02 Bratislava
Kontakt: Ing. Vladimír Sirotka, CSc., tel.: 07/43 33 09 25, 43 33 09 30
* Zdruenie podnikate¾ov a ivnostníkov okresu Hlohovec
M.R. tefánika 1, 920 01 Hlohovec
Kontakt: Milan Findor, tel.: 0804/742 17 43
* Zdruenie autokôl SR
Plzenská 2, 080 01 Preov
Kontakt: Ing Andrej Buday, tel./fax: 091/72 53 78
* ivnostenské spoloèenstvo Banská Bystrica
Severná 5, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt: Ing. Miroslav Ursíny, tel.: 088/412 42 24, fax: 088/412 42 20
* ivnostenské spoloèenstvo Brezno
Predné Hálny 25, 977 01 Brezno
Kontakt: Viera Baliaková, tel.: 0867/611 40 81
* ivnostenské spoloèenstvo Revúca
Sládkovièova 58, 050 01 Revúca
Kontakt: Vojtech Loonci, tel./fax: 0941/442 51 04
* Krajské ivnostenské spoloèenstvo Koice
Popradská 66, 040 11 Koice
Kontakt: Ing. Juraj Magoè, tel./fax: 095/640 03 27
* Grémium obchodníkov na Slovensku
INHAV, s.r.o., Odborárska 1, 811 03 Bratislava
Kontakt: Marián Koál, tel.: 07/44 45 88 71-5, fax: 07/44 25 75 75
* Okresné ivnostenské spoloèenstvo Kysucké Nové Mesto
Dolinský potok 1145/12, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Kontakt: Ján Podolák, tel.: 0826/421 47 86, 421 38 63, fax: 0826/421 38 01
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ZDRUENIE VLASTNÍKOV PÔDY
A AGROPODNIKATE¼OV SLOVENSKA
Dobrovièova 12, 812 66 Bratislava
Kontakt: Pavol Bottka, predseda
Tel.: 07/59 26 61 29, 59 26 61 28, tel./fax: 07/52 96 40 08
ZDRUENIE VLASTNÍKOV PÔDY A AGROPODNIKATE¼OV SLOVENSKA je dobrovo¾nou profesnou organizáciou, ktorá zastupuje záujmy súkromno hospodáriacich ro¾níkov Slovenska a vyvíja èinnos na ochranu vlastníckych
práv k pôde a podnikania v tejto oblasti na území Slovenskej republiky.
Zdruenie je celoslovenskou organizáciou, ktorá zdruuje regionálne a miestne
organizácie, právnické a fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi pôdy alebo podnikate¾mi v oblasti po¾nohospodárstva, chovate¾stva, lesníctva, vodného
hospodárstva, spracovate¾sko-potravinárskeho priemyslu, po¾nohospodárskej
techniky a ïalích odborov v tejto oblasti. Zdruenie je nezávislé na politických
stranách, hnutiach a tátnych orgánoch. Je kolektívnym èlenom Zdruenia podnikate¾ov Slovenska.
V rámci svojich programových cie¾ov Zdruenie podporuje:
- zakladanie a rozvoj individuálnych hospodárstiev a podnikov,
- vytváranie zdruení súkromne hospodáriacich ro¾níkov pod¾a ustanovení
§§ 829-841 Obèianskeho zákonníka,
- drustvá a drustevnú èinnos (v tomto smere zdruenie spolupracuje aj
so zahranièím a ro¾níckymi drustevnými organizáciami, vrátane peòaníctva).
Zdruenie vydáva mesaèník "Ro¾ník" a ïalie odborné publikácie, prostredníctvom ktorých pomáha hospodárom a podnikate¾om v ich prevádzkových,
hospodárskych i daòových problémoch.
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ZDRUENIE KRESANSKÝCH PODNIKATE¼OV
A IVNOSTNÍKOV SR
Predmestská 12, 010 01 ilina
Kontakt: JUDr. Frantiek ulka, prezident
Tel./fax: 07/45 98 02 18, 45 98 08 18
Ing. Pavol Hric, viceprezident
Tel./fax: 095/622 57 91, 622 02 97
Ing. Ján imo, CSc., generálny sekretár
Tel./fax: 089/68 45 53, 470 26
ZDRUENIE KRESANSKÝCH PODNIKATE¼OV A IVNOSTNÍKOV SR
(ZKPa) je organizované zoskupenie profesionálnych podnikate¾ov, ktorí sa
snaia o hospodárske zve¾adenie Slovenska. Základným cie¾om je presadzova
vetky formy podnikania, ktoré nebudú v rozpore s kresanskými ideálmi a
ktoré napomôu rozvoju podnikania na Slovensku. Zdruenie je dobrovo¾nou
organizáciou spolupracujúcou s kresanskými a pravicovo orientovanými
stranami a hnutiami, prièom zdruuje kresansky zmý¾ajúcich podnikate¾ov a
ivnostníkov, pri dodriavaní princípov poriadku: personalita, solidarita, subsidiarita, veobecné blaho. Èlenom sa môe sta kadý obèan SR, ktorý súhlasí
s programovými cie¾mi zdruenia a podniká na základe platných predpisov,
zákonov a stanov v SR.
Èinnos:
1. Vytvára podmienky pre rozvoj podnikate¾skej a ivnostenskej èinnosti.
2. Obhajuje ekonomické, sociálne a právne záujmy èlenov ZKPa.
3. Aktívne sa zúèastòuje na tvorbe právnych predpisov dotýkajúcich sa
podnikania.
4. Zastupuje èlenov voèi vonkajím subjektom vo sfére hospodárskej, politickej a spoloèenskej.
5. Zabezpeèuje èlenom ZKPa sprostredkovate¾ské, poradenské a iné
sluby týkajúce sa podnikate¾skej èinnosti.
V roku 1992 bolo národné zdruenie Slovenska prijaté za riadneho èlena
Medzinárodného zdruenia kresanských podnikate¾ov UNIAPAC so sídlom
v Bruseli, èím sa vytvorili predpoklady pre vznik projektov, ktoré nadväzujú
na aktivity jednotlivých èlenov z 35 èlenských krajín UNIAPAC.
Základným èlánkom organizaènej výstavby ZKPa je Regionálny klub.
Pôsobí v Bratislave, Nitre, Leviciach, Koiciach, Bardejove, Humennom, iline,
Zvolene, Michalovciach, Tvrdoíne, Senci, Spi.Novej Vsi, Banskej Bystrici.
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ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATE¼OV SLOVENSKA
Záhradnícka 46, 825 20 Bratislava
Kontakt: Ing. Frantiek Slávik, prezident
Ing. Milo Blanárik, generálny riadite¾
Tel.: 07/55 57 13 02, 55 57 13 77, fax: 07/55 57 13 37, 55 57 13 02
ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATE¼OV SLOVENSKA (ZSPS) je dobrovo¾ná, nepolitická, záujmová a otvorená organizácia, zdruujúca subjekty podnikajúce v stavebnej výrobe, vo výrobe stavebných hmôt, výskume, vývoji, projektovej a architektonickej èinnosti, s pôsobnosou na celom území Slovenskej
republiky.
V súèasnosti je v ZSPS zaregistrovaných 400 èlenov, z toho v Bratislavskom
kraji 127, Trnavskom kraji 28, Trenèianskom kraji 32, Nitrianskom kraji 39,
ilinskom kraji 38, Bystrickom kraji 45, Koickom kraji 52, Preovskom kraji
39, ktorí predstavujú 70 % kapacity stavebného odvetvia.
ZSPS zabezpeèuje tieto èinnosti:
1. Ochraòuje podnikate¾ské záujmy svojich èlenov prostredníctvom úèasti
na tvorbe legislatívnych predpisov a ekonomických pravidiel ovplyvòujúcich
podnikanie v stavebníctve.
2. Iniciuje spoluprácu s inými hospodárskymi odvetviami v prospech
slovenského stavebníctva.
3. Vyh¾adáva a nadväzuje kontakty so zahraniènými partnermi s cie¾om
zabezpeèenia záujmov slovenských stavebníkov pri prácach v zahranièí, úzko
spolupracuje so stavebnými zväzmi Nemecka, Bavorska, Maïarska, Rakúska,
Èeska, Flámska, Rumunska, Dánska. Je èlenom Európskej federácie stavebného
priemyslu (FIEC).
4. Prostredníctvom svojich periodík a úèelových neperiodických publikácií
poskytuje èlenskej základni informácie o dôleitých skutoènostiach ovplyvòujúcich situáciu v slovenskom a zahraniènom stavebníctve.
5. Úzko spolupracuje s AZZZ SR, SOPK, Slovenskou komorou stavebných
ininierov, Zväzom stavebných ininierov Slovenska, Slovenskou komorou
architektov, Spolkom architektov Slovenska, Zdruením miest a obcí Slovenska
a inými stavovskými a regionálnymi zdrueniami za úèelom ochrany
spoloèných záujmov s týmito organizáciami.
6. V snahe presadzova a podporova podnikate¾ské záujmy èlenov
zdruuje ich pod¾a odvetvovej pecializácie do sekcií - stavebnej výroby, výroby stavebných látok, projekcie a ininieringu, dopravy a mechanizácie a do sekcie malých a stredných podnikate¾ov.
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7. Cestou odborných komisií hospodársko-právnej, sociálnej, technickej
a zahranièného podnikania zabezpeèuje rieenie zloitých problémov a poradenskú èinnos vo vymedzených oblastiach.
8. Zabezpeèuje poradenské a konzultaèné sluby pri podávaní iadostí
na udelenie pracovných povolení podnikate¾ským subjektom so sídlom v SR na
práce v Spolkovej republike Nemecko na základe zmluvy o dielo.
9. Poskytuje sprostredkovanie kvalitného poistenia vetkých druhov pre
podniky èinné na vetkých zahranièných stavebných trhoch.
10. ZSPS roziruje svoj vplyv na podnikate¾ské subjekty, zástupcov tátnej
správy a verejnej správy a na odborné organizácie prostredníctvom svojich krajských kancelárií.

Kancelárie ZSPS:
Bratislavský kraj

Záhradnícka 46, 825 20 Bratislava
Mgr. Ondrej Repka, riadite¾ kancelárie
Tel./fax: 0755 57 13 02

Nitriansky kraj a Trnavský kraj
túrova 22, 949 22 Nitra
Ing. Stanislav Husár, riadite¾ kancelárie
Tel./fax: 087/523 214
Banskobystrický kraj

ÈSA 20, 974 01 Banská Bystrica
Ing.Vendelín Nemec, riadite¾ kancelárie
Tel./fax: 088/743 808

ilinský kraj

Kragujevská 4, 010 75 ilina
Ing. Jaroslav utek, riadite¾ kancelárie
Tel./fax: 089/763 27 46

Koický kraj

Letná 45, 041 91 Koice
Ing. Gejza Kaukes, riadite¾ kancelárie
Tel.: 095/633 25 35, fax: 095/632 28 97

Preovský kraj

Námestie mieru 1, 080 01 Preov
Ing. Gejza Kaukes, riadite¾ kancelárie
Tel.: 091/ 72 43 22

