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SLOVO NA ÚVOD
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania je poverená
v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR koordináciou vetkých
aktivít na podporu malých a stredných podnikate¾ov v Slovenskej republike. Jednou z dôleitých úloh agentúry je iniciova a povzbudzova
rozvoj a aktivity obyvate¾stva v oblasti malého a stredného podnikania
vydávaním informaènej literatúry o iniciatívach a rôznych druhoch podpory pre malých a stredných podnikate¾ov na medzinárodnej, tátnej,
regionálnej a miestnej úrovni.
V tejto súvislosti bol spracovaný preh¾ad najnovích informácií
o programových podporách z prostriedkov tátneho rozpoètu, zo zdrojov
Európskej únie, o poradenských, informaèných a vzdelávacích slubách
pre podnikate¾ov a ïalích aktivitách zameraných na rozvoj podnikania
v Slovenskej republike.
Aktuálna ponuka informácií a kontaktných spojení obsiahnutá v tejto
publikácii je urèená hlavne malým a stredným podnikate¾om k u¾ahèeniu
prípravy a realizácie podnikate¾ských zámerov.
Prajem vám, aby vyuitie predkladaných informácií prispelo
k úspechu vo vaom podnikaní.

ING. ¼UDOVÍT B A L C O
generálny riadite¾

NÁRODNÁ AGENTÚRA
PRE ROZVOJ
MALÉHO A STREDNÉHO
PODNIKANIA

NÁRODNÁ AGENTÚRA
PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA
Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava 2
Kontakt: Ing. ¼udovít Balco, generálny riadite¾
Tel.: 02/55 57 16 10
Fax: 02/55 57 16 01
E-mail: agency@nadsme.sk
- NARMSP
eicsk672@nadsme.sk
- Euro info centrum
seedcapital@seedcapital.sk - Seed Capital Company, s.r.o.
strukturalnefondy@nadsme.sk - Odbor trukturálnych fondov
http://www.nadsme.sk/
NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO
PODNIKANIA (NARMSP) vznikla v roku 1993 spoloènou iniciatívou programu Európskej únie PHARE a vlády SR ako nadácia. V roku 1997 bola pretransformovaná pod¾a Obèianskeho zákonníka § 20f na záujmové zdruenie
právnic-kých osôb neziskového charakteru.
Základným poslaním Agentúry je podpora, rozvoj a rast malého a stredného
podnikania (ïalej MSP) v Slovenskej republike so zrete¾om na tátnu trukturálnu, priemyselnú, technickú, regionálnu a sociálnu politiku.
Predmet èinnosti:
1. Agentúra koordinuje vetky aktivity, vrátane finanèných, na medzinárodnej, tátnej, regionálnej a miestnej úrovni pre podporu a rozvoj malého
a stredného podnikania v Slovenskej republike. V tejto súvislosti najmä:
a/ zabezpeèuje realizáciu podporných programov pre MSP,
b/ pripravuje návrhy pre formulovanie tátnej politiky a stratégie,
dôleité pre oblas malého a stredného podnikania. Prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR ako gestora pre MSP ich predkladá vláde Slovenskej republiky,
c/ identifikuje a analyzuje bariéry rozvoja podnikania, formuluje návrhy