Trenèiansky kraj

Brnianska 1, 711 01 Trenèín
Ing. Tatiana Filinová, riadite¾ka kancelárie
Tel.: 0831/58 63 52
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SLOVENSKÝ ZVÄZ VÝROBNÝCH DRUSTIEV
Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava
Kontakt: Ing. Marián Rybár, predseda
Dr. Jozef Jurkoviè, CSc., riadite¾ kancelárie predsedu
Tel.: 07/53 41 23 36, 58 24 11 11, fax: 07/53 41 24 12, http://www.szvd.sk
E-mail: president@szvd.sk - predseda
marketing@szvd.sk - skupina podnikate¾ských aktivít
press@szvd.sk
- redakcia èasopisu Výrobné drustevníctvo
office@szvd.sk
- kancelária predsedu SZVD
SLOVENSKÝ ZVÄZ VÝROBNÝCH DRUSTIEV (SZVD) je záujmovým
zdruením výrobných a iných drustiev. Vznikol v roku 1953. V súèasnosti zväz
zdruuje okolo 164 èlenských drustiev s poètom viac ako 12 tisíc èlenov a pracovníkov. Vo svojej èinnosti vychádza zo stanov. Najvyím orgánom SZVD je
Valné zhromadenie zástupcov èlenských drustiev. Rozvoju èinnosti èlenských
drustiev a zväzu pomáhajú 4 drustevné fondy. Hlavnú pôsobnos zväz zameriava do metodickej a informaènej oblasti.
Èinnos:
1. Zabezpeèuje odborné práce pre výrobné drustvá. Metodicky pomáha
a usmeròuje èlenské drustvá v ekonomickej, legislatívnej, právnej oblasti,
vo financovaní, v otázkach daòových, mzdových, úètovníctve a v tatistike.
2. Zabezpeèuje vzájomný informaèný systém v oblasti spoloèného záujmu
èlenských drustiev.
3. Poskytuje poradenskú èinnos v oblasti tandardizácie a certifikácie.
4. Organizuje výchovu a vzdelávanie èlenov, rozvoj kultúrnej, portovej
a rekreaènej èinnosti.
5. Vychováva mladý odborný dorast pre drustevníctvo v odborných uèilitiach v Nových Zámkoch, Poprade a Bardejove.
6. V snahe pomôc drustvám realizova ich produkciu, ako aj získa
najnovie marketingové informácie pre výrobkové, technologické a organizaèné
inovácie, zväz koordinuje úèas drustiev na kontraktoch a na potenciálne najefektívnejích a najzvuènejích ve¾trhoch a výstavách doma a v zahranièí.
7. Znaèné úsilie zväz vyvíja v akviziènej èinnosti prostredníctvom
Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania a spolupracuje s
MH SR, SOPK a EU v Bratislave.
8. Vo vzahu k tátnym a vládnym orgánom riei otázky zachovania a ïalieho rozvoja výrobných drustiev invalidov.
9. S cie¾om získania kontaktov spolupracuje s obchodnými kanceláriami
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zastupite¾ských úradov SR.
10. Presadzuje a obhajuje oprávnené záujmy svojich èlenov v AZZZ SR a jej
prostredníctvom v tripartitných orgánoch SR.
Èlenské drustvá, ktoré sú zdruené vo zväze, svoju výrobnú èinnos zameriavajú najmä na textil, konfekciu, kouiny, koenú galantériu, obuv, bytovú
chémiu, kozmetiku, autokozmetiku, drevospracujúcu výrobu, sklo, keramiku,
kovo, elektro, strojársku výrobu, ¾udovo-umeleckú a umelecko-remeselnú
a stavebnú výrobu. Popri výrobe v drustvách je poskytovaný iroký rozsah
sluieb, napr. v autoopravárenstve, zákazkovej výrobe textilných, konfekèných
a pletiarskych výrobkov, nábytku, obuvi, fotografickej èinnosti, obchodnej èinnosti, reklame, ininierskej, projektovej a poradenskej èinnosti.
Napriek tomu, e zväz svojím poslaním vyvíja i podnikate¾ské aktivity
v 7 akciových spoloènostiach, resp. spoloènostiach s ruèením obmedzeným,
zväz pôsobí ako nezisková organizácia.
V oblasti zahranièných vzahov zúèastòuje sa zväz na práci v Medzinárodnom drustevnom zväze. Predseda SZVD je predsedom CICOPA - pecializovaného výboru Medzinárodného drustevného zväzu pre výrobné, remeselnícke a slubové drustvá. Zväz je èlenom výboru CECOP - európskej konfederácie výrobných, sociálnych drustiev a participatívnych podnikov. Aktívne
spolupracuje na medzinárodnom drustevnom poli a pripravovaním projektov
PHARE.
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SLOVENSKÝ ZVÄZ SPOTREBNÝCH DRUSTIEV
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
Kontakt: Ing. Silvester Adamèa, predseda
Tel.: 07/53 41 42 89, fax: 07/53 41 41 32
SLOVENSKÝ ZVÄZ SPOTREBNÝCH DRUSTIEV, drustvo (SZVD), je
dobrovo¾né zdruenie èlenských drustiev. Prvé spotrebné drustvo (SD) bolo
zaloené v Revúcej v roku 1869. Spotrebné drustevníctvo na Slovensku má
v súèasnosti pribline 228 tisíc èlenov zdruených v 40 drustevných organizáciách - Jednotách. SD priamo prevádzkujú takmer 2 270 maloobchodných
predajní, 46 závodov verejného stravovania, 20 potravinárskych výrobní.
Ve¾koobchodnou èinnosou sa zaoberá 28 Jednôt SD.
Èinnos:
1. Zastupuje èlenov navonok a prostredníctvom AZZZ SR presadzuje
oprávnené poiadavky a záujmy SD predovetkým na rokovaniach s vládou
a KOZ SR.
2. Presadzuje záujmy èlenov SD vo vzahu k tátnym orgánom, finanèným
ústavom a iným podnikate¾ským subjektom. SZSD spolupracuje s príslunými
ústrednými orgánmi pri príprave legislatívnych úprav v oblasti ochrany
spotrebite¾a, ako aj v oblastiach dotýkajúcich sa priamo èinnosti èlenských
drustiev. Je zastúpený v Rade spotrebite¾skej politiky, spolupracuje na rôznych úrovniach s nezávislými zdrueniami spotrebite¾ov.
3. Poskytuje svojim èlenom informácie a poradenské sluby v oblasti
- právnej (konanie pred súdmi, posudzovanie stanov drustiev),
- cenovej (spracováva preh¾ady o vývoji cien vybraných druhov
tovarov v systéme SD, otázky vedenia cenovej evidencie, regulácie cien, marketingové informácie),
- daòovej (vydáva ekonomicko-právne informácie v oblasti finanènej
a daòovej politiky),
- informatiky (metodicky usmeròuje úètovníctvo Jednôt, SOU, informuje o nových technológiách a slubách),
- ochrany spotrebite¾a (skúobníctvo a normalizácia).
4. Zabezpeèuje tudijné pobyty pracovníkov SD, úèas na kongresoch,
sympóziách a seminároch.
5. Spracováva ponuky zahranièných partnerov na dodávky tovarov, resp.
inú formu spolupráce.
6. Pomáha èlenským drustvám s vlastnou potravinárskou výrobou najmä
pri vypracovávaní noriem výrobkov a zabezpeèovaní procesu schva¾ovania
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výrobkov, vrátane vybavovania rozhodnutí orgánov zdravotnej a veterinárnej
starostlivosti, poskytuje informácie o platných normách a predpisoch, výrobných technologických zariadeniach a surovinách.
7. Zabezpeèuje metodiku systému celoivotného vzdelávania v SD
pre Drustevný ústav vzdelávania, a.s., Mojmírovce, SOU v Bratislave, amoríne, Trnave, Námestove, Revúcej, Preove a v Giraltovciach a pre strediská
praktického vyuèovania v Jednotách.
8. SZSD spracoval koncepciu vytvorenia reazca maloobchodných predajní
SD s návrhom finanènej podpory tejto integraènej aktivity a spracoval návrh
rozírenia sortimentovo-prevádzkovej typizácie o PJ typu supermarket, ïalej
spracoval koncepciu integrácie ve¾koobchodných skladov a koncepciu rieenia
integrovaného nákupu ovocia a zeleniny.
9. Vydáva Drustevné noviny, v ktorých sprostredkúva informácie pre pracovníkov a èlenov spotrebných drustiev a ich riadiaci manament.
10. Na medzinárodnej úrovni aktívne pôsobí v Medzinárodnom drustevnom
zväze, spolupracuje s národnými drustevnými zväzmi, najmä kandinávskymi
a krajín Èeska, Maïarska a Po¾ska (CEFTA). V rámci spolupráce spotrebných
drustiev CEFTA SZSD spracováva problematiku drustiev v oblasti financovania, integraèných procesov a informaèných systémov.
11. SZSD je jedným zo spoluorganizátorov Medzinárodnej konferencie
INTRACO a súae maloobchodu v SR.
SD sú akcionármi v pretransformovaných drustevných podnikoch - teraz
a.s., ktoré pre systém SD zabezpeèujú peciálne èinnosti v oblasti vnútorného
a zahranièného obchodu, výchovy, propagácie, údrby, výpoètovej techniky,
projektových a ininierskych prác, domáceho a zahranièného cestovného ruchu.
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SLOVENSKÝ ZVÄZ
VIDIECKEHO TURIZMU A AGROTURIZMU
Krína 52, 821 08 Bratislava
Kontakt: Ivan Zubaj, predseda
Tel./fax: 07/55 42 44 43
SLOVENSKÝ ZVÄZ VIDIECKEHO TURIZMU A AGROTURIZMU organizuje a zdruuje právnické a fyzické osoby, ktoré sú spôsobilé poskytova
sluby v rámci cestovného ruchu na vidieku. Zväz zastupuje záujmy podnikate¾ov vo vidieckom turizme a v agroturizme vo vzahu k orgánom tátnej
správy a samosprávy obcí. Vo svojej organizaènej truktúre má dve sekcie: sekciu pre regionálnu spoluprácu a sekciu pre agroturizmus.
Zväz je èlenom Európskeho zväzu vidieckeho turizmu a dovoleniek
na ro¾níckych dvoroch, so sídlom v trasburgu. Zväz má v súèasnosti 200 èlenov. Je kolektívnym èlenom Zdruenia podnikate¾ov Slovenska.
Èinnos:
1. Iniciuje starostlivos dedín, obcí a vidieckych miest o obnovu zariadení
a prostredia.
2. Spolupracuje pri zabezpeèovaní spracovania podnikate¾ských zámerov
a poskytuje odbornú poradenskú pomoc podnikate¾om.
3. Organizuje semináre, kolenia, kurzy zamerané na získanie a prehåbenie
poznatkov a skúseností pre podnikanie a poskytovanie sluieb v rámci vidieckeho turizmu a agroturizmu.
4. Pripravuje a koordinuje propagaèné akcie na podporu rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu.
5. Organizuje exkurzie, úèas na výstavách a ve¾trhoch cestovného ruchu
a na ïalích podujatiach propagaèného charakteru.
6. Spolupracuje s bankami v oblasti poskytovania úverov pre podnikate¾ov
vo vidieckom turizme a v agroturizme; spolupracuje pri spracovaní návrhov
na dotaènú politiku v oblasti agroturizmu.
7. Vydáva informaèné bulletiny so zameraním na prenos informácií
i nových poznatkov z rozvoja agroturizmu a vidieckeho turizmu, a to aj v zahranièí, ako aj odbornú literatúru a katalógy sluieb v zariadeniach vidieckeho
turizmu a agroturizmu v SR.
8. Sprostredkuváva priamo obchodné kontakty, resp. vzahy medzi èlenmi
zväzu i vo vzahu k mimozväzovým partnerom.
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9. Spolupracuje s inými zdrueniami a podnikate¾skými subjektami, ktoré
majú vzah k cestovnému ruchu, najmä so sekciou cestovného ruchu SOPK,
Zväzom podnikate¾ov a so Zväzom hotelov a retaurácií.
10. Spolupracuje so zahraniènými asociáciami vidieckeho turizmu a agroturizmu a získava od nich potrebné informácie.
11. Zabezpeèuje informaèné a sprostredkovate¾ské sluby pre záujemcov
o pobyty v zariadeniach vidieckej turistiky a agroturistiky na Slovensku.
12. Podporuje a iniciuje zakladanie regionálnych zdruení vidieckej turistiky.
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SLOVENSKO-VAJÈIARSKE ZDRUENIE
PRE ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU
Tajovského ul. 10, 974 00 Banská Bystrica
Kontakt: Peter Patú, riadite¾ zdruenia
Tel./fax: 088/415 27 82, e-mail: patus@econ.umb.sk
SLOVENSKO-VAJÈIARSKE ZDRUENIE PRE ROZVOJ CESTOVNÉHO
RUCHU bolo zaloené v júni 1994 pod pôvodným názvom Slovenskovajèiarsky intitút pre ïalie vzdelávanie v cestovnom ruchu (CR), ktorý mal
právnu formu nadácie a bol neziskovou intitúciou. V súèasnosti má právnu
formu obèianskeho zdruenia. Vzniklo ako súèas programu vajèiarskej vlády
pre CR na Slovensku, ktorý sa v rozlièných projektoch realizoval u od roku
1991. Jeho zakladate¾mi sú Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica a Hotel
- und Touristik Management HTM, A. G. Chur, vajèiarsko.
Hlavným cie¾om zdruenia je ïalie vzdelávanie v trhovo orientovanom
manamente CR prostredníctvom domácich odborníkov za podpory vajèiarskeho know-how. Hlavnými cie¾ovými skupinami sú súkromní podnikatelia
malých a stredných podnikov CR, manaéri stredných a ve¾kých podnikov,
uèitelia CR a hotelierstva, pracovníci tátnych orgánov a orgánov územnej
samosprávy, ako aj miestnych a regionálnych zdruení CR. vajèiarske knowhow a skúsenosti, ktoré majú lektori zdruenia z doterajej èinnosti v rámci vajèiarskeho programu pre CR na Slovensku, sú zárukou vysokej kvality ponuky
vzdelávacích a ïalích aktivít Slovensko-vajèiarskeho zdruenia.
Èinnos:
1. Vzdelávanie pracovníkov vrcholového a stredného manamentu podnikov CR a hotelierstva a pracovníkov prvého kontaktu so zákazníkom, pracovníkov tátnej správy a územnej samosprávy, regionálnych a miestnych zdruení
CR, pracovníkov poskytujúcich sluby pre CR, uèite¾ov odborných kôl pre CR
a hotelierstvo.
2. Poradenská a publikaèná èinnos
- poradenská èinnos pre zaèínajúcich podnikate¾ov, podniky CR a
hotelierstva, pre orgány tátnej správy a územnej samosprávy, pre regionálne a
miestne zdruenia CR a profesijné zväzy,
- vypracovanie podnikate¾ských plánov, koncepcií rozvoja CR pre
regióny a strediská CR, ekologických koncepcií pre podniky a strediská CR,
- vydávanie odborných publikácií a uèebných pomôcok pre CR a hotelierstvo.
3. Sprostredkovanie praxe v zariadeniach CR vo vajèiarsku.
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ZDRUENIE EUROMONTANA SLOVENSKO
Kontakt: Zväz po¾nohospodárskych drustiev SR
Ing. Frantiek Manda, ved. odd., Priemyselná 6, 824 94 Bratislava
Tel.: 07/ 53 41 13 30, 53 41 78 32, fax: 07/53 41 45 44
ZDRUENIE EUROMONTANA SLOVENSKO zaloili v roku 1996
Po¾nohospodárske drustvo Poniky, Ro¾nícke drustvo Prenèov,
Po¾nohospoárske drustvo Vyný Hruov a Zväz po¾nohospodárskych drustiev
SR. Postupne sa do zdruenia prihlásili ïalie po¾nohospodárske drustvá a
organizácie hospodáriace v horských a podhorských oblastiach Slovenska.
Zdruenie poskytuje priestor na stretávanie sa ¾udí v horských a podhorských
oblastiach, vymieòanie si informácií, uskutoèòovanie analýz skutoèného stavu a
navrhovanie opatrení na rieenie kompetentným orgánom na úrovni obcí,
regiónov a Slovenska, príp. na zdruovanie finanèných prostriedkov na investovanie do najúèelnejích priorít. Zdruenie je otvorené pre po¾nohospodárske
drustvá, akciové spoloènosti, spoloènosti s ruèením obmedzeným, obecné
úrady, výskumné úrady, rôzne samosprávne orgány, podnikate¾ské i nepodnikate¾ské organizácie, fyzické osoby a iné osoby hospodáriace v horských a
podhorských oblastiach. Zdruenie eviduje 122 èlenov, výka èlenského
príspevku je 500 Sk pre právnické osoby a 300 Sk pre fyzické osoby na rok.
Ciele zdruenia:
- èeli ekonomickému úpadku po¾nohospodárskej výroby a obyvate¾stva
v horských a podhorských oblatiach, ochraòova ivotné prostredie,
- pomáha pri rozvíjaní infratruktúry a podnikate¾ských podmienok subjektov z horských a podhorských oblastí pri snahe dosiahnu ich celkový rozvoj
v súlade s ochranou ivotného prostredia,
- rozvíja hlavnú mylienku týkajúcu sa regionálnej politiky sociálnych
a ekonomických otázok, turistiky a agroturistiky, dopravy, lesníctva a celkového
rozvoja vidieka,
- rozvíja medzinárodnú spoluprácu s èlenmi EUROMONTANY Európskej federácie horských a podhorských oblastí.
Zakladajúci èlenovia zdruenia poverili Zväz po¾nohospodárskych drustiev
SR zastupovaním Zdruenia EUROMONTANA Slovensko v EUROMONTANA - Európskej federácii horských a podhorských oblastí so sídlom
v Bruseli.
Zdruenie neposkytuje hotové finanèné prostriedky. Podie¾a sa vak na
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nikania v horských a podhorských oblastiach Slovenska, v oblasti ekonomickej, daòovej, subvenènej, pomoci pri retrukturalizácii výroby a ïalích významných oblastiach.
Je predpoklad, e po dorieení pripomienok k tzv. AGENDE 2000, ktorá
obsahuje aj problematiku po¾nohospodárstva, rozvoja vidieka, kritérií horských
a podhorských oblastí a pripravovanej retrukturalizácie fondov EÚ, prostriedkov z programu SAPARD a ïalích fondov, budú znaèné finanèné prostriedky
pridelené aj Slovenskej republike nielen na vypracovanie rozvojových programov vidieka, ale aj na konkrétne aktivity podnikov malého a stredného podnikania.
V novembri 1997 zdruenie zorganizovalo Celoslovenskú konferenciu zástupcov po¾nohospodárskych drustiev a organizácií z horských a podhorských
oblastí za úèasti 160 úèastníkov a zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR
a ústredných orgánov SR. Konferencia prijala Rezolúciu k prehodnoteniu
súèasného stavu, problémov a ïalieho rozvoja po¾nohospodárskej výroby,
ivotného prostredia a ïalích otázok v horských a podhorských oblastiach.
Rezolúcia obsahuje konkrétne poiadavky na rieenie a podporu MSP v oblasti
daní, zamestnanosti, turizmu a agroturizmu, konsolidácie vidieckeho ivota atï.
Akceptovanie, resp. neakceptovanie poiadaviek obsiahnutých v Rezolúcii bude
posúdené na 3. Celoslovenskej konferencii zástupcov po¾nohospodárskych
drustiev a organizácií z horských a podhorských oblastí SR, ktorá sa pripravuje na záver roka 1999.
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PORADENSKÉ, INFORMAÈNÉ A VZDELÁVACIE CENTRUM
Záujmové zdruenie
FEM SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Kontakt: Prof.Ing. Vladimír Gozora, PhD., riadite¾
Ing. Jozef aja, CSc., výkonný manaér
Tel.: 087/513 250, 601 kl. 165, 164, fax: 087/513 250
PORADENSKÉ, INFORMAÈNÉ A VZDELÁVACIE CENTRUM, záujmové
zdruenie (PIVC), je neziskovou organizáciou, ktorá zabezpeèuje terénne
poradenstvo v po¾nohospodársko-potravinárskom komplexe, prípravu
manaérov a transfer najnovích poznatkov do podnikovo-hospodárskej praxe.
Èinnos:
1. Obsahom terénneho poradenstva je konzultantská, projekèná a expertízna èinnos v podnikovo-hospodárskej praxi. V rámci poradenstva PIVC poskytuje univerzálne i peciálne poradenstvo pre po¾nohospodárske a potravinárske
podniky a podniky sluieb.
2. V spolupráci s výskumno-vývojovými pracoviskami zabezpeèuje testovanie výrobkov, tvorbu technicko-hospodárskych noriem a prieskum
spotrebite¾ského trhu.
3. V rámci ediènej èinnosti sa podie¾a na tvorbe uèebných textov, publikácií a zborníkov vedeckých prác.
4. Okrem poradenskej èinnosti PIVC zabezpeèuje profesijnú prípravu tudentov a manaérov v jazykových, pecializovaných a postgraduálnych kurzoch, sprostredkúva zahranièné pobyty a kontaktuje podnikate¾ské subjekty.
Poradenské, informaèné a vzdelávacie centrum, záujmové zdruenie,
vyuíva tvorivý potenciál univerzitných a vedeckovýskumných pracovísk
k úèelovo cielenej poradenskej èinnosti.
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ASOCIÁCIA INFORMAÈNÝCH CENTIER SLOVENSKA
Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikulá
Kontakt: Jana Piatková, prezidentka
Tel.: 0849/51 44 49, tel./fax: 0849/237 21, e-mail: aices@trynet.sk
http: //www.info.sk/aices
ASOCIÁCIA INFORMAÈNÝCH CENTIER SLOVENSKA (AICES) bola
zaloená v roku 1994 ako dobrovo¾né, nepolitické záujmové zdruenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich v oblasti informácií a cestovného ruchu.
Asociácia vznikla na ochranu práv a oprávnených záujmov informaèných centier na Slovensku, na podporu a skvalitòovanie ich èinnosti s cie¾om propagova Slovensko v záujme rozvoja zahranièného a domáceho cestovného ruchu.
V záujme dosiahnutia cie¾ov orgány Asociácie najmä:
1. chránia práva a oprávnené záujmy èlenov Asociácie,
2. podporujú èinnos svojich èlenov v záujme propagácie Slovenskej
republiky najmä v oblasti cestovného ruchu,
3. spolupracujú s orgánmi tátnej správy a samosprávy, fyzickými
a právnickými osobami doma i v zahranièí v oblasti informácií a cestovného
ruchu,
4. vykonávajú doh¾ad nad úrovòou poskytovaných, stanovených, základných informácií a slúia v turistických informaèných centrách, ktoré sú èlenmi
Asociácie, a podporujú rast ich kvality,
5. koordinujú èinnos èlenov Asociácie najmä v oblasti vzájomnej výmeny
informácií a koordinácií aktivít èlenov Asociácie.
Aktuálny zoznam èlenov Asociácie informaèných centier Slovenska je
moné v prípade potreby nájs na internetovskej stránke www.info.sk/aices.
Èestný èlen:
*

Agentúra pre rozvoj cestovného ruchu v regióne Tatier
Nám. sv. Egídia 94, P.O.BOX 36, 058 01 Poprad
Tel.: 092/72 11 86, fax: 092/72 21 70, e-mail: tatratb@trynet.sk