na ich odstránenie, vrátane návrhov právnych predpisov a prostredníctvom
MH SR ako gestora pre MSP ich predkladá vláde SR,
d/ v spolupráci s finanènými intitúciami sa zúèastòuje na zakladaní
úverových a záruèných systémov pre zakladanie, stimuláciu a rozvoj malého
a stredného podnikania,
e/ zabezpeèuje realizáciu podporných programov pre MSP v jednotlivých regiónoch SR, prièom spolupracuje s regionálnymi organizáciami
zameranými na podporu MSP,
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f/ podporuje rozvoj MSP prostredníctvom programov podpory MSP
a finanèných výpomocí (návratných a nenávratných), ktoré pride¾uje podnikate¾om v rámci týchto programov,
g/ zabezpeèuje budovanie infratruktúry pre rozvoj podnikania (inkubátory) so zameraním na podporu zaèínajúcich podnikate¾ov a inovatívne technológie,
h/ zabezpeèuje napojenie na existujúce európske informaèné siete
a databanky v podnikate¾skej oblasti,
i/ iniciuje a povzbudzuje rozvoj a aktivity obyvate¾stva v oblasti
malého a stredného podnikania prostredníctvom propagaèných programov pre
verejnos, vydávaním informaènej literatúry, organizovaním konferencií, seminárov a výstav.
2. Agentúra je oprávnené spolupracova s ïalími tuzemskými alebo
zahraniènými subjektmi v prospech malého a stredného podnikania v Slovenskej republike.
3. Agentúra plní úlohy spojené s odbornou realizáciou projektov a programov zameraných na pomoc malým a stredným podnikate¾om v Slovenskej
republike. Tieto aktivity vykonáva vo vzahu k programom predvstupovej
pomoci Európskej únie, bilaterálnym a multilaterálnym programom, ako aj programom financovaným zo tátneho rozpoètu SR. Po vstupe SR do Európskej
únie sa Agentúra podie¾a na implementovaní projektov financovaných
zo trukturálnych fondov.
4. Agentúra je implementaènou agentúrou pre predvstupový program
PHARE v Slovenskej republike. V zmysle uvedeného je zodpovedné za finanèné a administratívne riadenie projektov, zameraných na priamu a nepriamu
pomoc malým a stredným podnikate¾om v Slovenskej republike.
5. Agentúra je implementaènou agentúrou pre Sektorový operaèný program
Priemysel a sluby. V rámci tejto pôsobnosti spolupracuje s príslunou sekciou
Ministerstva hospodárstva SR, zodpovedá za implementáciu Opatrenia 1.1 Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a sluieb a Opatrenia 1.2 Podpora budovania a rekontrukcie infratruktúry, aktivita: technologické
parky, výskumno-vývojové centrá a inkubátory. Agentúra monitoruje
a hodnotí realizáciu projektov a spolupracuje s orgánmi zodpovedajúcimi
za kontrolu a audit.
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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 prostredníctvom
RPIC, BIC a Seed Capital Company, s.r.o.
Ide o tieto podporné programy:
-

Mikropôièkový program

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

-

Podpora rizikového kapitálu

Seed Capital Company, s.r.o.
RPIC, BIC, CPK

Mikropôièkový program
Výka pôièky je od 50 tis.Sk do 1 mil.Sk
Vykonávate¾ programu: Národná agentúra pre rozvoj MSP
Poskytovate¾ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR
Spolupracujúce intitúcie:
Vybrané RPIC - Regionálne poradenské a informaèné centrá
Vybrané BIC - Podnikate¾ské inovaèné centrá
Seed Capital Company, s.r.o.
A. Predmet a úèel podpory
Dôleitým nástrojom rieenia otázky zamestnanosti v regiónoch Slovenska
je rozvoj podnikate¾ských aktivít. Jednou z hlavných bariér vzniku a rozvoja
malých podnikov je saený prístup malých a stredných podnikate¾ov (MSP)
k vo¾ným zdrojom oproti monostiam väèích podnikov. Bankový sektor nie je
ochotný poskytova úvery malým podnikate¾om z komerèných dôvodov.
Predmetom Mikropôièkového programu je sprístupnenie úverových zdrojov malým podnikate¾om za výhodnejích podmienok.
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Cie¾om programu je:
- umoni rozvoj malých podnikov,
- zvýi mieru preitia malých podnikov,
- prispie k udraniu zamestnanosti a tvorbe nových pracovných miest
v jednotlivých regiónoch SR.
B. Príjemca podpory
Príjemcom podpory môe by malý podnikate¾ registrovaný a sídliaci
na území SR, zamestnávajúci do 50 zamestnancov.
Malý podnik v zmysle definície Nariadenia komisie 70/2001/EC z 12. 1.
2001 o aplikácii èlánkov 87 a 88 Zmluvy o zaloení ES na tátnu pomoc malým
a stredným podnikate¾om je podnik, ktorý:
- má menej ako 50 zamestnancov,
- roèný obrat nie je vyí ako 7 miliónov EUR, alebo
- celková suma roènej bilancie nie je vyia ako 5 miliónov EUR,
- spåòa kritérium nezávislosti.
Nezávislé podniky sú podniky, v ktorých základné imanie alebo hlasovacie
práva vo výke 25 % alebo viac nevlastní jeden podnik alebo spoloène nieko¾ko
podnikov, ktoré nespåòajú definíciu MSP alebo malého podniku, bez oh¾adu
na to, èo z toho platí. Tento dolný limit môe by prekroèený v nasledujúcich
dvoch prípadoch:
- ak je podnik vo vlastníctve verejných investièných spoloèností,
spoloèností investujúcich do rizikového kapitálu alebo intitucionálnych
investorov, a títo ho ani jednotlivo, ani spoloène nekontrolujú,
- ak je základné imanie rozptýlené takým spôsobom, e nie je moné urèi,
komu patrí, a ak podnik prehlási, e sa môe opodstatnene domnieva, e ho vo
výke 25 % alebo viac nevlastní jeden podnik alebo spoloène nieko¾ko podnikov, ktoré nespåòajú definíciu MSP alebo malého podniku.
C. Forma a rozsah podpory
Podpora spoèíva v poskytnutí pôièky s úrokovou sadzbou na úrovni referenènej sadzby. Maximálna výka pôièky pre investièné projekty je 1 mil.Sk,
minimálna výka pôièky je 50 tis.Sk s lehotou splatnosti do 4 rokov pri úrokovej sadzbe vo výke referenènej sadzby (február 2005 - 7,55 % p.a.), pre projekty zamerané na nákup zásob obchodného charakteru je výka pôièky do
500 tis.Sk s úrokovou sadzbou vo výke referenènej sadzby zvýenej o 2 %
(február 2005 - 9,55 % p.a.) a s lehotou splatnosti do 1 roka. Poskytovate¾ si
v prípade zmien na finanènom trhu vyhradzuje právo upravi úrokové sadzby
z úveru, resp. upravi mechanizmus stanovenia úrokovej sadzby, prípadne
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vykona ïalie zmeny podmienok programu. O vykonaných úpravách bude
vláda informovaná v rámci Správy o podnikate¾skom prostredí v SR.
Podpora podnikate¾a, ktorý splnil podmienky na poskytnutie pôièky, spoèíva v umonení prístupu k úverovým zdrojom a vo výke úrokovej sadzby, ktorá
je stanovená vo výke referenènej sadzby.
D. Podmienky poskytnutia podpory
Program je urèený malým podnikate¾om zamestnávajúcim do 50 zamestnancov. iadate¾ musí by drite¾om ivnostenského listu alebo koncesie, alebo
iného oprávnenia k podnikate¾skej èinnosti. K iadosti o mikropôièku sa priloí vypracovaný podnikate¾ský plán, ktorý musí by v súlade s potrebami regiónu
pecifikovanými RPIC/BIC a musí predstavova realizovate¾ný zámer. Podnikate¾ musí preukáza svoju bezúhonnos výpisom z registra trestov.