Mimoriadny èlen:
*

Slovensko-vajèiarsky intitút pre ïalie vzdelávanie v CR
Tajovského 10, 974 00 Banská Bystrica
Tel./fax: 088/415 27 82, e-mail: patus@econ.umb.sk
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava 2
Kontakt: Ing. Jana Kozubová, generálna tajomníèka
Tel./fax: 07/53 41 90 58, e-mail: sack@ba.sknet.sk
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ (SACK) bola
zaloená v roku 1991 ako dobrovo¾né, nepolitické záujmové zdruenie fyzických a právnických osôb oprávnených poskytova sluby cestovného ruchu.
Hlavným poslaním SACK je ochrana záujmov jej èlenov, podpora rozvoja ich
èinnosti a zvyovanie ich profesionálnej prestíe.
Èlenom SACK sa môe sta fyzická alebo právnická osoba, pokia¾ o èlenstvo poiada, súhlasí so stanovami a zaplatí èlenský príspevok. Èlenstvo v asociácii sa diferencuje na riadne, pridruené a èestné. Riadnymi èlenmi asociácie
sa môu sta cestovné kancelárie so sídlom na území SR, pridruenými èlenmi
sa môu sta ostatné tuzemské i zahranièné fyzické a právnické osoby, aktívne
na trhu cestovného ruchu. SACK mala k 31. 3. 1999 177 èlenov. Je kolektívnym
èlenom Zdruenia podnikate¾ov Slovenska a Zväzu zamestnávate¾ov dopravy,
pôt a telekomunikácií SR.
Èinnos:
1. Zastupuje a presadzuje záujmy svojich èlenov vo vzahu k orgánom tátnej správy a samosprávy.
2. Pomáha svojim èlenom vo vzahu k tuzemským i zahranièným obchodným partnerom a ïalím subjektom cestovného ruchu formou rozvoja kontaktov a spolupráce s ich profesnými alebo regionálnymi zdrueniami.
3. Zastupuje svojich èlenov vo Svetovej federácii národných asociácií cestovných kancelárií - FUAAV/UFTAA, ktorej je riadnym èlenom a vo výkonnom výbore regionálneho zoskupenia IATA Èeskej a Slovenskej republiky
(APJC CZ/SK).
4. Spolupôsobí pri uskutoèòovaní podujatí podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v SR (ve¾trhy, výstavy, konferencie, burzy, semináre a pod.).
5. Zabezpeèuje spoloènú propagáciu a prácu s verejnosou na tuzemských
a medzinárodných podujatiach väèieho významu v rozsahu záujmu svojich
èlenov a na to pouite¾ných prostriedkov.
6. Iniciuje, príp. organizuje odborné semináre, kurzy, stáe, ako aj kontaktné podujatia pre pracovníkov cestovných kancelárií.
7. Zabezpeèuje informácie z oblasti cestovného ruchu, vydáva obeníky
a Informaèný bulletin pre èlenov SACK
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SLOVENSKÝ CECH INFORMATIKY, ÚÈTOVNÍCTVA
A MANAGEMENTU
Sídlo cechu: Drieòová 37, 821 02 Bratislava
Kontakt: Dipl.Ing. Vladimír Sirotka, CSc., prezident
Peter Marcinkoviè, tajomník
Tel.: 07/43 33 09 25
SLOVENSKÝ CECH INFORMATIKY, ÚÈTOVNÍCTVA A MANAGEMENTU (SCIÚM) je ivnostenské spoloèenstvo, dobrovo¾né zdruenie fyzických a
právnických osôb, ivnostníkov a podnikate¾ov. Èlenom sa môe sta podnikate¾ - fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí s cie¾mi a poslaním cechu,
chce v òom pracova a zaviae sa dodriava stanovy.
Cech je registrovaný Ministerstvom vnútra SR od 22. 12. 1993 a je právnickou osobou pod¾a zákona è. 83/1990 Zb.
Èinnos:
1. Podporuje a presadzuje spoloèné oprávnené záujmy podnikate¾ov,
poskytuje úèinnú pomoc svojim èlenom pri ich podnikate¾skej èinnosti, pri ich
úsilí o vysokú prosperitu, pri rozvoji ich kvalifikácie a rekvalifikácie ich pracovníkov.
2. Napomáha vytvoreniu vhodného priestoru na podnikanie obhajovaním
oprávnených záujmov svojich èlenov - podnikate¾ov.
3. Cech je ivnostenským spoloèenstvom pod¾a zákona è. 455/1991 Zb.
v znení neskorích predpisov.
Hlavné formy pôsobnosti cechu:
1. Zastupuje svojich èlenov voèi ostatným subjektom hospodárskeho
a spoloèenského ivota na Slovensku, medzinárodným organizáciám a ïalím
subjektom v zahranièí.
2. Vytvára optimálne podmienky na írenie informácií pre svojich èlenov,
zoveobecòuje skúsenosti a poznatky z podnikate¾skej èinnosti a zo systémov
riadenia firiem.
3. Vypracováva metodické návody a odporúèania.
4. Usporadúva kurzy, semináre, exkurzie, stáe a výstavy.
5. Predkladá návrhy a pripomienky na rieenie oprávnených záujmov svojich èlenov tátnym a miestnym orgánom.
Pri získavaní ïalích informácií o èinnosti cechu, jeho aktivitách a monej
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pomoci z jeho strany je moné sa obráti na nasledovné regionálne kancelárie
cechu:

Regionálne kancelárie:
* Slovenský cech informatiky, úètovníctva a managementu
regionálna kancelária Trnava
Jána Bottu 2, 917 00 Trnava
Kontakt: Ing. Kristína Mikulèíková, tel.: 0805/550 14 85
Zuzana Baranovièová, tel.: 0805/552 13 95 kl. 247
* Slovenský cech informatiky, úètovníctva a managementu
regionálna kancelária Martin
Priehradná 22, 036 08 Martin - Priekopa
Kontakt: Ing. Milan Hruka, tel.: 0842/28 64 00, mobil: 0905 228 619
* Slovenský cech informatiky, úètovníctva a managementu
regionálna kancelária Nitra
Parkové nábreie 21, 949 01 Nitra
Kontakt: Zuzana Adameová, tel.: 087/41 45 67
* Slovenský cech informatiky, úètovníctva a managementu
regionálna kancelária Stará Turá
túrova 33, 916 01 Stará Turá
Kontakt: Mária Ïuriová, tel.: 0834/76 31 35
* Slovenský cech informatiky, úètovníctva a managementu
regionálna kancelária Preov
Masarykova 22, 080 01 Preov
Kontakt: Ing. Hedviga Vadinová, tel.: 091/73 37 96, 73 42 72
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SLOVENSKÉ CENTRUM PRODUKTIVITY
Moyzesova 20, 010 26 ilina
Kontakt: Prof.Ing. Milan Gregor, PhD., Doc.Ing. Branislav Mièieta, PhD.
Tel.: 089/646 27 00, 646 27 01, 646 272, fax: 089/535 41
E-mail: SLCP@fstroj.utc.sk, http://www.produktivita.sk/
SLOVENSKÉ CENTRUM PRODUKTIVITY (SCP) vzniklo v septembri 1998
ako národné, neziskové a otvorené zdruenie právnických osôb. Zakladate¾mi
sú ilinská univerzita, MH SR a AZZZ SR. Èlenská základòa je postupne
rozirovaná o ïalie právnické osoby, centrálne orgány a intitúcie. Cie¾om
SCP je zaèatie a koordinácia celonárodného hnutia za zvyovanie produktivity a
konkurenènej schopnosti Slovenska. Predmetom èinnosti je o.i. posudzovanie a
tvorba projektov, expertízna a znalecká èinnos, certifikácia v oblasti produktivity; analytické práce a spracovanie metodík pre zvyovanie produktivity,
organizovanie sympózií, konferencií, exkurzií a stáí doma i v zahranièí.
Èinnos:
1. Analýzy a spracovanie programov zvyovania produktivity a konkurenènej schopnosti, zaèatie programov na ich zvyovanie v organizácii a riadenie projektov zmien.
2. Príprava promotérov produktivity z radov pracovníkov, zavádzanie tímovej práce a vizuálneho manamentu, rozvoj ¾udských zdrojov, metód a techník
pre racionalizáciu a kontinuálne zvyovanie produktivity v podnikoch.
3. Implementácia programov neustáleho zlepovania, programov Totálne
produktívnej údrby, programov pre elimináciu stratových èasov, overených
techník výrobného manamentu.
4. Segmentácia výroby a zmeny výrobných dispozícií, rozvrhovanie výrobných operácií na dielni, intenzifikácia tvorivého potenciálu, zvyovanie inovaènej schopnosti.
5. Zavádzanie progresívnych motivaèných systémov orientovaných na rast
produktivity, rieenie logistických problémov, analýzy a redukcie zásob.
6. tudijné misie do pièkových svetových organizácií.
7. Rýchle odborné informácie z oblasti produktivity, transfer skúseností a
overených techník z priemyselných krajín na Slovensko, prenos poznatkov
skúseností z úspených projektov do podnikovej sféry.
8. Publikácie a vzdelávacie programy v oblasti produktivity.
9. Poradenská, konzultaèná, audítorská a certifikaèná èinnos.
Pre èlenov SCP naviac poskytuje z¾avy na vlastné akcie, bezplatné èlenstvo
v odborných sekciách a bezplatné zasielanie Informaèného spravodaja SCP.
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SLOVEX
Slovenská spoloènos pre podnikanie so zahranièím
Miletièova 1, 821 08 Bratislava
Kontakt: Ing. Svetlana Mikuová
Tel.: 07/55 56 04 50, 55 57 62 15, fax: 07/55 42 35 81, 55 57 62 15
Asociácia SLOVEX je nezávislá a nezisková spoloènos, ktorá vznikla v roku
1989 s cie¾om podpori aktivity malých a stredných podnikate¾ov. Je kolektívnym èlenom Zdruenia podnikate¾ov Slovenska.
Èinnos:
Asociácia SLOVEX v spolupráci s firmou SLOVEX TRADE MISSION spoloènosou pre zahranièné hospodárske vzahy participuje na príprave
obchodných podnikate¾ských misií doma i v zahranièí, na príprave
hospodárskych fór, sympózií, konferencií, seminárov, kontaktných dní a pod.
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SLOVENSKO-NEMECKÉ HOSPODÁRSKE ZDRUENIE
ustekova 31, 851 04 Bratislava
Kontakt: Ing. Jozef Vavro, predseda
Tel./fax: 07/62 31 61 41, e-mail: jvavro@yahoo.com
SLOVENSKO-NEMECKÉ HOSPODÁRSKE ZDRUENIE (SNHZ) je záujmovou organizáciou zaloenou pod¾a zákona è. 83/1990 Zb. o zdruovaní
obèanov. Je spoloèenskou, neziskovou organizáciou vytvorenou na nadväzovanie kontaktov slovenských subjektov s nemeckými partnermi v oblasti
hospodárskej, vedecko-technickej a kultúrnej. Èlenskú základòu tvoria fyzické
a právnické osoby, ktoré chcú podporova poslanie a ciele SNHZ. Èlenský
príspevok pre fyzické osoby je 250 Sk, pre právnické osoby 2 500 Sk roène.
Poslanie a ciele SNHZ:
1. Podporuje hospodársku, vedeckú a kultúrnu spoluprácu medzi obidvomi
republikami organizovaním kontaktov, konferencií, sympózií, rekvalifikaèných
kurzov, odborných seminárov, prednáok a iných odborných akcií.
2. Spolupracuje na výstavách, ve¾trhoch a podobných akciách tak v SR, ako
aj v SRN.
3. Podporuje výmenu skúseností z výskumu.
4. Informuje o skúsenostiach a poznatkoch SRN pri prechode ekonomiky
SR na trhové hospodárstvo vo vzahu predovetkým k novovznikajúcim podnikom.
5. Zhromaïuje, vyhodnocuje a roziruje informácie, ktoré slúia k napåòaniu cie¾ov zdruenia.
6. Organizuje spoloèenskú èinnos zahàòajúcu styky a spoluprácu s informaènými médiami za úèelom sprístupnenia poznatkov a skúseností.
Zdruenie môe poskytnú informácie o ponuke nemeckej strany v hospodárskej oblasti, èi u o práci vo mzde, joint-ventures, transfer know-how, ako
aj sprostredkova kooperaèné vzahy. V rámci kontaktných seminárov sú
odovzdávané cenné informácie slovenským podnikate¾om o záujme nemeckého
trhu. Zdruenie spolupracuje s Delegatúrou nemeckého hospodárstva v SR, partnerskými nemecko-slovenskými spolkami a spoloènosami, regionálnymi
kanceláriami SOPK a regionálnymi poradenskými a informaènými centrami,
BIC, ktoré informuje o získaných ponukách z nemeckej strany. Zdruenie
roziruje svoje aktivity aj mimo rámec NSR na ïalie nemecky hovoriace teritóriá, osobitne na Rakúsko, ktorého hospodárske aktivity na Slovensku sú
najrozírenejie, podobne na vajèiarsko, Holandsko, Belgicko a i.
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CECH PODNIKATE¼OV V ENERGETIKE SLOVENSKA
Pankúchova 7, 851 04 Bratislava
Kontakt: Ing. Fridolín Slaninka, predseda
Tel.: 0905 645 466
CECH PODNIKATE¼OV V ENERGETIKE SLOVENSKA (CPE) bol
zaloený v roku 1991 ako celoslovenská organizácia súkromných podnikate¾ov
v oblasti elektriny, plynu, tepla, tepelných izolácií, obnovite¾ných a druhotných
energetických zdrojov. Zdruuje podnikate¾ov vo výskume, projekcii, výrobe
zariadení, prevádzke zdrojov energie, montánych, servisných prác, v obchode
a ïalích slubách. Je kolektívnym èlenom Zdruenia podnikate¾ov Slovenska.
Hlavným cie¾om CECHU PODNIKATE¼OV V ENERGETIKE SLOVENSKA je obhajova spoloèné, oprávnené a zákonné záujmy svojich èlenov,
pomáha im pri získavaní finanèných a ïalích prostriedkov na podnikanie,
informova ich o novej technike, výrobkoch, slubách, konferenciách, výstavách, zahraniènej spolupráci atï. Ako úèinný informaèný prostriedok vydáva
10-krát roène publikáciu INFORMÁTOR CPE.
CECH PODNIKATE¼OV V ENERGETIKE SLOVENSKA organizuje
spoloèné expozície na odborných výstavách a zapája sa tie do tvorby legislatívnych úprav v odvetví energetiky.
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ZDRUENIE PREVÁDZKOVATE¼OV A STAVITE¼OV
MALÝCH VODNÝCH ELEKTRÁRNÍ SR
Pankúchova 7, 851 04 Bratislava
Kontakt: Ing. Fridolín Slaninka
Tel.: 07/62 31 67 40
ZDRUENIE PREVÁDZKOVATE¼OV A STAVITE¼OV MALÝCH VODNÝCH ELEKTRÁRNÍ SR (Z MVE SR) je slobodným zdruením podnikate¾ov
- prevádzkovate¾ov a stavite¾ov malých vodných elektrární (MVE - do 10 MW
intalovaného výkonu v jednej elektrárni), ktorého cie¾om je napomáha
po stránke legislatívnej, technickej, finanènej a informaènej svojim èlenom
pri urýchlení výstavby a zefektívnení prevádzky MVE na Slovensku. Z MVE
SR je právnickou osobou, vzniklo v súlade so zákonom o zhromaïovaní obèanov. Jeho zakladate¾om je Cech podnikate¾ov v energetike Slovenska (CPE).
Èlenom Z MVE SR sa môe sta obèan, podnikate¾, tátna organizácia SR.
Podmienkou èlenstva v Z MVE SR je èlenstvo v CPE, súhlas so stanovami
a uvedenie záujmu o èlenstvo v Z MVE SR na prihláke za èlena CPE.
Hlavným cie¾om Z MVE SR je maximálna a efektívna pomoc budovate¾om
a prevádzkovate¾om MVE formou úèasti na tvorbe legislatívnych úprav, získavaní najvýhodnejích úverov, ruèenia úveru, poistenia stavby a vybudovaného
diela, informácií o výrobe, projekcii, montái, servise zariadení pre MVE.
Pre maximálne a efektívne vyuívanie hydroenergetického potenciálu jednotlivých tokov sa zriaïujú Zdruenia MVE prísluného toku (Z MVE T).
V prípade jedinej MVE na urèitom toku sa prevádzkovate¾ alebo budovate¾
takejto MVE pridruí k najbliiemu Z MVE T. Riei spoloèné otázky budovania a prevádzky MVE, údrby brehov, prípadnú kaskádovú prevádzku MVE
na toku atï. Prípadné sporné otázky, protesty riei prísluný vyí orgán Z MVE
SR.
Spoloèné otázky výstavby a prevádzky MVE v jednotlivých povodiach SR
rieia Zdruenia MVE prísluného Povodia (Z MVE P).
Globálne otázky výstavby a prevádzky MVE na Slovensku riei Výbor
Z MVE SR.
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EKOPARK BRATISLAVA - DÚBRAVKA
Neinvestièný fond
Pankúchova 7, 851 04 Bratislava
Kontakt: Ing. Fridolín Slaninka, predseda Správnej rady
Tel.: 0905 645 466, e-mail: ekopark@isternet.sk
EKOPARK Bratislava je stále výstavné, konzultaèné, osvetové a edièné centrum pre oblasti ivotného prostredia, úspory energie a vody a vyuívanie
obnovite¾ných a druhotných energetických zdrojov. Vybudovanie areálu organizuje EKOPARK Bratislava, neinvestièný fond, s podporou MP SR, MH SR,
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Fondu pre alternatívne energie, Cechu podnikate¾ov v energetike Slovenska a ïalích mimovládnych organizácií a firiem
- dodávate¾ov vystavovaných zariadení.
Cie¾om EKOPARKU je poskytova vedecko-technické poznatky v uvedených oblastiach kolám, podnikate¾om, organizáciám, obèanom formou
funkèných exponátov, prospektov, broúr, videozáznamov atï.
EKOPARK je tematicky rozdelený do 15 sektorov:
1. Slneèná energia
2. Veterná energia
3. Geotermálna energia
4. Biomasa
5. Malé vodné elektrárne
6. Tepelné èerpadlá
7. Kogenerátorové jednotky
8. Vykurovacie a regulaèné systémy
9. Stavebné a izolaèné materiály
10. Energeticky úsporné spotrebièe
11. Ekodoprava
12. Recyklácia
13. Èistenie a etrenie vody
14. Ochrana pôdy a ovzduia
15. Ekopo¾nohospodárstvo
EKOPARK pripravuje zriadenie energetického múzea. Vstup do areálu je
vo¾ný. Odborníci podajú záujemcovi informácie o výkonnosti, spotrebe,
monostiach a nárokoch vetkých zariadení, o ich prínose pre ivotné prostredie
i o návratnosti vynaloených investícií. Vedenie EKOPARKU oèakáva hlavne
od výrobcov iniciatívnu prípravu exponátov na vystavovanie v tomto zariadení.
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INTERES BRATISLAVA
Zdruenie na ochranu práv a záujmov podnikate¾ov
Obchodná 37, 811 06 Bratislava
Kontakt: Mária Veèeríková, prezidentka
Tel.: 07/54 43 21 87
Zdruenie INTERES Bratislava bolo zaloené v roku 1992 s cie¾om obhajova
a presadzova oprávnené záujmy drobných a stredných podnikate¾ov - èlenov
zdruenia, najmä vo vzahu k orgánom verejnej tátnej správy a miestnej samosprávy. Èlenom zdruenia sa môe sta kadá fyzická alebo právnická osoba,
ktorej bola vydaná pod¾a ivnostenského zákona koncesná listina alebo ivnostenský list a spåòa kritériá malého a stredného podnikate¾a. Èlenstvo v zdruení
môe by aj kolektívne, ak doò vstúpi iné záujmové zdruenie, zväz a pod. Èlenstvo vzniká zaplatením zápisného, ktoré je ¾ubovo¾né, minimálne vak 100 Sk.
Zdruenie má 208 èlenov zo západoslovenského regiónu.
Èinnos:
1. Aktívne sa zúèastòuje legislatívneho procesu tvorby právnych predpisov
bezprostredne sa dotýkajúcich záujmov podnikate¾ov.
2. Prostredníctvom svojich zástupcov oprávnených kona v mene zdruenia
iniciuje a zúèastòuje sa zásadných rokovaní orgánov verejnej tátnej správy
a miestnej samosprávy majúcich vplyv na postavenie drobných a stredných podnikate¾ov; predkladá na nich návrhy a podnety svojich èlenov a obhajuje ich
záujmy.
3. Zabezpeèuje poskytovanie aktuálnych odborných informácií potrebných
pre podnikate¾skú èinnos.
4. Vykonáva poradenskú èinnos pre svojich èlenov s cie¾om predchádza
vzniku zbytoèných sporov a finanèných nákladov.
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ACTORIS SYSTEM
Drieòová 37, 821 02 Bratislava
Kontakt: Dipl.Ing. Vladimír Sirotka, CSc.
Dipl.Ing. Iveta Ujlakyová, Peter Marcinkoviè, Renáta Dúbravèíková
Tel.: 07/43 42 74 47, tel./fax: 07/43 33 09 25
Vladimír Sirotka - ACTORIS SYSTEM - Agentúra pre computerizáciu, technicko-organizaèné, rozborové a informaèné sluby bola zaloená v roku 1990
ako nezávislá firma a stala sa zdruením fyzických osôb. Je vzdelávacím strediskom, ktoré sa vo svojej èinnosti zameriava hlavne na rodinné podnikanie a
malých a stredných podnikate¾ov. Plní funkciu poradensko-podnikate¾ského
strediska PHARE - Palmif.
Èinnos:
·
·
·
·
·
·