E. Postup pri podaní iadosti o mikropôièku
Podnikate¾ predloí iados o poskytnutie mikropôièky v rámci Mikropôièkového programu do prísluného regionálneho poradenského a informaèného
centra, podnikate¾ského inovaèného centra (RPIC/BIC) alebo spoloènosti Seed
Capital Company s.r.o.
F. Poskytnutie mikropôièky
Po splnení podmienok programu a schválení podnikate¾ského zámeru mikropôièkovým výborom je mikropôièka poskytnutá na základe zmluvy tandardnou formou vyuívanou aj pri komerèných úveroch, t.j. náklady
na realizáciu schváleného podnikate¾ského plánu sú uhrádzané pod¾a predloených úètovných dokladov, pod¾a podmienok stanovených v zmluve
o poskytnutí mikropôièky. Mikropôièky poskytujú spolupracujúce intitúcie.
O poskytnutí rozhoduje komisia (5 a 7 èlenov), zloená z riadite¾a prísluného RPIC, zástupcu NARMSP, zástupcu regionálnej poboèky spolupracujúcej banky a zástupcov miestnej samosprávy.
Ak príjemca nedodrí podmienky, za ktorých bola mikropôièka poskytnutá,
je povinný vráti poskytnutú mikropôièku a zaplati úrok z pôièky.
G. Kontrola
Poskytovate¾, vykonávate¾, spolupracujúce intitúcie a kontrolné orgány
tátnej správy sú oprávnené kontrolova pouitie pridelených prostriedkov
v súlade so zákonom è. 523/2004 Z.z. o rozpoètových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom è. 440/2000 Z.z.
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o správach finanènej kontroly v znení neskorích predpisov, v súlade s podmienkami programu a uzatvorenou zmluvou.
H. Kritériá hodnotenia úèelnosti a efektívnosti
Hodnotenie bude realizované polroène v súlade s kritériami, ktoré vypracovalo a schválilo MH SR na základe uznesenia vlády SR è. 669/2001.
I. Závereèné ustanovenia
Na poskytnutie pôièky nie je právny nárok.
Program bol zverejnený v Obchodnom vestníku è. 61 z 30. 3. 2005, na internetovej stránke NARMSP a MH SR a v èasopise Podnikanie.
Program má opakovane revolvingový charakter, to znamená, e splátky
pôièiek slúia na poskytovanie ïalích pôièiek. Úèas v tomto programe
nevyluèuje monos získania tátnej pomoci z iných zdrojov, pri dodraní podmienok urèených zákonom o tátnej pomoci.
J. Doba trvania programu
Trvanie programu nie je èasovo obmedzené, jeho ukonèenie alebo zmeny
podmienok budú vèas oznámené poskytovate¾om pomoci.
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Podpora rizikového kapitálu
Vykonávate¾ schémy:
Národná agentúra pre rozvoj MSP
Poskytovate¾ programu: Ministerstvo hospodárstva SR
Spolupracujúce intitúcie:
Seed Capital Company, s.r.o.
RPIC - Regionálne poradenské a informaèné centrá
BIC - Podnikate¾ské inovaèné centrá
CPK - Centrá prvého kontaktu
A. Predmet a úèel podpory
Predmetom podpory je finanènými investíciami umoni vznik a rozvoj
malých a stredných podnikov. Úèelom podpory je posilnenie postavenia malých
a stredných podnikate¾ov, podpora ich ïalieho rozvoja a zvýenie, resp.
udranie zamestnanosti.
Programy rizikového kapitálu tvoria vo svete významnú súèas financovania
podnikate¾ských aktivít MSP. V súèasnosti na Slovensku tento systém podpory
nie je dostatoène rozvinutý. Program je financovaný zo zdrojov programu
PHARE a z rozpoètu verejnej správy.
Keïe program poskytuje pre financovanie aktivít podmienky porovnate¾né
s komerènými podmienkami, nemono túto formu financovania povaova
za tátnu pomoc.
B. Príjemca podpory
Príjemcami podpory môu by malí a strední podnikatelia
- do 250 zamestnancov
- podnik musí by zaloený na základe Obchodného zákonníka alebo
ivnostenského zákona.
C. Forma podpory
Formou podpory je finanèná investícia - kapitálový vstup do perspektívnych malých a stredných podnikov. Pri kapitálovom vstupe ide o spoloèné
zaloenie podniku alebo zvýenie základného imania spoloènosti novým
vkladom. Kapitálový vstup môe by doplnený konvertibilným úverom.
Dåka investiènej periódy, výka nakupovaného obchodného podielu alebo
akcií, ich cena a podmienky úveru sú s podnikate¾om dohodnuté po ohodnotení
jeho podnikate¾ského zámeru a ocenení spoloènosti. V prípade poskytnutia kon17

vertibilného úveru je úrok dohodnutý individuálne, prièom platí, e ak dôjde
k nesplácaniu úveru, bude sa jeho nesplatená èas meni na vlastníctvo zodpovedajúce obchodnému podielu v investovanej spoloènosti.
D. Podmienky pre kapitálový vstup
Projekty na investovanie môe predklada malý alebo stredný podnikate¾,
ktorý zamestnáva max. 250 zamestnancov, prièom podnik musí by zaloený
po 1. 1. 1990 a viac ako 50 % vlastníctva podniku musí by súkromného charakteru.
Investova mono len do projektov so zameraním na výrobné, remeselné
èinnosti, vybrané druhy sluieb a do projektov zameraných na rozvoj
aktívneho cestovného ruchu.
Pri posúdení iadosti sú vyhodnocované nasledujúce investièné kritériá:
- návratnos investície,
- kvalita manamentu,
- zabezpeèenos odbytu,
- vytvorenie nových pracovných príleitostí,
- zavádzanie a vyuívanie nových technológií,
- priaznivé ekologické dopady.
E. Postup pri predkladaní iadosti
iadate¾ predkladá iados vo forme podnikate¾ského zámeru buï priamo
spoloènosti Seed Capital Company, s.r.o., ktorá riadi program Podpora
rizikového kapitálu a bola na tento úèel zriadená Národnou agentúrou, alebo
prostredníctvom siete regionálnych poradenských a informaèných centier a podnikate¾ských inovaèných centier alebo prostredníctvom Národnej agentúry pre
rozvoj malého a stredného podnikania.
iadosti, ktoré spåòajú kritériá programu, budú predloené na schválenie
Investiènému výboru, zloeného zo zástupcov MH SR, NARMSP, komerèných
bánk, Ekonomickej univerzity a Zdruenia podnikate¾ov Slovenska. Na zasadnutiach Investièného výboru sa zúèastòuje ako pozorovate¾ aj zástupca
Reprezentácie Európskej komisie v Bratislave.
F. Poskytnutie finanènej podpory
Finanèné prostriedky z rozpoètu verejnej správy budú zo strany MH SR
poskytnuté NARMSP na základe Zmluvy o spolupráci medzi MH SR
a NARMSP. NARMSP prevedie prostriedky spoloènosti Seed Capital Company, s.r.o., na základe zmluvy.
Investièný výbor rozhodne o iadosti, prièom forma investovania, cena
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úveru, predpokladaného výnosu z majetkovej úèasti, dåky investiènej periódy
a vetky ostatné podmienky sú dohodnuté individuálne.
Lehota spätného odpredaja obchodného podielu sa pohybuje v rozmedzí
od 1 do 5 rokov. Po uplynutí investiènej periódy dôjde k odpredaju obchodného
podielu vo vlastníctve spoloènosti Seed Capital Company, s.r.o., prièom partner
má prednostné právo na odkúpenie podielu. A v prípade nezáujmu partnera
o odkúpenie obchodného podielu môe by tento predaný tretej osobe. Seed
Capital Company, s.r.o., v zásade nadobúda len minoritné podiely na podnikaní
iných osôb.
G. Predpokladané zdroje na roky 2005 - 2006
Objem finanèných prostriedkov urèených na realizáciu Programu na prísluný rok oznámi Ministerstvo hospodárstva SR na svojej webovej stránke
www.economy.gov.sk 30. marca prísluného roku.
H. Kritériá hodnotenia efektívnosti podpory
1. Poèet realizovaných kapitálových investícií.
2. Objem realizovaných kapitálových investícií.
3. Poèet poskytnutých úverov.
4. Výka poskytnutých úverov.
5. Objem prostriedkov získaných z investovania.
6. Pomer realizovaného obratu, zisku, pridanej hodnoty, exportu pred
kapitálovým vstupom a po kapitálovom vstupe v % u príjemcov kapitálu poèas
investiènej periódy.
7. Poèet vytvorených alebo udraných pracovných miest.
I. Kontrola
Poskytovate¾, vykonávate¾ a kontrolné orgány tátnej správy sú oprávnené
kontrolova pouitie pridelených finanèných prostriedkov. Kontrola sa bude
uskutoèòova v súlade so zákonom è. 523/2004 Z.z. o rozpoètových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona è. 440/2000
Z.z. o správach finanènej kontroly v znení neskorích predpisov.
J. Závereèné ustanovenia
Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.
Program vyhlásilo MH SR zverejnením v Obchodnom vestníku è. 61
z 30. 3. 2005. Program je zverejnený aj na internetovej adrese NARMSP.
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K. Doba trvania programu
Trvanie programu je èasovo obmedzené od 1. 1. 2005 do konca roka 2006.
Jeho ukonèenie alebo zmeny podmienok budú vèas oznámené poskytovate¾om
podpory.