Poradenstvo
Rekvalifikácie akreditované MV SR
Konzultácie
Podnikate¾ské plány
Ekonomické a úètovnícke sluby
Inkubátor pre malé a stredné podnikanie - sluby

1. Poskytuje poradenské a konzultaèné sluby týkajúce sa súkromného podnikania v oblasti ekonomiky a úètovníctva, organizácie a právneho pozadia,
manamentu a marketingu.
2. Pomáha formulova podnikate¾ské plány pre zaèínajúcich podnikate¾ov
pri iadostiach o dotácie z úradov práce a podnikate¾ské plány pri komerèných
úveroch a pôièkách pre banky.
3. Pomáha pri zakladaní obchodných spoloèností a tie pri likvidácii
spoloèností.
4. Organizuje 6-dòové základné informaèné kurzy (ako celorepublikové
kurzy programu MPSVR SR) pre úrady práce na Slovensku a pre ivnostenské
spoloèenstvá, ako i pre individuálnych záujemcov. Kurzy sa koncentrujú na základné informácie, týkajúce sa zaèatia podnikania a môu by poskytnuté buï
na základe odkazov úradu práce (pre nezamestnaných - potenciálnych podnikate¾ov registrovaných úradom práce) alebo komerène pre podnikajúce fyzické a právnické osoby.
5. Organizuje 3 - 16-týdòové rekvalifikaèné kurzy pojednávajúce o základných a aiskových problémoch podnikania - jednoduché a podvojné úètovníctvo, dane, ekonomika, manament, marketing, práca s personálnym poèí196

taèom, vrátane spracovania úètovníctva a pod.
6. Vykonáva následné realizácie pilotného projektu EU PHARE "Národný
program na podporu malého a stredného podnikania".
7. Realizuje korepondenènú poradenskú èinnos pre územie Slovenska
v oblasti malého, stredného a rodinného podnikania.
Poplatky za pomoc pri formulovaní podnikate¾ských plánov sú rôzne,
od 2 000 Sk za plán. Poplatky za konzultácie sú diferencované, zvyèajne 500 Sk
za hodinu. Firmy platia komerèné poplatky za rekvalifikaèné kurzy.
Firma má vye 4 500 absolventov svojich kolite¾ských aktivít a od roku
1991 udruje pravidelné publicisticko-odborné relácie v STV a Rock FM Radiu
(Slovensko 3).
Má rozsiahlu publikaènú èinnos a vydáva odborné publikácie pre oblas
MSP a peòaný denník pre jednoduché úètovníctvo fyzických osôb.
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EKONOM - SERVIS
Viedenská cesta 5, 852 20 Bratislava
Kontakt: Ing. Karol Bielik, riadite¾
Tel.: 07/62 24 99 68, 67 27 32 13, fax: 07/62 24 98 04
EKONOM - SERVIS, poradenská a konzultaèná organizácia, je tátna
príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR. Jej èinnos pozostáva
z: rieenia rezortných úloh (na základe rozhodnutia MH SR bola organizácia
poverená zabezpeèovaním prevádzkovania informaèného databázového systému pre analyticko-syntetické èinnosti na podporu strategického rozhodovania,
priemyselnej politiky a zahranièného obchodu MH SR) a komerènej èinnosti
(organizácia je zapísaná na Ministerstve spravodlivosti SR ako znalecká organizácia v odbore podnikové hospodárstvo, odvetvie oceòovanie a hodnotenie
podnikov v odbore ekonomika a podnikanie).
Komerèné èinnosti:
1. Znalecké ohodnocovanie hmotného (nehnute¾ného a hnute¾ného) a nehmotného majetku (goodwillu, ochranných známok, patentov a vynálezov, ako
aj ïalieho duevného vlastníctva) pre úèely predaja.
2. Znalecké stanovenie hodnoty majetku podnikate¾ského subjektu (stanovenie reprodukènej, podnikate¾skej, likvidaènej hodnoty, hodnoty konkurznej
podstaty podniku).
3. Finanèné analýzy a stanovenie bonity podnikate¾ských subjektov.
4. Ohodnocovanie nepeòaných vkladov (majetok nehnute¾ný, hnute¾ný,
nehmotný a akcie (pri vstupe spoloènosti do nového podnikate¾ského subjektu
(spol. s r.o., a.s. alebo iné) alebo navýenia základného imania.
5. Stanovenie objektivizovanej hodnoty akcií.
6. Spracovanie znaleckých posudkov pri oceòovaní majetku ako podklad
pre poskytovanie úveru peòanými ústavmi a pre daòové úèely.
7. Konzultaèná a poradenská èinnos a spracovanie podnikate¾ských zámerov pri zakladaní spoloènosti aj so zahraniènou majetkovou úèasou.
8. Spracovanie analytických, prognostických a expertíznych túdií pre podnikate¾skú sféru.
9. Reprografické práce farebné a èiernobiele, vrátane väzby.
10. Prenájom kancelárskych priestorov na Tomáikovej ulici a Viedenskej
ceste v Bratislave.
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INTITÚT ZAHRANIÈNÉHO OBCHODU A VZDELÁVANIA
Nobelova 16, 836 14 Bratislava
Kontakt: RNDr. Anna Némethyová, CSc., riadite¾ka
Tel.: 07/44 45 30 90, 44 45 30 95, fax: 07/44 25 96 54
INTITÚT ZAHRANIÈNÉHO OBCHODU A VZDELÁVANIA (IZOaV) je
vzdelávacou organizáciou MH SR. Základnými èinnosami, ktoré IZOaV v
súlade so svojím tatútom zabezpeèuje, sú výchovno-vzdelávacia èinnos,
overovanie znalostí a edièná èinnos. Aktivity IZOaV sú urèené zamestnancom
orgánov tátnej a miestnej správy, pracovníkom právnických a fyzických subjektov realizujúcich alebo pripravujúcich sa uskutoèòova hospodárskej vzahy
so zahranièím, ako aj fyzickým osobám, ktoré sa pripravujú na realizáciu
hospodárskych aktivít so zahraniènými subjektami.
Odbor vzdelávania v zahraniènom obchode sa pecializuje na
prípravu a ïalie vzdelávanie obchodno-ekonomických manaérov a odborných
pracovníkov v celej oblasti zahranièného obchodu (ZO). Jeho cie¾om je
zabezpeèi odbornú a jazykovú prípravu odborníkov pre pôsobnos v ZO.
Program èinnosti odboru je rozèlenený do piatich oblastí, a to:
1. Medzinárodný marketing - komplexný modulový systém dia¾kového
túdia. Pozostáva z 11 modulov:
- Základy vývozného hospodárstva
- Medzinárodné hospodárske vzahy a organizácie
- Úètovníctvo a controlling
- Výskum zahranièných trhov
- Stratégia medzinárodného marketingu
- Medzinárodné obstarávanie
- Medzinárodné hospodárske právo
- Organizácia a technika vývozu
- Financovanie vývozu
- Medzinárodná logistika
- Riadenie projektov v zahranièí.
Modulový systém vzdelávacieho programu umoòuje výber jednotlivých
tematických oblastí pod¾a pecifických potrieb daných skupín záujemcov. Praktické zameranie programu pokrýva vzdelávacie potreby od pracovníkov vrcholového manamentu, cez pracovníkov obchodných úsekov, marketingových a
finanèných oddelení, útvarov controllingu, úètovníkov a po právnikov, zostavujúcich zmluvy so zahraniènými partnermi. Program mono absolvova celý,
príp. si zvoli iba niektoré z modulov. Kadý modul konèí písomnou skúkou a
úspený absolvent modulu obdrí certifikát.
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2. Príprava obchodnej diplomacie SR - postgraduálne túdium, ktoré
obsahuje prípravu potrebnú pre zaradenie pracovníkov do zahranièných (diplomatických) sluieb a verejnej správy, príp. do sekretariátov mimovládnych organizácií. Je urèený pracovníkom pripravujúcim sa na pôsobenie v zahranièí (v
obchodno-ekonomických odeleniach zastupite¾ských úradov SR, v medzinárodných organizáciách), pracovníkom tátnej správy, konate¾om slovenských firiem v zahranièí, riadiacim a výkonným pracovníkom hospodárskych subjektov.
3. Semináre, konferencie a kurzy na podporu ZO - realizované pod¾a
aktuálnych potrieb, resp. poiadaviek trhu i jednotlivých podnikate¾ských organizácií:
Semináre:
- Právne a finanèné aspekty medzinárodných obchodných zmlúv
v praxi. Cie¾om seminára je spôsob zostavenia kvalitného medzinárodného
obchodného kontraktu ako predpokladu úspenej realizácie obchodného prípadu. Úèastníci sú oboznámení s najdôleitejími èasami kontraktu - dodacími
a platobnými podmienkami, zárukami a najdôleitejími nástrojmi financovania
dovozu a vývozu. Dôraz sa kladie na právne aspekty uzatvárania obchodných
zmlúv v ZO s praktickými príkladmi a skúsenosami pri uzatváraní obchodných
zmlúv.
- Forfaiting. Seminár sa nesie v duchu motta: Umenie predáva
nezávisí len od kvality a ceny výrobku, ale aj od ponuky výhodného prefinancovania. Obsahom seminára sú monosti praktickej ukáky a príklady financovania exportu.
- Kurz Diplomatický protokol. Kurz je urèený záujemcom, ktorí si
chcú vybudova svoju profesionálnu kariéru v týchto oblastiach.
4. Jazyková príprava a zdokona¾ovanie - vo vetkých svetom
pouívaných jazykoch. túdium prebieha s vyuitím pecializovaných uèebníc
vrátane nahrávok, pouitím didaktickej a video techniky. Absolventi obdria
vysvedèenia na úrovni KV II a KV III.
5. Edièná èinnos - cie¾om je poskytnú slovenským podnikate¾ským subjektom v oblasti ZO aktuálne informácie o krajinách ich potenciálneho záujmu,
ako aj o medzinárodných organizáciách a opatreniach na podporu exportu. Je
zameraná na oblasti:
- obchodno-ekonomické informácie o krajinách (titul Spojené arabské
emiráty),
- medzinárodné organizácie (tituly Finanèná rehabilitácia exportných
podnikov, Finanèné posudzovanie exportných podnikov a OSN - jej úlohy a
úèas Slovenska),
- podpora exportu (zborník Úspech v zahraniènom obchode - strategický predpoklad ekonomickej prosperity),
- podporná literatúra vzdelávacích aktivít - tudijné zoity programu,
tudijné zoity a publikácie pre jazykovú prípravu a odborné semináre.
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CENTRUM ÏALIEHO VZDELÁVANIA
EKONOMICKEJ UNIVERZITY
Palisády 22, 811 06 Bratislava
Kontakt: Doc.Ing. Ján Porvazník, CSc., riadite¾
Tel./fax: 07/54 41 26 08, tel.: 07/54 41 16 62, e-mail: cdv@dec.euba.sk
CENTRUM ÏALIEHO VZDELÁVANIA EKONOMICKEJ UNIVERZITY
(CÏV EU) organizuje a zabezpeèuje vzdelávanie dospelých, vykonáva výskumnú èinnos pre rozvoj celoivotného vzdelávania, poskytuje záujemcom informaèné a poradenské sluby v oblastiach manaérskeho, marketingového a ekonomického vzdelávania dospelých. Vzdelávacia pôsobnos CÏV EU obsahovo
pokrýva náplò ekonomických profesií, riadiacich èinností a ekonomických
aktivít hospodárskych subjektov a iných intitúcií.
Vzdelávacie aktivity:
1. pecializaèné kurzy a túdium - forma výuèby je ústretová poiadavkám a potrebám úèastníkov vzdelávania, uplatòuje sa ako prezenèná s dennou
výuèbou, veèernou alebo víkendovou, a tie korepondenèná. Dåka kurzov a
túdia je od 1 týdòa cez mesiac a po 4-semestrálne túdium. Ve¾ký záujem je
o 4-semestrálne túdium Ohodnocovanie majetku podnikov a o kurzy: Finanèný
manament podniku, Ekonomická urnalistika, Likvidátor firmy - správca konkurznej podstaty, Daòové poradenstvo, Základy marketingu, finanèníctva a
manamentu. Kurz Základy marketingu, finanèníctva a manamentu je projektovaný do viacerých moností jeho absolvovania. Mono ho absolvova aj
korepondenènou formou túdia, nako¾ko sú vypracované tudijné materiály v
rozsahu 2 200 strán, spracované do 15 samostatných tudijných textov a metodickej príruèky k túdiu.
2. pecializaèné semináre sú organizované v trvaní 1, 2 a 3 dní, prièom
koncentrovaným zdrojom prenosu informácií sú najmä oblasti globalizácie a
nadnárodných spoloèností s prihliadnutím na monosti slovenských podnikov,
riadenia korporácií, finanèno-ekonomických analýz pre TOP manaérov, praktického marketingu, ako aj problematika verejného obstarávania.
3. Rekvalifikaèné kurzy sú organizované v spolupráci a na základe poiadaviek a potrieb úradov práce, ako aj individuálnych záujemcov z radov nezamestnaných. Medzi úspené patria kurzy zamerané na základy marketingu,
finanèníctva a manamentu, na organizaèný manament a financie firmy, na
prácu s personálnym poèítaèom. CÏV EU získalo v rámci projektu PHARE
tatút Modelového centra pre vzdelávanie a rekvalifikáciu nezamestnaných.
4. Bakalárske túdium - 3-roèné dia¾kové túdium zabezpeèované a orga201