Adresa Seed Capital Company, s.r.o.:
* Seed Capital Company, s.r.o.
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava 2
Tel.: 02/43 33 18 73, 43 33 75 63, fax: 02/48 28 76 45
E-mail: seedcapital@seedcapital.sk, http://www.seedcapital.sk/
* Seed Capital Company, s.r.o.
regionálna kancelária
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica 1
Tel.: 048/471 64 89, fax: 048/471 64 18
E-mail: rfsk@seedcapital.sk
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PECIFICKÉ PODPORNÉ PROGRAMY
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania okrem finanèných
podporných programov úverového charakteru poskytuje podporu malým
a stredným podnikate¾om aj v rámci ïalích programov, ako sú dotaèné programy, poradenské a vzdelávacie programy, informaèné a intitucionálne programy.

Schéma podpory nákupu inovatívnych technológií
a budovania systémov manaérstva kvality
(schéma pomoci de minimis)

Vykonávate¾ schémy:
Národná agentúra pre rozvoj MSP
Poskytovate¾ pomoci a vyhlasovate¾ schémy: Ministerstvo hospodárstva SR
Schéma podpory nákupu inovatívnych technológií a budovania systémov manaérstva kvality je transformáciou Programu transferu technológií a Programu
implementácie systémov riadenia kvality - KVALITA, ktoré boli schválené
uznesením vlády SR è. 779/2000 dòa 27. septembra 2000.
A. Preambula
Predmetom schémy je poskytovanie pomoci de minimis formou nenávratných finanèných príspevkov z prostriedkov tátneho rozpoètu, zameranej na
podporu zvyovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikate¾ov,
ktorá je jednou z priorít vlády SR v období prípravy vstupu SR do EÚ.
Cie¾om pomoci je:
- zvýenie konkurencieschopnosti malých podnikate¾ov a stredných podnikate¾ov,
- modernizácia malých a stredných podnikov,
- zvyovanie produktivity práce malých a stredných podnikov,
- u¾ahèenie uplatnenia sa MSP v medzinárodnej spolupráci.
B. Právny základ
Právnym základom pre poskytovanie pomoci je § 3 zákona NR SR
è. 231/1999 Z. z. o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov a Nariadenie
komisie (EK) è. 69/2001 o aplikácii èlánkov 87 a 88 Zmluvy o zaloení ES pri
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pomoci de minimis, publikované v Úradnom vestníku ES dòa 12. januára 2001,
zákon NR SR è 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorích
predpisov a Európska charta pre malé podniky.
C. Príjemcovia pomoci
Príjemcami pomoci sú fyzické alebo právnické osoby v zmysle § 2 ods. 2
Obchodného zákonníka, ktoré sú registrované na území SR. Príjemca pomoci
okrem vyie uvedenej definície musí spåòa aj definíciu pouitú v Nariadení
komisie (ES) è. 70/2001 z 12. januára 2001 o aplikácii èlánkov 87 a 88 Zmluvy
o zaloení ES pre tátnu pomoc malým a stredným podnikom.
1. Malým podnikate¾om je podnikate¾, ktorý zamestnáva menej ako 50
zamestnancov, dosahuje roèný obrat najviac 7 000 000 EUR alebo vykazuje
v úètovnej závierke celkovú roènú hodnotu aktív najviac 5 000 000 EUR a je
ekonomicky nezávislý.
2. Stredným podnikate¾om je podnikate¾, ktorý zamestnáva menej ako 250
zamestnancov, dosahuje roèný obrat najviac 40 000 000 EUR alebo vykazuje
v úètovnej závierke celkovú roènú hodnotu aktív najviac 27 000 000 EUR a je
ekonomicky nezávislý.
3. Ekonomicky nezávislým podnikate¾om je podnikate¾, u ktorého
a/ podiel iných podnikate¾ov ako malých podnikate¾ov a stredných podnikate¾ov na základnom imaní alebo na hlasovacích právach nie je 25 % a viac,
b/ podiel takých malých podnikate¾ov a stredných podnikate¾ov,
ktorých zakladate¾mi sú iní podnikatelia ako malí podnikatelia a strední podnikatelia, na základnom imaní alebo na hlasovacích právach nie je 25 % a viac,
c/ sú preukázate¾ne zistené vlastnícke vzahy na úèely overenia splnenia podmienok pod¾a bodov a) a b).
D. Oprávnené projekty
Pomoc je urèená na individuálne projekty, ktoré sú zamerané na:
a/ nákup inovatívnych technológií - Projektmi pod¾a schémy (èas inovatívne technológie) sú projekty zamerané na obstaranie - kúpu nových technológií hmotného alebo nehmotného charakteru,
b/ podporu pecializovaného poradenstva a vzdelávania v etape prípravy a
budovania systémov manaérstva kvality,
c/ podporu externého predcertifikaèného, certifikaèného, resp. recertifikaèného procesu súvisiaceho so zavedením systému manaérstva kvality - Projektmi pod¾a schémy (èas kvalita) sú Projekty zamerané na budovanie systémov manaérstva kvality v súlade s medzinárodnými normami ISO 9000, ISO
14000, VDA, BS, QS, Správnej výrobnej praxe, Správnej laboratórnej praxe,
HACCP a ISO/TS 16 949, prípadne ïalích noriem, ktoré napomáhajú zvyo22

va konkurencieschopnos malých a stredných podnikov.
Pomoc de minimis nie je moné poskytnú v nasledujúcich odvetviach:
- po¾nohospodárstvo,
- rybárstvo,
- vodné hospodárstvo,
- doprava,
- rudné a uho¾né baníctvo (platí len do vstupu SR do EÚ),
- oceliarsky priemysel (platí len do vstupu SR do EÚ),
a na nasledujúce èinnosti:
- èinnosti spojené s výrobou, spracovaním alebo marketingom výrobkov
uvedených v prílohe 1 Zmluvy o zaloení ES (v prílohovej èasti publikácie),
- èinnosti súvisiace s vývozom (hlavne nie je moné poskytnú pomoc
priamo prepojenú s vývoznými mnostvami, pri zriadení a prevádzkovaní distribuèných sietí alebo pri ostatných bených výdavkoch spojených s vývozom),
- èinnosti súvisiace so zvýhodòovaním domácich výrobkov pred
dováanými.
E. Oprávnené náklady
1. Oprávnenými nákladmi pri nákupe inovatívnych technológií sú:
a/ náklady vynaloené na obstaranie - kúpu hmotného investièného
majetku (pod¾a § 10 ods. 8 zákona o tátnej pomoci - cena strojov, prístrojov a
zariadení definovaná pod¾a § 25 ods. 4 písm. a) zákona è. 431/2002 Z. z. o
úètovníctve),
b/ náklady vynaloené na obstaranie - kúpu nehmotného investièného
majetku na úèely vyuívania inovatívnych technológií v zmysle § 10 ods. 5
zákona o tátnej pomoci.
2. Oprávnenými nákladmi na budovanie systémov manaérstva kvality sú
náklady, ktoré vynaloí podnikate¾ v etape prípravy a budovania systémov manaérstva kvality, a to:
a/ na vzdelávanie podnikate¾a a zamestnancov podnikate¾a v súvislosti
s budovaním systému manaérstva kvality. Náklady, ktoré musí podnikate¾
uhradi pecializovaným intitúciám alebo lektorom na základe zmluvy uzavretej medzi podnikate¾om a príslunou intitúciou/lektorom (náklady súvisiace
s úèasou podnikate¾a a jeho zamestnancov na odbornom kolení súvisiacom s
budovaním systému manaérstva kvality). Predpokladom na uznanie
vynaloených nákladov je, e intitúcia/lektor musí ma kvalifikáciu a oprávnenie na poskytovanie predmetných sluieb,
b/ na pecializované poradenstvo zamerané na vypracovanie dokumentácie súvisiacej so zavedením systému manaérstva kvality (náklady, ktoré musí
podnikate¾ uhradi externým intitúciám alebo poradcom na základe zmluvy
uzavretej medzi podnikate¾om a príslunou intitúciou/poradcom. Prísluná
23