nizované s Fakultou podnikového manamentu EU. túdium je urèené absolventom stredných a vysokých kôl a podlieha prijímaciemu konaniu.
5. Inkubátor Ekonomickej univerzity je inovaèným edukaèným tudijným programom prípravy záujemcov na:
- zaèatie a rozvoj podnikania, vyh¾adávanie nového podnikate¾ského
produktu, zaloenie firmy, zaèatie a rozvinutie podnikate¾ských aktivít,
- vykonávanie ekonomických profesií v podnikate¾ských subjektoch
a iných, najmä tátnych verejných intitúciách, ako aj na nástup do zamestnania
formou ïalieho vzdelávania,
- overenie schopností tudova na EU a na vykonanie prijímacej
skúky na túto univerzitu.
Projekt Inkubátora je rozvrhnutý do 3 èastí:
I. Pilotný projekt Inkubátora pre záujemcov o rozvoj podnikate¾ských
aktitív alebo zaloenie firmy
II. Pilotný projekt Inkubátora pre nezamestnaných
III. Pilotný projekt Inkubátora pre záujemcov o túdium na Ekonomickej
univerzite v Bratislave, príp. nástup do zamestnania.
6. Univerzita tretieho veku - vzdelávacia aktivita má za cie¾ uspokoji
vzdelávacie potreby obèanov v dôchodkovom veku. UTV organizuje CÏV EU
v spolupráci s Univerzitou J.A.Komenského ako pecializaèné túdium
Ekonomika.
7. Prípravné kurzy na vykonanie prijímacej skúky z predmetov
matematika, základy ekonómie, jazyk anglický a nemecký. Poskytujú základné
informácie o obsahu a rozsahu potrebných vedomostí na úspené vykonanie prijímacej skúky na EU. CÏV EU organizuje tieto kurzy poèas celého kolského
roka.
8. Zahranièné aktivity
V spolupráci s Európskou kolou manamentu EPA z Berlína realizuje 2roèný slovensko-nemecký tudijný program MBA, kde prvý rok je realizovaný
na Slovensku, druhý rok v Nemecku - 5 mesiacov prax v podniku a 5 mesiacov
denné túdium na univerzite v Berlíne. Prvá etapa túdia je ukonèená diplomom
o európskom manamente a druhá etapa konèí získaním titulu MBA.
V spolupráci s Canadian Consortium of Management Schools realizuje
Kanadsko-slovenský seminár strategického manamentu v rozsahu 6 týdòov,
ktorého cie¾om je poskytnú poznatky o súèasných manaérskych zruènostiach
západných krajín a ich vyuitie vo vlastných firmách tak, aby ladili s potrebami
ich organizácií a podpori najlepie manaérske praktiky.
Projekt TEMPUS UM-JEP 13003/98 Európskej únie, ktorá v rámci programu Tempus pridelila najlepie vypracovaným projektom finanèné prostriedky na ich zrealizovanie. Názov projektu: Tréning a vzdelávanie manamentu
univerzít.
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Business English - výuèba anglického jazyka zameraná na odbornú
manaérsku, ekonomickú, podnikate¾skú a marketingovú terminológiu.
CÏV EU je nosite¾om akreditácie M SR a úspeným absolventom vydáva
osvedèenia s celotátnou pôsobnosou.
Výuèba a tréning v CÏV EU sa uskutoèòuje v moderne zariadených uèebniach, efektívnymi a progresívnymi výuèbovými technikami. Frekventanti majú
k dispozícii kninicu so tudovòou, bufet a relaxaèné stredisko so saunou,
posilovòou a tenisovým kurtom. Vo vlastnom úèelovom zariadení na
Konventnej ul. 1 majú monos ubytovania a stravovania v cenovo prístupných
reláciách. V priestoroch úèelového zariadenia pôsobí aj Klub ekonómov
Ekonomickej univerzity, ktorý zdruuje absolventov EU a odborníkov z podnikate¾skej, ekonomickej a manaérskej praxe.
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KONZULTAÈNÉ CENTRUM
Fakulta manamentu UK
Súkennícka 5, 821 01 Bratislava
Kontakt: Renáta Kyselicová
Tel.: 07/53 41 69 72, 53 41 69 65, fax: 07/53 41 69 70
KONZULTAÈNÉ CENTRUM pre malých a stredných podnikate¾ov vzniklo
v roku 1995 za podpory medzinárodného programu Tempus a Fakulty
manamentu UK. Koncom apríla 1996 zaèalo realizova program orientovaný
na poskytovanie komplexných poradenských sluieb zaèínajúcim podnikate¾om
a novovzniknutým firmám. Centrum úzko spolupracuje s odborno-poradenskými firmami poskytujúcimi profesionálne sluby v oblasti ekonomiky a financií,
podnikate¾ského poradenstva, daòového poradenstva, úètovníctva, marketingu,
reklamy a komerèného práva.
Podnikate¾om bezplatne poskytne úvodné konzultácie - zasvätenie
do problematiky a následne, taktie bezplatne, sprostredkuje sluby poskytované odbornými partnerskými spoloènosami.
Cie¾om celého programu je pomôc zaèínajúcim podnikate¾om postavi
svoju firmu od zaèiatku na silné základy.
Zabezpeèuje tieto sluby:
1. Poradenstvo pri zakladaní firmy.
2. Poradenstvo pri zavádzaní úètovníctva v novovzniknutej firme vrátane vypracovania vnútropodnikovej smernice pre úètovníctvo, návrh obehu
dokladov vo firme, analýzu úrovne nárokov na evidenciu a spôsob analytickej
evidencie, analytické èlenenie úètovnej osnovy a návrh postupov úètovania
v peciálnych prípadoch èinnosti firmy.
3. Vedenie úètovníctva od otvorenia úètovných kníh a po vyhotovenie úètovnej uzávierky a vypracovanie cash flow projektu na nieko¾ko rokov dopredu.
Okrem toho Konzultaèné centrum spolupracuje s mnohými partnermi,
prostredníctvom ktorých zabezpeèuje:
- finanèné úètovníctvo; tatutárny audit; daòové poradenstvo; kolenia a
semináre v oblasti manaérskeho úètovníctva, kalkulácií nákladov a controllingu; poradenstvo v oblasti podnikových financií a finanèného manamentu;
controlling; riadenie nákladov; poradenstvo v oblasti strategického riadenia;
riadenie informaèných systémov; reininiering podnikových procesov a
funkèných oblastí; riadenie ozdravenia (retrukturalizácia a revitalizácia).
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INTITÚT PRIEMYSELNÉHO ININIERSTVA
Bytèianska 106, 010 03 ilina
Kontakt: Prof.Ing. Ján Koturiak, CSc., riadite¾
Tel.: 0903/50 00 54, 646 27 03, 646 27 01, fax: 089/535 41
E-mail.: kostur@fstroj.utc.sk
Hlavným poslaním INTITÚTU PRIEMYSELNÉHO ININIERSTVA (IPI) je
vzdelávanie a aplikácia techník priemyselného ininierstva do praxe. Priemyselné ininierstvo h¾adá cesty, ako vykonáva podnikové èinnosti jednoduchie,
lepie, rýchlejie a lacnejie. Priemyselné ininierstvo je disciplína, ktorá spája
do jednotného systému metódy zabezpeèujúce zvyovanie produktivity.
Základom preitia slovenských firiem v ïalích rokoch bude dosahovanie
pièkových výsledkov v oblasti produktivity, kvality, prunosti, èasu, nákladov,
ekologického správania sa a vyuívania ¾udských a technických zdrojov podniku, t.z., e musia by konkurencieschopné. Najväèie prírastky v produktivite
výroby sa okrem strojov a technológií dosahujú schopnosou manaérov
vyuíva techniky priemyselného ininierstva a zapoji do zlepovania produktivity vetkých svojich spolupracovníkov vo firme.
Ponuka vzdelávania a spolupráce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Priemyselné ininierstvo - metódy, organizácia v podniku
Hodnotové ininierstvo, inovácie, tvorivos
Zlepovanie podnikových procesov
Japonské výrobné a manaérske techniky - 5S, Kanban, 3M,
Gemba/Kaizen, jidoka, poka yoke, atï.
Fraktálový podnik
Projektové riadenie
Analýza, meranie a projektovanie práce
Logistika
Segmentácia vo výrobe
Simulácia výrobných a logistických systémov
TQM + audítorská èinnos v oblasti ISO 9000 (vrátane certifikácie)
Ekologický manament podniku - ISO 14000
TOC - teória obmedzení vo výrobe, DBR riadenie
Tímová práca, samostatné výrobné tímy
Ininierska tatistika v údrbe, v simulácii a v kvalite
Totálne produktívna údrba
Meranie a zvyovanie produktivity
Priemyselné audity
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19. Projektovanie výrobných systémov, rozbor materiálových tokov, optimalizácia plánu
20. Plánovanie a riadenie výroby, výrobný manament
21. Marketing
22. Strategické plánovanie podniku
23. Podniková ekonomika
24. Komunikácia a rozvoj manaérskych zruèností
25. Systémy odmeòovania a motivácie - gainsharing
26. Energeticky efektívne výrobné technológie - úsporné energetické projekty
27. Angliètina, nemèina a rutina pre manaérov a technikov.
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SLOVENSKÁ PO¼NOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
Fakulta ekonomiky a manamentu
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
Kontakt: Prof.Ing. Vladimír Gozora, PhD., prodekan
Tel.: 087/511 151, 601 kl. 179, fax: 087/511 589
FAKULTA EKONOMIKY A MANAMENTU Slovenskej po¾nohospodárskej univerzity v Nitre sa popri profesijnej príprave bakalárov a ininierov
zameriava na vedeckovýskumnú a poradenskú èinnos.
Èinnos:
1. Predmetom výskumu sú nasledovné prioritné oblasti: rozvoj malého
a stredného podnikania v po¾nohospodársko-potravinárskom komplexe v rámci
krajín CEFTA, zahranièný agrárny obchod a európska integrácia, revitalizácia
a konsolidácia po¾nohospodársko-potravinárskeho komplexu, environmentálny
rozvoj a revitalizácia vidieka, budovanie podporného systému odborného
poradenstva v pôdohospodárstve, právne predpoklady vnútorného a zahranièného obchodu. Výsledky výskumu fakulta úèelovo vyuíva v rámci odborného
poradenstva, ktorého nosite¾mi sú odborné katedry a úèelové pracoviská.
2. V rámci poradenstva fakulta poskytuje: sociálno-ekonomické, marketingové, finanèné, daòové, právne a psychologické poradenstvo a v spolupráci s ïalími fakultami SPU poskytuje technologické poradenstvo.
3. Okrem konzultantskej èinnosti fakulta uplatòuje v rámci poradenstva
projekènú èinnos (napr. tvorba projektov a podnikate¾ských zámerov na získanie úverov, ozdravenie ekonomiky podnikov, získanie podporných prostriedkov, retrukturalizáciu výrobných programov, projektov strategického a regionálneho rozvoja), expertíznu èinnos (tvorba finanèných a výrobkových analýz,
prieskum trhu, odborných prekladov, zisovanie regionálnych zdrojov, posudzovanie rizikových faktorov) a profesijnú prípravu manaérov a podnikate¾ov
v jazykových, rekvalifikaèných a postgraduálnych kurzoch.
K úèinnému transferu vedecko-technických poznatkov a poradenskej èinnosti fakulta vyuíva Poradenské, informaèné a vzdelávacie centrum, záujmové
zdruenie v Nitre (pozri str. 184).
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AGROINTITÚT
Akademická 4, 949 01 Nitra
Kontakt: Doc.Ing. Mária Kadleèíková, CSc.
Tel.: 087/53 35 32, fax: 087/329 73, e-mail: public@agroinst.sk
AGROINTITÚT Nitra plní funkciu vzdelávacieho zariadenia rezortu pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Je príspevkovou organizáciou, ktorá poskytuje komplexné vzdelávacie, poradenské a kongresové sluby vrátane ubytovania, stravovania, tlaèiarenských a informatických sluieb.
Èinnos:
1. Zabezpeèuje tvorbu stratégií a koncepcií ïalieho vzdelávania v rezorte
pôdohospodárstva.
2. Spracúva vzdelávacie programy pre oblas manamentu, malého a stredného podnikania, marketingu, ekonomiky, obchodu, financií, práva, rozvoja
vidieka, informatiky, ako aj poradenské projekty.
3. Analyzuje výsledky vzdelávania a sleduje potrebu trhu práce.
4. Spracováva a koordinuje medzinárodné projekty z oblasti po¾nohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, rozvoja vidieka a agroturistiky.
5. Agrointitút realizuje:
- kongresy a konferencie,
- kvalifikaèné a rekvalifikaèné kurzy (manament personálnej práce,
manaérska príprava na riadiace funkcie v po¾nohospodárstve a potravinárstve,
úètovníctvo, základy obsluhy PC, základná kvalifikaèná príprava farmár,
mäsiar-údenár-predavaè, pekár, prevádzkovanie liehovarov na pestovate¾ské
pálenie ovocia, podnikanie vo vidieckom ruchu a agroturistike, atï.),
- viacsemestrálne túdium pôdohospodárske právo, právo pre manaérov, medzinárodné právo a diplomacia,
- vzdelávacie programy zamerané na rozvoj vidieka a agroturistiky,
- semináre a workshopy na aktuálne témy z oblasti po¾nohospodárstva
a potravinárstva,
- prezentácie po¾nohospodárskych a potravinárskych podnikov a
obchodných firiem,
- jazykové kurzy, tlmoènícke a prekladate¾ské sluby.
6. Pre pracovníkov v agropotravinárskom sektore organizuje odborné tudijné pobyty v Holandsku, Taliansku, Dánsku, Francúzsku, vajèiarsku a pod.
7. Zabezpeèuje zahranièné pobyty pracovníkov rezortu pôdohospodárstva a
pobyty zástupcov zahranièných partnerských organizácií v rámci pracovných
návtev. Atívne spolupracuje s OSN pre výivu a po¾nohospodárstvo FAO.
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AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA
Akademická ul. 4, 949 01 Nitra
Kontakt: Ing. Jela Tvrdoòová, CSc., riadite¾ka
Tel.: 087/53 72 59, fax: 087/364 02, e-mail: arvi@netlab.sk
http://www.arvi.uvtip.sk
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA (ARVI) je príspevková, nezisková
organizácia MP SR, ktorej poslaním je podporova aktivity trvalo udrate¾ného,
vyváeného sociálno-ekonomického rozvoja vidieckych sídiel, tvorbu zamestnanosti a dodatoèných príjmov pre vidiecke obyvate¾stvo, pomáha obciam
pripravova a realizova projekty v týchto oblastiach a asistova potencionálnym a existujúcim podnikate¾ským subjektom na vidieku v ich èinnosti.
Poradenské sluby pre MSP:
1. koliace programy: formovanie podnikate¾ského nápadu, túdia uskutoènite¾nosti, príprava podnikate¾ského plánu, finanèné plánovanie, marketing,
konkurencia, cenové stratégie, vypracovanie dotazníka a prieskumu, prevádzka
a manament, monosti podnikania v sektoroch, vidiecka turistika/sluba
zákazníkovi, potravinársky sektor/pridaná hodnota, po¾nohospodárske sluby/finanèné sluby/pridaná hodnota, lesníctvo, ekológia a alternatívna energia.
2. Poradenstvo na mieste: efektivita podniku, reklama a propagácia,
vhodnos navrhovaného podniku v obci a prostredí, monosti diverzifikácie
podnikania.
3. Konzultácie: poskytovanie informácií o monostiach financovania MSP
- úvery, pôièky, dotácie, granty, diverzifikácia vidieckej ekonomiky, monosti
podnikania vo vidieckej turistike a agroturistike, marketingové stratégie, programové balíky pre turistov, normy a poiadavky na ubytovanie a stravovanie,
alternatívne po¾nohospodárstvo, miestne produkty a miestne trhy, vyuitie produktov lesa, ïalie sluby.
ARVI zaloilo zdruenie ENY VIDIEKA, poslaním ktorého je podpora
ekonomickej samostatnosti a sebarealizácie ien na vidieku na základe dobrovo¾nosti a profesijného záujmu, podpora podnikania a rozvoj vidieka. Cie¾om
zdruenia o.i. je organizova stretnutia za úèelom získavania informácií a výmeny skúseností, poskytova èlenkám poradenské sluby v oblasti podnikania,
vzdelávacie a tréningové programy, vyuíva spoloèné peòané prostriedky
zdruené èlenkami na vzájomnú podporu v podnikaní. Svetová enská banka
pre toto zdruenie zorganizovala úvodný seminár o mikrofinancovaní a metodicky pomohla skupinke ien, ktoré sa rozhodli zaloi si etriacu skupinku.
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CITY

UNIVERSITY BRATISLAVA

Nadácia CITY UNIVERSITY BRATISLAVA
Búdková 28, 811 04 Bratislava
Kontakt: Doc.Ing. Frantiek Lipták, DrSc., správca nadácie CUB
Tel.: 07/54 41 67 35, fax: 07/54 41 19 69
Marketing a styk s verejnosou: Ing. Stanislava Jurinová
Tel.: 07/54 41 67 35, e-mail: cub@cub.sk
CITY UNIVERSITY BRATISLAVA (CUB) bola zaloená v roku 1990 v spolupráci s OPEN UNIVERSITY so sídlom v Milton Keynes, Ve¾ká Británia.
CUB prevzala systém ditanèného vzdelávania (na dia¾ku) a spôsob hodnotenia
výsledkov túdia. tudent nevykonáva prijímacie skúky, obdrí kompletný balík tudijných materiálov (knihy, audio-, videokazety) a tuduje na základe plánu túdia - jeden kurz 5 - 7 mesiacov. Skupina 15 - 20 tudentov má prideleného
konzultanta (tútora), ktorý im poskytuje individuálne konzultácie, organizuje
stretnutia (tutoriály), podporuje a pomáha im pri napredovaní v túdiu. tudent
získa manaérske znalosti a zruènosti pre prax bez preruenia zamestnania. CUB
vytvára regionálne centrá vo väèích mestách v SR (Koice, B. Bystrica), má
poboèky v SR a ÈR a koordinuje èinnos siete ditanèného vzdelávania.
Èinnos:
1. Vzdelávanie pre manaérov, rekvalifikácia pre zamestnancov podnikate¾ov a nezamestnaných: kurzy Efektívny manaér, Finanèný manament,
Marketing v praxi (Profesionálny certifikát v manamente).
2. Diplomové vzdelávanie pre manaérov: kurzy Riadenie rozvoja organizácie a Riadenie zdrojov pre trh (Profesionálny diplom v manamente).
3. Kurzy zamerané na dosiahnutie hodnosti MBA: Zdroje, Financie,
Vzahy, Prostredie.
4. peciálne kurzy pod¾a poiadaviek zadaných organizáciami na kolenie
a rekvalifikáciu a peciálne semináre na èiastkové témy manamentu, napr.
manament èasu, výber a hodnotenie personálu, komunikácia, riadenie ¾udí,
zmien, finanèných tokov a pod.
5. Jazyková príprava: kurzy anglického jazyka na rôznych úrovniach.
6. Poradenská èinnos: CUB Consulting - vnútroorganizaèné poradenstvo, poradenstvo v oblasti ¾udských zdrojov, poradenstvo a projektovanie v
oblasti marketingu a reklamy, budovanie imidu a goodwillu organizácie a v
oblasti financií.
tudijné strediská sa prune vytvárajú pod¾a záujmu tudentov. V súèasnosti sú v 19 prevane krajských a okresných mestách.
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TRANSFER SLOVENSKO
Pribinova 23, P.O.BOX 103, 810 11 Bratislava 111
Kontakt: PhDr. Juraj Dúbrava, CSc., riadite¾
Tel.: 07/59 21 01 55, fax: 07/59 21 04 72, e-mail: transfer@transfer.sk
Firma TRANSFER SLOVENSKO, spol. s r.o., bola zaloená v roku 1994 ako
slovenská vzdelávacia intitúcia a v súèasnosti je jednou z najväèích súkromných vzdelávacích a poradenských firiem na Slovensku. Cie¾om a poslaním
firmy je poskytova ucelený systém práce v oblasti ¾udských zdrojov cez tyri
oblasti, ktoré sú nosnými produktami firmy. Sú to:
1. Vzdelávacie programy
Vo vzdelávacom procese vyuíva firma vlastné know-how systému ditanèného vzdelávania pre manaérov na vetkých úrovniach riadenia, ako aj pre
niektoré pecifické vnútropodnikové oblasti, ktorého základom sú dlhoroèné
poznatky a skúsenosti v tejto oblasti. V tejto skupine sú zaradené programy:
1. Podnikové hospodárstvo a manament - 1-roèné túdium, akreditácia
M SR, monos získania certifikátu IES
2. Podnikanie v malých a stredných podnikoch - 6-mesaèné túdium
M SR, monos získania certifikátu IES
3. Ekonomický a finanèný manament
4. Manament majstra
5. Rozvoj a riadenie ¾udských zdrojov
6. Manaérske úètovníctvo
7. Monos zefektívnenia organizaèných truktúr
8. Odbytová stratégia ako základ konkurenènej výhody
9. Manament sekretariátu
10. Marketing v trhových pdmienkach
2. Tréningové programy
Sú väèinou 2 a 3-dòové a sú orientované na získanie a zdokonalenie
manaérskych zruèností. V tejto skupine sú zaradené programy:
1. Asertívne správanie
2. Komunikácia v organizácii
3. Tímová práca a rozvoj tímu
4. Vedenie a motivácia pracovníkov
5. Prezentaèné zruènosti
6. Èasový manament
7. Riadenie projektov
8. Riadenie zmeny
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.

Reininiering
Benchmarking
Plánovanie kariérového rozvoja
Osobný a profesný rozvoj
Komunikaèné a obchodné zruènosti
Zvyovanie efektivity predaja
Efektívne obchodné vyjednávanie
Konkurencia tak trochu inak
Riadenie starostlivosti o zákazníka a iné

3. Poradenské aktivity
V oblasti poradenstva sú aktivity firmy orientované na systémy riadenia personálnej práce, ako sú:
1. Audit systémov riadenia personálnej práce
2. Identifikácia a analýza vzdelávacích a tréningových potrieb
3. Systém hodnotenia pracovníkov
4. Manaérsky audit
5. Motivaèný systém
6. Odmeòovanie zamestnancov
7. Optimalizácia poètov zamestnancov
8. Sociálno-psychologický prieskum v organizácii
9. Zvyovanie produktivity práce prostredníctvom riadenia ¾udských
zdrojov
10. Organizaèné truktúry, organizaèná zmena
11. Stratégia firmy a iné
Firma TRANSFER je zároveò spoluautorom a výhradným implementátorom
personálneho softwaru PersMan, ktorý kompletne oetruje celý systém personálnej práce vo firmách.
4. Medzinárodné projekty
Firma sa vo ve¾kej miere zapája do spolupráce so zahraniènými vzdelávacími intitúciami. Získala aj viaceré projekty PHARE, je koordinátorom projektu
v rámci programu LEONARDO DA VINCI a zároveò je partnerom v rámci
niektorých projektov programov SOCRATES a LEONARDO.
TRANSFER Slovensko, spol. s r.o. je zapojená do projektu Certifikate
spoloènosti International Education Society, v rámci ktorého získala certifikát
vzdelávacej intitúcie v ratingu BBB (vysoko erudovaná a profesionálne vedená
intitúcia). Firma má na vybrané programy akreditáciu M SR.
Hlavné sídlo firmy je v Bratislave, poboèky firmy sú v Koiciach a v
Banskej Bystrici. Firma má v súèasnosti 6 interných zamestnancov a cca 40
externých spolupracovníkov.
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NADÁCIA VÝCHOVA K PODNIKANIU NA SLOVENSKU
Hodonínska 5, 040 11 Koice
Kontakt: RNDr. Jana Suilová
Tel./fax: 095/644 54 55, e-mail.: nvps@dodo.sk
NADÁCIA VÝCHOVA K PODNIKANIU NA SLOVENSKU zaèala èinnos
v máji 1995 so sídlom v Bratislave a od roku 1997 má sídlo v Koiciach.
Cie¾om nadácie je propagova a podporova rozírenie výchovy k podnikaniu na stredných kolách na Slovensku, pomôc prekona izolovanos koly od
reálneho ivota spoloènosti, prehåbi odbornú prípravu iakov stredných kôl,
obohati profil absolventov o nevyhnutné podnikate¾ské zruènosti a schopnosti
a rozíri ich monosti uplatnenia na trhu práce.
Výchova k podnikaniu poskytuje základy potrebné na chápanie podnikania,
prácu v podnikaní a na podnikate¾ské aktivity. Preto okrem podpory iniciatívnosti, motivovanosti, schopnosti riei problémy a vedie vychádza s ¾uïmi v
daných podmienkach odráa potrebu rozvíja zruènosti, postoje a hodnoty potrebné na to, aby mladí ¾udia zaloili a vlastnili úspené podniky. Mladí ¾udia si
získané teoretické vedomosti prakticky overia pri zaloení a riadení vlastného
malého podniku za pomoci poradcov a kolite¾ov. Za pomoci britských lektorov
bol vypracovaný dvojroèný projekt Výchova k podnikaniu na Slovensku pre tudentov stredných kôl, ktorý v sebe zahàòa aj zakolenie uèite¾ov. Pilotný projekt sa roziruje prostredníctvom troch stredných kôl. V roku 1994 M SR
schválilo zavedenie nového povinne volite¾ného predmetu Výchova k podnikaniu, ktorý môe by za stanovených podmienok zavedený na kolách.
Za týmto úèelom nadácia predovetkým:
- propaguje a podporuje rozvoj vetkých aktivít, ktoré zabezpeèujú
výchovu k podnikaniu pre mláde,
- rozvíja kolite¾ské programy pre uèite¾ov, aby mohli realizova výchovu
k podnikaniu mládee a rozvíja a propaguje u existujúce a vypracúva nové
metodické materiály zamerané na výchovu k podnikaniu,
- vytvára a zabezpeèuje fungovanie siete pre výchovu k podnikaniu
na území Slovenska,
- zabezpeèuje informaènú a poradenskú slubu týkajúcu sa výchovy
k podnikaniu pre tudentov, uèite¾ov, koly a podnikate¾ov,
- zabezpeèuje a organizuje celotátnu súa Podnikov mladých a celoeurópske skúky z podnikania mladých v spolupráci s univerzitou v Oxforde,
- rozvíja spoluprácu s partnerskými intitúciami v ostatných krajinách
Európy, najmä s Young Enterprise Europe,
- podporuje zapájanie podnikate¾ov do výchovy k podnikaniu.
213

BAA JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO
Úprkova 23, P.O.Box 23, 810 01 Bratislava 11
Kontakt: Anna Sýkorová, generálna riadite¾ka
Tel.: 07/54 78 92 52, tel./fax: 07/54 78 92 54, e-mail: bjasr@netax.sk
JUNIOR ACHIEVEMENT (JA) je medzinárodná nezisková organizácia
pre ekonomické vzdelávanie mládee, ktorá bola zaloená v roku 1919 v
Amerike. Poslaním JA je poskytova iakom a tudentom vetkých vekových
kategórií monos uèi sa o podnikaní a ekonomike vo¾ného trhu prostredníctvom dynamického partnerstva medzi riadiacou a podnikate¾skou sférou a
kolami. V roku 1989 JA vytvorilo zloku JUNIOR ACHIEVEMENT INTERNATIONAL (JAI), ktorá je zodpovedná za rozirovanie programov na 500 tis.
základných, stredných kolách a univerzitách vo viac ako 97 krajinách.
Kadoroène sa týchto programov zúèastní 3,5 mil. tudentov. V roku 1992
zakúpil pán T. J. Baa licenciu od JAI, aby zaloil franchise JA vo vtedajej
ÈSFR. Na poèes svojho zakladate¾a dostala organizácia názov Baa Junior
Achievement (BJA).
BJA SR sa stala nezávislou organizáciou v roku 1994. Ako licenèný partner
JAI má tatút neziskovej organizácie s medzinárodným prvkom. Sídlo organizácie je v Bratislave, regionálne poboèky pôsobia v Banskej Bystrici a v Koiciach. Kancelárie s profesionálnymi zamestnancami zabezpeèujú zavádzanie
a vývoj programov na kolách, vykolenie uèite¾ov a dobrovo¾ných konzultantov z podnikovej sféry, sluby kolám a získavanie finanèných prostriedkov.
Programy sú poskytované tudentom na kolách zdarma, financujú ich významné spoloènosti súkromného sektora, jednotlivci a grantové neziskové organizácie.
BJA SR poskytuje mladým ¾uïom na Slovensku nadtandardné ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických kolských programov.
Prepojenie s podnikate¾ským sektorom a profesionálny prístup dáva tudentom
príleitos eticky sa rozhodova a orientova v ekonomike vo¾ného trhu ete
pred zapojením sa do pracovného procesu. Organizácia svoje ciele dosahuje
rozvíjaním partnerstva medzi podnikaním a vzdelávaním, ktoré vytvára most
medzi pracovným prostredním a vyuèovacím procesom a siete uèite¾ov, konzultantov z podnikate¾skej sféry a dobrovo¾níkov.
Z 15 programov ponuky JA ponúka BJA SR zatia¾ 5 na Slovensku: Základy
podnikania (vek 11-13), Aplikovaná ekonómia (16-18), Medzinárodná
súa v poèítaèovej simulácii trhu MESE (16-21), GLOBE (17-21) a
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Manaérske hry (vysokokoláci). Nosným prvkom vetkých programov je
získanie praktických skúseností z vedenia podniku. V kadej triede kolských
programov BJA SR pôsobí dobrovo¾ný konzultant z manaérskej a podnikate¾skej sféry, ktorý pravidelne navtevuje triedu a delí sa so tudentami o
svoje skúsenosti z kadodennej praxe.
Pre tudentov svojich programov BJA SR kadoroène organizuje nieko¾ko
regionálnych a celoslovenských nadstavbových programových podujatí: Súa
o najlepieho tudenta, Konferencia mladých lídrov, Ve¾trhy tudentských
firiem, Slovenské tudentské fórum, Súa v poèítaèovej simulácii trhu
MESE.
BJA SR je èlenom organizácie JA pre Strednú a Východnú Európu, do ktorej
patrí Albánsko, Bulharsko, ÈR, Estónsko, Chorvátsko, Maïarsko, Litva,
Lotysko, Moldavsko, Po¾sko, Rumunsko, Slovinsko, Turecko a Ukrajina.
Dohromady reprezentujú viac ako 70 tis. mladých ¾udí v tomto regióne a 1 mil.
USD investícií do vzdelania.
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TIMAN
Lazovná 21, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt: Marianna Kortiová, koordinátorka vzdelávacích programov
Tel./fax: 088/412 60 12,412 35 42, e-mail:timan@pcb.sk, http:\\www.timan.sk
Poboèka: Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Kontakt: Marcela inalová, koordinátorka vzdelávacích programov
Tel./fax: 07/54 43 44 98
TIMAN, spol. s r.o., je poradenská a vzdelávacia firma, ktorú zaloila v roku
1992 jej riadite¾ka Jana Huèková. Hlavným predmetom èinnosti firmy je poskytovanie pièkových poradenských, vzdelávacích a tréningových sluieb. Ponúka
systémový prístup k rieeniu problémov, prièom vyuíva najprogresívnejiu
organizáciu formou siete domácich a zahranièných konzultantov. Táto forma
organizácie jej umoòuje poskytova kvalitné sluby prostredníctvom
pièkových odborníkov. Zákazníkmi sú firmy vetkých ve¾kostí, vládne intitúcie a orgány tátnej správy.
Ponuka:
1. Konferencie: konferencia na tému motivácia a odmeòovanie
2. Verejné kurzy:
- Workshop s Oscarom Minkom - 2-dòový workshop o najmodernejích teóriách riadenia ¾udí
- Mini MBA - vzdelávací program poskytujúci praktický preh¾ad o
komplexnom riadení firiem (strategický manament, úètovníctvo, marketing,
financie, riadenie ¾udských zdrojov, vodcovstvo a tímová práca)
- Riadenie zmien v organizácii - model a metódy na maximalizovanie
organizaèného potenciálu
- Úètovníctvo pre manaérov
- Príprava investièných projektov (dlhodobé ciele firmy a investièná
stratégia, tvorba investiènej stratégie podniku, podnikate¾ský projekt, riziko
investovania, zdroje financovania projektov, vyuitie softwarového produktu)
- Marketingové riadenie (segmentácia trhu, nástroje na zhodntenie
postavenia firmy na trhu, analýza konkurencie a nástroje na dosiahnutie konkurencieschopnosti, zostavenie marketingového plánu, medzinárodný marketing)
- Marketingový výskum (prieskum trhu, výskum koneèného spotrebite¾a, konkurencie, výrobkov, reklamy, predaja, imidu, výskum reklamy)
- Personalistika - riadenie ¾udských zdrojov
- Hodnotenie pracovníkov
- Manaérsky mix - ucelený balík vzdelávacích programov zamera216

ných na osvojenie a zdokonalenie manaérskych zruèností, Modul I, II, III
(osobná efektívnos, efektívny komunikátor, efektívny vodca a tímový hráè)
- Adaptabilita - schopnos prune reagova na zmeny (výskum seba
samého a riadenie seba za úèelom dosiahnutia zmien, zosúladenie seba a okolia
s externými zmenami)
- Spoloèenský protokol - profesionálne správanie a spoloèenská etiketa
- Tréning trénerov - je urèený pracovníkom, ktorí pracujú v oblasti
vzdelávania a výcviku a vetkým, ktorí chcú zlepi svoju prácu so skupinami
3. Vnútropodnikové vzdelávacie kurzy a tréningy
- Vodcovské schopnosti - kurz na rozvíjanie vodcovského potenciálu
- Efektívna komunikácia - kurz na zdokona¾ovanie a prehlbovanie
komunikácie vo firme
- Asertívne správanie - praktický kurz zameraný na zlepenie schopnosti presadi sa
- Prezentaèné zruènosti - efektívne techniky na presvedèenie publika
- Vyjednávacie zruènosti - techniky pri obchodných rokovaniach
- Tímová práca - kurz zameraný na rozvoj schopnosti dosiahnu maximálne vyuitie ¾udských zdrojov
- Time management - ako zlepi vyuívanie pracovného a osobného èasu
- Techniky riadenia a zníenia stresu
- Vedenie a motivácia ¾udí
- Správni ¾udia na správnych miestach - kurz pomôe eliminova a odstráni problémy so správnym výberom pracovníkov na pracovné miesta,
s odchodom novoprijatých pracovníkov, s motivovaním zamestnancov
- Holdingové riadenie - vzdelávací program je urèený èlenom vedenia,
predstavenstva a dozornej rady, vrcholovému manamentu firiem
- Firemná kultúra - kurz poskytne úèastníkom základný preh¾ad a
informaèné podklady pre kvalifikované rozhodovanie o potrebe a spôsobe
zmien v kultúre vlastnej spoloènosti
- Kreativita - kurz je urèený podnikate¾om, manaérom a pecialistom
z podnikov, ktorí sa chcú udra na trhu a ïalej sa rozvíja
- Budovanie silných tímov - peciálny 4-dòový kurz zameraný na
budovanie silných tímov vo firme za pomoci metódy Outward bound, kedy pracovníci firmy robia aktivity v prírode
- Zlepovanie procesov a komplexné riadenie kvality
4. Systémové dlhodobé vnútropodnikové vzdelávanie
- Vzdelávanie manaérov vrcholovej úrovne
- Vzdelávanie manaérov strednej úrovne
- Vzdelávanie manaérov prvej úrovne - majstrov
- Úspený obchodník - základ prosperujúcej firmy, Modul I, II, III
- Dokonalá sekretárka - efektívna osobná asistentka, Modul I, II
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OBCHODNÉ ODDELENIE VE¼VYSLANECTVA USA
Grösslingova 35, 811 09 Bratislava
Kontakt: Ing. Pavol Matuek, obchodný asistent
Tel.: 07/52 96 10 79, 52 96 10 90, fax: 07/52 96 10 85
E-mail: bratislava.office.box@mail.doc.gov
OBCHODNÉ ODDELENIE VE¼VYSLANECTVA USA pomáha malým
a stredným americkým spoloènostiam a organizáciám pri zakladaní podnikov
a budovaní obchodných kontaktov so spoloènosami v Slovenskej republike.
Poskytuje:
1. Poradenské sluby, vrátane informácií o trhu, pomoci pri h¾adaní kontaktov, zoznamov odborníkov, ako napr. právnikov, úètovníkov, bankových
poradcov pre americké spoloènosti.
2. Informaènú kninicu, ktorá je k dispozícii taktie slovenským podnikate¾ským subjektom.
3. Priestrannú zasadaciu miestnos, obmedzené sekretárske sluby a uívanie poèítaèov pre amerických klientov.
Obchodné oddelenie je poverené pomáha americkým spoloènostiam
a organizáciám. Vítaní sú vak aj príleitostní návtevníci, ktorí preukáu svoju
totonos a vyplnia struèný dotazník, týkajúci sa informácií o ich spoloènosti.
Táto informácia bude dôverná a zverejni ju bude moné len so súhlasom a podpisom klienta.

Program pre oblas investícií, tvorbu spoloèných podnikov,
know-how a licencií
V priestoroch obchodného oddelenia má sídlo aj oddelenie amerického
Ministerstva obchodu - Podnikate¾sko-informaèné centrum pre strednú a východnú Európu (CEEBIC), ktoré zhromaïuje informácie o slovenských
spoloènostiach, ktoré h¾adajú amerických obchodných partnerov a poskytuje ich
potencionálnym americkým partnerom. Ide o bezplatný program a ponuku
pre tie slovenské firmy, ktoré majú záujem o spoluprácu s americkými partnermi v oblasti investícií, vytvárania spoloèných podnikov, transferu technológií,
know-how a licencií. Ponuka sa týka irokého okruhu spoloèností (od a.s. cez
spol. s r.o. a po drustvá, zapoji sa môu i ivnostníci). Kadá z firiem musí
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spåòa základné kritériá. Ide o:
1. Malý a stredne ve¾ký podnik alebo fyzickú osobu (do 600 zamestnancov).
2. Slovenský právny subjekt s majoritnou úèasou slovenských podielnikov.
3. Podnik z výrobnej sféry.
4. Podnik h¾adajúci: americké investície, spoloèníka joint venture, dodávate¾a technológie, know-how alebo licencií.
Firma musí predloi projekt alebo podnikate¾ský zámer, ktorý ráta
s úèasou amerického partnera a ktorý obsahuje finanèné kalkulácie a dobu
návratnosti plánovaných investícií. Predpokladá sa schopnos podnikate¾ov
komunikova v anglickom jazyku, ako aj informova Ve¾vyslanectvo USA
o prípadných kontaktoch a spolupráci, ak sa kontakt realizuje.
Do ponuky v rámci tohto projektu, ktorý sa volá Central and Eastern Europe
Partnership Opportunities (Príleitosti pre spoluprácu v strednej a východnej
Európe), nemono zaradi ponuky tých firiem, ktoré chcú exportova tovar
do USA.
Informácie, ktoré o sebe firma uvedie v dotazníku, budú jednorazovo uverejnené v mesaènom bulletine CEEPO, ktorý sa v Amerike distribuuje na devätisíc adries. Okrem toho bulletin odoberajú poèetné vládne a mimovládne
obchodné intitúcie v USA. Informácie sú zároveò trvale k dispozícii prostredníctvom siete Internet, a to najmenej pol roka. Po tomto èase mono ponuku
zopakova, príp. ju inovova.
Americkí záujemcovia sa spájajú priamo s podnikom, ktorý poslal ponuku
do programu.
Do dotazníka sa uvádzajú základné údaje o firme: názov, forma spoloènosti, adresa, telefón, kontakt na anglicky hovoriacu osobu, obrat v Sk v posledných
rokoch èinnosti, druh výrobkov a sluieb, export výrobkov. V krátkosti treba
predstavi firmu a struène charakterizova podnikate¾ský zámer, ako aj predstavu o úèasti amerického partnera. Ak od neho oèakáva podnik investície, treba
uvies, aká bude ich predpokladaná návratnos. Amerického partnera bude zaujíma, èo mu slovenský podnikate¾ ponúka a takisto, èo od neho oèakáva.
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U.S. PEACE CORPS - AMERICKÉ MIEROVÉ ZBORY
Kremnická 6, 851 01 Bratislava
Kontakt: Július Kassovic, programový manager
Tel.: 07/63 81 16 48, fax: 07/63 83 09 75, e-mail: pcslovak@sk.peacecorps.gov
U.S. PEACE CORPS - AMERICKÉ MIEROVÉ ZBORY - sú americká vládna
organizácia. Základné ciele sú: podporova celosvetový mier a porozumenie
národov, prehlbova porozumenie medzi americkým národom a inými národmi
a prostredníctvom dobrovo¾níkov spolupracova na tých úlohách, ktoré si hostite¾ská krajina vytýèi ako prioritné. Dobrovo¾níci sa zaväzujú pôsobi dva roky
na novom pracovisku v hostite¾ských intitúciách a spolupracova na projektoch
a programe, ktorý si tieto intitúcie navrhnú. Hostite¾ské initúcie iadajúce
o dobrovo¾níka zabezpeèujú a finanène hradia len ubytovanie pre dobrovo¾níkov, ktorí pracujú bez nároku na mzdu.
Na Slovensku pracujú dobrovo¾níci v troch programoch:
1. Program výuèby anglického jazyka (TEFL)
TEFL dobrovo¾níci pracujú ako uèitelia anglického jazyka a konverzácie
na základných a stredných kolách a na pedagogických a filozofických fakultách
univerzít, ktoré pripravujú nových uèite¾ov.
2. Program manamentu ivotného prostredia
Dobrovo¾níci programu pre ivotné prostredie sú umiestòovaní do správ
národných parkov, úradov tátnej správy, miestnej samosprávy a do rôznych
mimovládnych environmentálnych organizácií. Spolupracujú pri environmentálnom plánovaní, vypracovaní, realizácii a manamente projektov, v oblasti
environmentálneho vzdelávania.
3. Program rozvoja malého podnikania (SBD)
SBD dobrovo¾níci pôsobia v mimovládnych organizáciách, na univerzitách, v miestnych samosprávach a poradenských podnikate¾ských centrách, do
ktorých prináajú manaérske zruènosti a skúsenosti. Pracujú ako asistenti a
poradcovia slovenských kolegov v oblastiach organizaèného rozvoja, strategického plánovania, marketingu, financií, manamentu, rozvoja cestovného
ruchu, regionálneho rozvoja, spolupracujú pri zostavovaní a riadení projektov
rôzneho zamerania a poskytujú tie poradenské sluby klientom hostite¾ských
intitúcií.
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PBG - PARTNERS FOR BUSINESS GROWTH
Trnavská cesta 5, 831 03 Bratislava
Kontakt: Miriam Sedláèková, konate¾
Tel.: 07 /55 56 11 56, 55 56 11 63, 55 56 17 38
Fax: 07 /55 56 17 39
PBG, s.r.o., bola zaloená v októbri 1998 ako nástupca americkej neziskovej
organizácie International Executive Service Corps (IESC) a zároveò ako
alianèný partner SEVIS Reeng a SEVIS Securities. PBG bude aj naïalej ponúka poradenstvo v podnikaní a obchodno-podnikate¾skej èinnosti rovnakej kvality, akú poskytovalo IESC slovenským klientom od roku 1991. Poèas tohto
obdobia viac ako 180 slovenských organizácií vyuilo technickú a manaérsku
asistenciu odborných poradcov z USA.
Sluby:
1. Technická a manaérska asistencia
V rámci tejto sluby odborníci vybraní z databázy IESC (jedineènej tohto
druhu na svete) pôsobia v podniku po dobu 1 - 3 mesiacov. Táto sluba ponúka unikátnu príleitos ako vyui dlhoroèných praktických skúseností amerických odborníkov pokrývajúcich najmä oblasti riadenia, marketingu, strategického plánovania a financií.
Problematické obasti:
- MARKETING: podpora predaja, vývoj nových výrobkov, stratégia
ocenenia, techniky prieskumu trhu, identifikovanie distribuèných kanálov, organizácia a funkcie obchodného oddelenia,
- VÝROBA: zavádzanie, plánovanie výroby, program rozvoja, kontrola kvality a zlepenie vyuitia surovín, zlepenie produktivity práce, motivácia
pracovníkov, rozírenie výroby,
- MANAMENT: zlepenie efektívnosti manamentu - organizaèných systémov práce/administratívneho systému, kolenie zamestnancov, plánovanie, stratégia, investovanie, vypracovanie obchodného plánu,
- FINANCIE: analýza finanènej situácie firmy, ohodnocovanie kapitálových výdavkov, zvyovanie návratnosti investícií, kontrola platieb, návrh a
realizácia systému úètovníctva.
2. Marketingové túdie
Finanène prístupné túdie spracované pod¾a zadania klientov. Táto
sluba je vhodná pre firmy, ktoré maju záujem o export ich výrobkov/sluieb do
vetkých tátov Európskej únie, USA, Mexika, Kanady a Èíny a potrebujú zisti
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exportný potenciál výrobku/kov, ich konkurenènú schopnos na danom trhu,
posúdi výrobok z h¾adiska kvality vyhotovenia, dizajnu, farby, ve¾kosti, balenia, loga, materiálu, ceny a jeho celkovú konkurenènú schopnos; navrhnú
stratégiu pre vstup na trh; identifikova colné, certifikaèné a legislatívne bariéry,
zmapova obchodné zvyklosti na danom trhu.
3. Vyh¾adávanie strategických partnerov pre dlhodobú spoluprácu
Sluba je urèená pre firmy/podniky, ktoré majú záujem o identifikovanie
potencionálnych partnerov pre dlhoroènú spoluprácu za úèelom priamych
investícií, joint venture, získania odberate¾ov, distribuènej zmluvy, kooperaènej
výroby, licenènej výroby a prenos technológie.
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USAID

AGENTÚRA PRE MEDZINÁRODNÝ ROZVOJ

Panská 33, 811 02 Bratislava
Kontant: Zuzana Lièáková, asistentka programu pre rozvoj MSP
Tel.: 07/54 43 06 67, 54 43 15 88, fax: 07/54 43 47 11
AMERICKÁ AGENTÚRA PRE MEDZINÁRODNÝ ROZVOJ je vládna agentúra, ktorá vedie program americkej zahraniènej ekonomiky a humanitárnej
pomoci na celom svete. Od roku 1961 USAID pomáha ¾uïom, aby sa nauèili
samostatnému riadeniu svojich projektov a aktivít. Okrem humanitárnej pomoci USAID sústreïuje svoju èinnos na ïalie tyri oblasti: zlepenie zdravotných a ivotných podmienok, ochranu ivotného prostredia, urýchlenie ekonomického rastu a podporu demokracie. USAID úzko spolupracuje s ostatnými
americkými vládnymi agentúrami, firmami, súkromnými neziskovými organizáciami, rôznymi mimovládnymi organizáciami, medzinárodnými agentúrami
a univerzitami za úèelom uskutoènenia svojich programov.
Aktivity USAID:
Slovenským klientom poskytuje technických poradcov a kolenia v nasledujúcich oblastiach:
-

retrukturalizácia podnikov
bankový dozor
kapitálové trhy
po¾nohospodárstvo
podnikate¾stvo
kolenia
finanèný sektor
rozvoj obchodu
miestna samospráva
verejná správa
demokratické intitúcie

-

politický vývoj
nezávislos tlaèe
nezávislos súdnictva
podpora mimovládn. organizácií
vzdelávanie obèanov
privatizácia bytov
zdravotnícka stratégia
financovanie zdravotníctva
spolupráca nemocníc
stratégia v oblasti P
environmentálne zdravotníctvo

USAID poskytuje technickú pomoc pri retrukturalizácii podnikov, v oblastiach bankového poradenstva, kapitálového trhu a úètovníctva.
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VOCA
Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt: Jana Meèiarová
Tel.: 088/415 38 03, fax: 088/415 38 01
VOCA je obèianske zdruenie a sie organizácií a jednotlivcov zaoberajúcich sa
rozvojom vidieka a ako nástupnícka organizácia ACDI/VOCA pokraèuje v
napåòaní Programu budovania kapacity vidieckych komunít, ktorého cie¾om je
pomáha pri rieení konkrétnych potrieb pretrvávajúcich vo vidieckych komunitách na Slovensku.
Program budovania kapacity vidieckych komunít posilòuje a podporuje
malé podnikanie na vidieku a taktie posilòuje demokratickú spoluúèas
obèanov vo svojich vidieckych komunitách na celom území Slovenska.
VOCA spolupracuje so slovenskými partnermi, s MVO, obecnými úradmi,
organizáciami zaoberajúcimi sa regionálnym rozvojom, obèianskymi zdrueniami atï.
Program sa zameriava na nasledovné oblasti:
-

Rozvoj komunity
Ekonomický rozvoj: vidiecky turizmus, rozvoj malého podnikania
Program pre vidiecke eny - dílerky
Mikropôièkový program
Vytvorenie SIETE vidieckeho rozvoja.

Prípravná fáza:
1. Informovanie potenciálnych partnerov - na základe ich podnetu spolupracova s VOCA o oblastiach èinnosti.
2. V prípade záujmu partnera o spoluprácu v jednej z uvedených oblastí
nasleduje stretnutie, na ktorom sa dohodne spôsob spolupráce. V niektorých prípadoch je potrebné predloi krátky koncept, v ktorom partner opíe, èo chce
projektom dosiahnu.
Fáza realizácie:
1. Vytvorenie konkrétneho plánu implementácie programu.
2. Poskytnutie zdrojov na realizáciu projektu, akými sú:
- organizovanie pracovných stretnutí a seminárov,
- poskytovanie tréningov v jednotlivých oblastiach programu,
- zhromaïovanie a odovzdávanie informácií, vrátane databáz, broúr
a programových manuálov v slovenskom jazyku,
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- predbené a závereèné vyhodnocovanie projektov.
- zabezpeèovanie medzinárodných výmenných programov v rámci
strednej a východnej Európy.
Pri svojej práci VOCA pouíva nasledovné nástroje:
-

kolenie podnikate¾ov (zamestnávajúcich do 10 osôb)
Mikro-pôièkový fond - malé poièky pre vidieckych podnikate¾ov
Vytváranie poriacich skupín na získanie kapitálu pre individuálne
resp. komunitné projekty
Komunitný minigrantový program
Organizovanie seminárov a kolení
Regionálne a cezhranièné výmenné programy
Stratégia dobroèinnosti na vidieku.
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CESO

INTERNATIONAL SERVICES

Kanadská poradenská organizácia
P.O.Box 52, 840 00 Bratislava
Kontakt: Ing. Milan Harutiak, CSc., zástupca CESO pre SR
Tel./fax: 07/65 42 19 16, mobil: 0905 259 695, e-mail: ceso@isnet.sk
CESO je nezisková kanadská organizácia, zaloená v roku 1967 z iniciatívy
Kanadskej agentúry pre medzinárodný rozvoj CIDA v spolupráci s organizáciou
kanadských manaérov. Hlavným cie¾om je bezplatné poskytovanie poradcov
a konzultantov pre rôzne odvetvia priemyslu, podnikate¾skej sfére, finanèníctvu,
vládnym úradom a intitúciám, oblasti predaja a sluieb, tvorby a ochrany ivotného prostredia. Pôsobí v 45 krajinách sveta. Kartotéky CESO obsahujú mená a
údaje o viac ako 4 000 kanadských expertoch z asi 150 odvetví, ktorí sa pod¾a
potreby zúèastòujú poradenských projektov sprostredkovaných cez CESO.
Konzultanti sú skúsení odborníci a sú finanène zabezpeèení z kanadských zdrojov a za svoju èinnos klientovi neúètujú konzultantské poplatky. Èinnos
CESO na území ÈSFR zaèala v roku 1990 a v roku 1993 vzniklo samostatné
zastúpenie v SR v Bratislave.
Agentúra CESO v súèasnosti realizuje dva programy:

Poradenský pobyt kanadského odborníka
Slovenská prijímacia organizácia (firma alebo organizácia - klient) môe bezplatne získa na 4 a 12 týdòov pièkového kanadského odborníka, prièom
konzultantovi hradí len stravu a ubytovanie. Slovenská firma/organizácia pecifikuje spolu so zástupcom CESO predmet poradenského projektu a vyplní prihláku. V priebehu 1 - 3 mesiacov CESO v Kanade vyh¾adá a kontaktuje vhodného odborníka, ponúkne o òom údaje slovenskému klientovi a zorganizuje vyslanie experta. Poèas pobytu poradca CESO pracuje na úlohách pod¾a
poiadaviek klienta.
Zameranie èinnosti CESO na Slovensku:
1. Pomoc expertov pre oblas priemyselnej výroby, stavebníctva, energetiky, po¾nohospodárstva, turistiky, dopravy a obchodu. Technické poradenstvo alebo zameranie sa na oblas marketingu, manamentu, strategického
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plánovania, financovania a vypracovania podnikate¾ských plánov, ekologické
aspekty výrob, koncepcie spracovania, skladovania a znekodòovania odpadov,
vzahy s verejnosou, modernizácia výrob, náhradné výrobné programy a pod.
2. Pomoc malým a stredným podnikom (i zaèínajúcim) v oblastiach
súvisiacich s chodom a rozvojom podniku, pomoc pri vypracovaní podkladov
na získanie úverov a dotácií.
3. Pomoc miestnym, mestským úradom, magistrátom, regionálnym intitúciám a útvarom pre P; organizáciám a .p. v procese privatizácie; bankám,
poisovniam a iným finanèným intitúciám; vládnym a mimovládnym organizáciám; pri vzniku nových intitúcií alebo nových aktivít, pri zlepení
existujúcich truktúr a aktivít.

Program na podporu slovensko-kanadského obchodu a kooperácie
BUSINESS BRIDGES SLOVAKIA - CANADA
BUSINESS BRIDGES je nový program, urèený na rozvoj vzájomného
obchodu, zakladanie spoloèných podnikov, prenos technológií a licencií medzi
Slovenskom a Kanadou, ktorý sponzoruje a monitoruje kanadská vláda
prostredníctvom CIDA - Kanadskej agentúry pre medzinárodný rozvoj. Jeho
základom je vysielanie slovenských manaérov a podnikate¾ov do Kanady
na vopred dobre pripravené krátkodobé pobyty. To zároveò poskytuje slovenským firmám monos zoznámi sa s kanadskou podnikate¾skou praxou.
Program vykonáva agentúra CESO, pracovníci ktorej môu slovenským
podnikate¾om pomôc:
1. identifikova, zhodnoti a vybra potenciálnych kanadských partnerov
na podnikanie,
2. zriadi a udriava efektívnu komunikáciu s kanadskými firmami,
pomôc s prekladmi a tlmoèením,
3. organizova cesty do Kanady na obchodné stretnutia s potenciálnymi
partnermi a na získavanie nových manaérskych a technických skúseností,
4. vyui existujúci systém kanadských intitúcií a programov na podporu
medzinárodného obchodu a podnikania,
5. získa poznatky o obchodných a podnikate¾ských príleitostiach a výstavách v urèenom odvetví v Kanade,
6. pre podnikate¾ské projekty nad 5 mil.USD sprostredkova od
zahranièných bánk pôièky s nízkou úrokovou sadzbou, ak sa na realizáciu projektu pouijú kanadské zariadenia a technológie.
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PROSPECTA - CENTRUM PRE ROZVOJ MANAMENTU
Hutnícka 1, 040 01 Koice
Kontakt: Mgr. ¼ubica Mandièová, riadite¾ka
Tel./fax: 095/632 43 22, e-mail: branko@napri.sk
PROSPECTA - CENTRUM PRE ROZVOJ MANAMENTU je mimovládna
nezisková organizácia, ktorá bola zaloená v roku 1995 s pomocou britského
KNOW-HOW Fondu. Vzdelávacie a rozvojové programy Prospecty vychádzajú z praktických skúseností lektorov a prepracovaných zahranièných programov.
Kvalitu programov a výuky zaruèuje Medzinárodný certifikát v tréningu a
rozvoji, ktorý konzultanti a lektori Prospecty získali po absolvovaní hodnotiaceho procesu na Thames Valley University v Londýne. Cie¾om Prospecty je pripravova ¾udské zdroje pre nové pracovné podmienky v treom tisícroèí a informova verejnos o vzdelávacích a rozvojových programoch doma a v zahranièí.
Èinnos:
1. Komplexné výcvikové programy:
Efektívny manaér - výcvik manaérskych zruèností pre manaérov
malých a stredných podnikov. Hlavné témy programu: manament a organizácia, vedenie a strategický manament, medzi¾udské vzahy a komunikácia,
tímová práca, výber a hodnotenie zamestnancov.
Riadenie ¾udských zdrojov - výcvikový program pre personalistov
a manaérov pre ¾udské zdroje. Témy programu: stratégia a riadenie rozvoja
¾udských zdrojov, hodnotenie výkonu a systémy rozhovorov v organizáciách,
podporné systémy personalistiky.
2. Krátke kurzy pre podniky a jednotlivcov: vedenie a motivácia ¾udí,
riadenie zmien v podniku, tréning pre líniových manaérov, vedenie porád,
asertivita a rieenie konfliktov, tímová práca, budovanie vzahu so zákazníkom,
èasový manament, zruènosti predaja a telefonovania.
3. Workshopy a semináre: SWOT analýza, firemná kultúra, základy ZO,
finanèného manamentu a marketingu, projektové riadenie, public relations.
4. Na mieru itý manaérsky výcvik pre podniky a organizácie.
5. Poradenská a konzultaèná èinnos: príprava podnikate¾ských zámerov
pre malé a stredné podniky, finanèné analýzy a poradenstvo v oblasti investícií
a ZO, vrátane zabezpeèenia tlmoèníckych a prekladate¾ských sluieb.
6. Identifikovanie a analýza tréningových potrieb, podnikovej kultúry a
klímy v podnikoch a organizáciách, tie audit starostlivosti o zákazníka a konzultácie v tejto oblasti pre sluby a obchod.
7. Vzdelávacie a rozvojové programy pre podnikate¾ky a manaérky,
semináre, workshopy, klubová èinnos.
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5P - POHRONSKÁ PODNIKATE¼SKÁ PORADÒA
PRE PROFESIONÁLNE PODNIKANIE
Námestie Matice slovenskej 4, 965 01 iar nad Hronom
Kontakt: Ing. Katarína Veselá, konate¾ka
Tel:
0857/672 61 68-71, fax: 0857/672 39 60
E-mail.: 5p.zh@bb.telecom.sk, http: //www.bicba.sk/5p
5P - POHRONSKÁ PODNIKATE¼SKÁ PORADÒA PRE PROFESIONÁLNE
PODNIKANIE, s.r.o., zaloili v roku 1997 mestá B.tiavnica, Kremnica,
arnovica, iar n/ Hronom a a.s. ZSNP iar n/Hronom, Preglejka arnovica,
Elba Kremnica a Pleta móda B.tiavnica za podpory britského KNOW-HOW
Fondu. V roku 1999 sa pripojilo mesto Nová Baòa. Úlohou poradne je pôsobi
ako konzultaèné, informaèné a vzdelávacie centrum v regióne Stredného Pohronia. Cie¾om spoloènosti je pomôc vzniku nových ivotaschopných podnikov, zabezpeèi rast a konkurencieschopnos podnikov v regióne, umoni rast
podielu regiónu na európskom turistickom ruchu, pomôc vytvori silný sektor
sluieb a logistiky, ktorý podporí výrobný a turistický priemysel v regióne.
Svoje sluby poskytuje za minimálny poplatok. Sú urèené zaèínajúcim aj
etablovaným podnikate¾ským subjektom vo vetkých druhoch podnikate¾ských
aktivít. Úzko spolupracuje so svojimi zakladate¾mi a pomáha realizova podnikate¾ské zámery aj samosprávam obcí a miest.
Rozsah sluieb:
1. Komplexné ekonomické poradenstvo, organizaèné poradenstvo, vypracovávanie smerníc, vnútorných predpisov.
2. Vedenie podvojného a jednoduchého úètovníctva.
3. Pomoc pri zakladaní nových podnikov (poradenstvo a konzultácie úètovné, daòové, organizaèné, sprostredkovanie priestorov, výber a organizovanie
kolení pre zamestnancov).
4. Aktuálne podnikate¾ské informácie, finanèná a nákladová analýza, vypracovanie podnikate¾ských zámerov a iadostí o úver.
5. Vyh¾adanie vhodných spôsobov financovania nových a rozvojových
projektov, sprostredkovanie obchodných kontaktov.
6. Poradenstvo v oblasti rozvoja ¾udských zdrojov, kurzy pre nezamestnaných.
7. Verejná internetová stanica, vytvorenie www stránky.
Pohronská podnikate¾ská poradòa má za cie¾ prispie k zvýeniu podnikate¾skej aktivity v regióne, pozdvihnú súkromné podnikanie na takú úroveò, aby
bola merate¾ná s európskymi kritériami.
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CENTRUM MANAÉRSKEJ PRÍPRAVY A PORADENSTVA
Záhradnícka 46, 824 93 Bratislava
Kontakt: Ing. Zdenek Malaník, CSc., riadite¾
Tel./fax: 07/50 23 34 36
CENTRUM MANAÉRSKEJ PRÍPRAVY A PORADENSTVA bolo zaloené
v roku 1990 ako nezávislá súkromná firma a pôsobí ako stredisko externých
tuzemských a zahranièných lektorov, poradcov a mediátorov.
Èinnos:
1. Vyie manaérske kolenia pre vetky druhy a úrovne manamentu.
2. peciálne manaérske a marketingové semináre pre podniky.
3. Rekvalifikaèné kurzy: kurz základných informácií potrebných pre
zaèatie podnikania pre nezamestnaných registrovaných na úradoch práce, rekvalifikaèný kurz na výkon funkcie colný deklarant.
4. Krátke kurzy zamerané na pecializovanú problematiku v podnikaní,
podnikate¾skom riadení a dílerstve.
5. Firemná kultúra: programy budovania a rozvíjania kultúry podniku.
6. Know how a do how pre sie kôl a programov pre mladých podnikate¾ov, manaérov a rodinné podnikanie.
7. Poradenská a konzultaèná èinnos: poskytuje konzultácie zaèínajúcim
firmám, existujúcim mením firmám, firmám v procese transformácie.
8. Diagnostika pre podniky, organizácie, spoloènosti, koly.
9. Príprava materiálov: vydáva materiály a tudijnú literatúru pre potreby
kadej jednotlivej skupiny, poskytuje literatúru pre daný typ podnikania
a vykonávanej funkcie.
Stredisko úètuje za manaérsku, dílerskú a rekvalifikaènú prípravu poplatok
400 Sk za osobu a deò, vrátane kompletnej literatúry.
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STREDISKO OBCHODNÝCH SLUIEB
ul. Sv. Michala 4, Hotel ATOM blok A/302, 934 01 Levice
Kotakt: Ing. Marta Gutraiová, riadite¾ka
Tel./fax: 0813/631 32 54
STREDISKO OBCHODNÝCH SLUIEB vzniklo v roku 1991 ako súkromná
poradenská firma. Od februára do konca júla 1992 fungovalo pri Okresnom
úrade v Leviciach. Od augusta 1992 pokraèuje v pôvodnom zameraní ako
súkromný subjekt bez tátnej finanènej podpory.
Èinnos:
1. Poskytuje veobecné a pecializované informácie.
2. Poskytuje poradenskú èinnos v oblastiach: výber právnej formy a zaloenie firmy, likvidácia firmy, plánovanie, financovanie, ekonomické rozbory
a analýzy, riadenie firmy, organizácia práce a pracoviska, manament a marketing firmy, výber úètovných programov.
3. Poskytuje sluby:
- vedenie úètovníctva a pomocnej evidencie,
- daòové predkalkulácie a spracovanie daòových priznaní,
- finanèné a marketingové analýzy,
- zostavovanie podnikate¾ských plánov a úverových projektov,
- vyh¾adávanie finanèných zdrojov a príprava iadostí o bankové úvery
a tátne dotácie,
- zostavovanie vnútropodnikových smerníc, organizaèných a pracovných poriadkov firiem,
- organizovanie výberových konaní na pracovné miesta,
- zako¾ovanie na prácu s PC,
- rekvalifikaèný kurz sekretárka - úètovníèka na základe akreditácie
pre túto slubu,
- organizovanie kolení z jednoduchého úètovníctva,
- predaj tlaèív, kopírovanie.
4. Vedie kninicu odborných publikácií, právnych noriem a ich komentárov.
Stredisko sa venuje publikaènej èinnosti pri poskytovaní odborných informácií podnikate¾om cestou regionálnej tlaèe.
Za veobecné informácie stredisko nevyberá iadne poplatky. Odborné
sluby a práce sú platené. Cena sa dojednáva na základe ponukového cenníka.
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DOM TECHNIKY ZSVTS BRATISLAVA
kultétyho 1, 832 27 Bratislava
Kontakt: Ing. Vladimír Tichý, riadite¾
Tel.:
07/55 56 22 13, fax: 07/52 49 49 79
E-mail: dtb@computel.sk
DOM TECHNIKY ZSVTS Bratislava, spol. s r.o., bol zaloený na základe § 56
Obchodného zákonníka "za úèelom iným ako podnikanie". Hlavným cie¾om
Domu Techniky ZSVTS Bratislava, spol. s r.o., je vývoj a prenos nových technológií a rozvoj ¾udského faktora vo výrobnej sfére.
Èinnos:
1. Organizuje konferencie, sympóziá a semináre na tému vedeckého, technologického a ekonomického rozvoja. Niektoré z týchto oblastí zahàòajú vzdelávacie kurzy pre marketing a manament.
2. Poskytuje dielne a pracovný priestor pre inovácie v priemysle: modelovanie, výstavba, design; sluby vlastných a externých expertov pre rozvoj
nových technológií.
3. Na poiadanie poskytuje expertné tímy, ktoré rieia problémy s produkciou a technológiou, so zvyovaním produktivity, v zavádzaní nových výrobkov
a procesov, s výberom nového zariadenia atï.
4. Kompletizuje a finalizuje sluby v oblastiach výskumu a sprostredkovania subdodávate¾ov a dodávate¾ov, adaptácii zahranièných softwarových systémov na domáce podniky a spolupracuje v pecifických priemyselných projektoch.
5. Vypracúva túdie a sluby pre pecifické typy sluieb, ponuka a dopyt
výrobkov, túdie a konzultácie kapitálových investícií a výrobno-kooperaèné
túdie.
6. Poskytuje sluby pri nadviazaní technologických a obchodných kontaktov medzi ve¾kými, strednými a malými podnikmi v rôznych sektoroch.
Organizuje spoluprácu pri tvorbe, rozvoji, výrobe a predaji inovovaných produktov.
7. Organizuje rekvalifikaèné kurzy pre nezamestnaných, resp. pre podniky
so zmeneným výrobným profilom.
8. Poskytuje komplexné sluby v oblasti výstavníctva a propagácie nových
výrobkov a technológií. V technicky dokonale vybavenej hale organizuje pecializované technické výstavy s odborným sprievodným programom a firemné
prezentácie pod¾a charakteru produktu a prianí klienta.
9. Organizuje kurzy "Manamentu nebezpeèných èinností" pre výrobné
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organizácie a orgány tátnej a verejnej správy. Vypracováva expertízy ekologickej vhodnosti technológií (eko-audit).
10. Spracováva expertízy a túdie v oblasti informatiky. Organizuje kurzy
informatiky a výpoètovej techniky vrátane lokálnych sietí. Organizuje kurzy
práce na PC vo vlastnej uèebni, vybavenej pre 20 úèastníkov - kadý pracuje
na jednom poèítaèi. Vyuèujú sa vetky moderné programy v oblasti úètovníctva,
bankovníctva, administratívy a projektovania, vrátane WINDOWS 95.
Lektormi sú osvedèení odborníci. Pre skupiny z podnikov mono dohodnú
cenu.
11. Vykonáva èinnos poradenskej organizácie pre aktivity v rámci programu PHARE/TACIS, COST a EUREKA, ako organizácia registrovaná
pri komisii Európskej únie.
12. Poskytuje technologické poradenstvo v problematike lepenia a zvárania
kovov a plastov, obrábania kovov, brúsenia a ostrenia nástrojov a dodáva
peciálne nástroje na báze SK.
13. Organizuje peciálne kurzy defektoskopie a poskytuje poradenstvo
v oblasti hodnotenia kvality materiálov.
14. Organizuje kurzy marketingu, manamentu, organizácie práce. Poskytuje
profesionálne túdie analýzy trhu, jeho segmentov a èastí. Poskytuje obchodné
informácie a sprostredkováva kontakty pre výrobnú a vývojovú kooperáciu.
15. Dodáva tlaè propagaèných letákov, pozvánok, odborných publikácií
a potrebné knihárske práce.
16. Vo svojom vzdelávacom a rekreaènom stredisku INTENZÍVA lokalizovanej v historickom parku v Stupave poskytuje troj- a tvorstupòové intenzívne
jazykové kurzy angliètiny, nemèiny, francúztiny, rutiny a pre zahranièných
klientov i slovenèiny, pre zaèiatoèníkov i pokroèilých. Absolventi tretieho, resp.
tvrtého stupòa sú spôsobilí pracova v zahranièí alebo spolupracova
so zahraniènými partnermi. Poskytuje komfortné ubytovanie a dobrú stravu.
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REGIONÁLNE PORADENSKÉ A INOVAÈNÉ
PODNIKATE¼SKÉ CENTRUM DOLNÝ KUBÍN
Pelhøimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín
Kontakt: Ing. ¼udovít Behula, konate¾
Tel./fax: 0845/58 63 35 22
REGIONÁLNE PORADENSKÉ A INOVAÈNÉ PODNIKATE¼SKÉ CENTRUM, spol. s r.o., Dolný Kubín zaloili v roku 1994 mestá Dolný Kubín,
Námestovo a Trstená. Od roku 1995 sa ïalím spoloèníkom stalo mesto
Ruomberok, v ktorom bola otvorená poboèka s priestormi pre kolenia, zasadacou miestnosou pre podnikate¾ov a priestormi pre poskytovanie sluieb malým
a stredným podnikate¾om, zaèínajúcim podnikate¾om v oblasti úètovníctva,
daòového poradenstva a základného poradenstva pre zaèínajúcich podnikate¾ov.
V roku 1997 mestá odpredali svoj obchodný podiel a spoloènos pracuje
na súkromnej komerènej báze bez podpory samosprávy.
RPIC poskytuje a sprostredkúva nasledovné sluby:
1. Poradenstvo pre malých a stredných podnikate¾ov pri zaloení firmy
a pri vypracúvaní podnikate¾ských plánov.
2. Vedenie jednoduchého a podvojného úètovníctva, daòové, finanèné
a colné poradenstvo, poradenstvo v oblasti marketingu a manamentu, auditorské práce.
3. Rekvalifikaèné kurzy.
4. tudijné cesty a výstavy.
5. Vzdelávanie MSP a ich manamentu, vrátane výkonných pracovníkov
v oblasti vyhradených technických zariadení (je drite¾om oprávnenia ÚBP SR
na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpeènosti práce).
6. Revízie hromozvodov a elektrických zariadení bez obmedzenia napätia
triedy A a B.
7. Spolupracuje so tátnou správou a samosprávou regiónu severného
Slovenska, s SOPK Ruomberok. Je detaovaným pracoviskom pre Euroregión
Tatry, pre ktorý vykonáva lektorské sluby v oblasti podpory turistického ruchu.
8. Tlmoènícke sluby v anglickom jazyku (simultánny preklad a preklad
textov).
Základné poradenstvo je poskytované viac-menej zdarma, ostatné sluby sú
poskytované v zmysle platných predpisov a cenníkov.
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KLUB PODNIKATE¼OV ILINA
Horný val 24, 010 01 ilina
Kontakt: Ing. Jozef Maruin, manaér
Tel.: 089/64 31 86, fax: 089/64 30 69
KLUB PODNIKATE¼OV ILINA je nezávislý súkromný klub. Jeho zaloenie
iniciovali zakladatelia publikácie Poradca podnikate¾a, ktorá poskytuje informácie v oblasti práva a podnikate¾ských aktivít. Klub poskytuje sluby svojím
èlenom, ako aj ostatným podnikate¾om v regióne. Èlenstvo je otvorené bez
poplatkov.
Èinnos:
1. Zabezpeèuje poradenské a konzultaèné sluby prostredníctvom 30 - 40
externých právnikov, úètovníkov, audítorov atï.
2. Organizuje jednodòové a týdenné semináre a kurzy, ktoré zahàòajú legislatívu, ekonomiku, dane, osobný manament, výkonný manament, zostavovanie podnikate¾ských plánov; ïalej organizuje jazykové kurzy a iné veobecné kurzy (napr. ako sa sta úspeným).
3. Prostredníctvom databanky poskytuje informácie o vetkých mestách
v ÈR a SR pre priamu potu, výskum trhu atï.
4. Predaj a distribúcia literatúry pre podnikate¾ov.
Èlenovia vyuívajú priestory klubu na obchodné rokovania a schôdzky,
majú k dispozícii sekretárku, telefóny, fax, kopírky a poèítaè. Podnikate¾ské
príruèky sú predávané za formálnu cenu, turistické príruèky o regióne sú zdarma.
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ADRESÁR
Profesijné komory a zväzy:
* Slovenská komora daòových poradcov (SKDP)
Námestie SNP 7, P.O.Box 54, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 088/412 43 93, fax: 088/412 58 99
* Regionálna komora SKDP
hotel Astra, Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
Tel.: 07/58 23 82 55, tel./fax: 07/53 41 37 76
* Východoslovenská regionálna komora SKDP
Mojmírova 12, P.O.Box H-3, 040 01 Koice
Tel.: 095/622 78 19, tel./fax: 095/622 19 65
* Slovenský zväz úètovníkov
Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava
Tel./fax: 07/53 41 29 54
* Slovenská komora audítorov
Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava
Tel./fax: 07/53 41 28 60
* Komora komerèných právnikov SR (KKP)
Farská 27/2, 010 46 ilina
Tel.: 089/62 26 47, fax: 089/62 69 15
* Regionálne pracovisko KKP v Bratislave
Mliekárenská 10, 821 09 Bratislava
Tel.: 07/58 24 14 25, fax: 07/53 41 24 80
* Regionálne pracovisko KKP v Koiciach
Hutnícka 1, 040 01 Koice
Tel./fax: 095/632 42 16
* Slovenská po¾nohospodárska a potravinárska komora
Krína 52, 821 08 Bratislava
Tel.: 07/55 56 26 56, 55 57 53 27, 55 56 12 24, fax: 07/55 42 12 51
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Ïalie dôleité intitúcie:
* Asociácia zamestnávate¾ských zväzov a zdruení SR
Nobelova 18, 831 02 Bratislava
Tel.: 07/44 25 82 95, fax: 07/44 45 22 17
* Úrad priemyselného vlastníctva SR
vermova 43, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 088/230 01 11, fax: 088/73 25 63
E-mail: upv@indprop.gov.sk
* Centrum vedecko-technických informácií SR
Nám. slobody 19, 812 23 Bratislava
Tel./fax: 07/52 92 35 27
* Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo SR
tefanovièova 3, 814 39 Bratislava
Tel.: 07/52 49 80 30, 52 49 68 47, fax: 07/52 49 10 50
* Úrad bezpeènosti práce SR
pitálska 8, 815 07 Bratislava
Tel.: 07/59 75 33 10, fax: 07/52 96 14 21
* tatistický úrad SR
Miletièova 3, 824 67 Bratislava
Tel.: 07/50 23 61 11, fax: 07/55 56 13 61 - informaèný servis
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