intitúcia/poradca musí disponova kvalifikáciou a oprávnením na poskytovanie
predmetných sluieb),
c/ na externý predcertifikaèný a certifikaèný proces súvisiaci so zavedením systému manaérstva kvality (náklady, ktoré musí podnikate¾ uhradi
externým intitúciám na základe zmluvy uzavretej medzi podnikate¾om a príslunou intitúciou/poradcom v súvislosti s predcertifikaèným a certifikaèným
procesom),
d/ na recertifikaèný proces (opätovný certifikaèný proces uplatòujúci sa
pri ukonèení platnosti certifikátu, ktorý je vydávaný certifikaèným orgánom na
ohranièené èasové obdobie, tzv. obnovovací audit, nie priebený kontrolný
audit). Pri iadosti na recertifikaèný proces je potrebné uvies v èasti truktúra
projektu - popis projektu, dátum nadobudnutia a ukonèenia certifikátu, ktorého
platnos sa v najbliom období konèí alebo sa u skonèila. iados na recertifikáciu je moné predloi najskôr 3 mesiace pred ukonèením platnosti certifikátu.
3. Oprávnenými nákladmi z h¾adiska èasu, výky a opodstatnenosti sú:
a/ náklady vynaloené poèas trvania Projektu, pod¾a rozpoètu
schváleného komisiou pre poskytovanie pomoci, prièom projekt bol predloený
a zaregistrovaný na NARMSP pred jeho samotnou realizáciou,
b/ náklady, ktoré sú doloené originálmi dokladov (daòové doklady,
výpisy z úètov a pod.) a ïalou sprievodnou dokumentáciou (cenové ponuky a
pod.),
c/ náklady vynaloené na certifikaèný, resp. recertifikaèný proces v
zmysle bodu E 2c) a E 2d) v prípade, e bol vykonaný certifikaèným orgánom
spåòajúcim podmienky uvedené v prílohe è. 10 schémy.
4. Za oprávnené náklady na úèely tejto schémy sa nepovaujú:
- náklady vynaloené na obstaranie dopravných zariadení a
dopravných prostriedkov,
- náklady vynaloené na obstaranie pouívaného hmotného
investièného majetku,
- mzdové náklady spojené s realizáciou Projektu,
- náklady na zdravotné a nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie
a na poistenie v nezamestnanosti, platené podnikate¾om pod¾a osobitných predpisov,
- náklady vynaloené na vypracovanie Projektu a náklady na poradenstvo súvisiace s vypracovaním Projektu,
- zaplatená daò z pridanej hodnoty v prípade, ak prijímate¾ pomoci je
platite¾om dane z pridanej hodnoty,
- colné poplatky a zaplatené dane,
- náklady podnikate¾a a jeho zamestnancov vynaloené na propagáciu,
cestovné, ubytovanie a stravné,
- v prípade pomoci poskytnutej pod¾a bodov G. 2 a G. 3 - náklady
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vynaloené na nákup literatúry a softwaru,
- v prípade pomoci poskytnutej pod¾a bodov E. 2 c) a E. 2 d) - náklady vynaloené na následné kontrolné audity,
- náklady vynaloené na certifikáciu pod¾a bodu D písm. c) v prípade,
e bola vykonaná tou istou organizáciou, ktorá vykonávala poradenstvo a
vzdelávanie pod¾a bodu D písm. b),
- náklady vynaloené na peciálne poradenstvo a vzdelávanie pod¾a
bodu d písm. b) v procese recertifikácie pod¾a bodu e 2 d),
- iné nepecifikované náklady, ktoré bezprostredne nesúvisia s Projektom.
F. Formy pomoci
Formou pomoci je poskytnutie nenávratného finanèného príspevku na
úèely uvedené v tejto schéme.
G. Výka a intenzita pomoci
1. Finanèný príspevok na nákup nových inovatívnych technológií - pod¾a
bodu e 1 písm. a) a b) - sa poskytuje vo výke 60 % z rozpoètu oprávnených nákladov, maximálne do výky 3,5 milióna Sk.
2. Finanèný príspevok na budovanie systému manaérstva kvality - pod¾a
bodu e 2 písm. a) a b) - sa poskytuje vo výke 50 % z rozpoètu oprávnených nákladov, maximálne do výky 100 tisíc Sk.
3. Finanèný príspevok na úhradu nákladov spojených s externým predcertifikaèným, certifikaèným, resp. recertifikaèným procesom - pod¾a bodu E 2
písm. c) - sa poskytuje vo výke 50 % z rozpoètu oprávnených nákladov, maximálne do výky 120 tisíc Sk.
H. Kumulácia pomoci
1. Pomoc poskytnutá pod¾a tejto schémy je financovaná zo zdrojov R.
2. iadate¾ o poskytnutie pomoci je povinný v iadosti uvies úplné informácie o pomoci de minimis, prijatej poèas predchádzajúcich troch rokov, a to
vrátane pomoci poskytnutej od iných poskytovate¾ov alebo v rámci iných schém
pomoci de minimis.
3. Pomoc môe by schválená len vtedy, ak táto spolu s doteraz poskytnutou pomocou de minimis ku dòu podania iadosti poèas obdobia troch rokov
neprekroèí 100 000 EUR.
4. Úèas na tejto schéme pomoci nevyluèuje monos zúèastni sa na iných
schémach pomoci zameraných na podporu malého a stredného podnikania.
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I. Podmienky poskytnutia pomoci iadate¾ovi
1. Podanie iadosti o poskytnutie pomoci, vzor iadosti tvorí prílohu è. 2a,
resp. 2b tejto schémy.
2. Splnenie podmienok stanovených v schéme.
3. Predloenie povinne predkladaných príloh k iadosti o poskytnutie
pomoci uvedených v prílohe è. 3a, resp. 3b.
4. Predloenie Projektu pod¾a bodu D písm. a). Vypracovaný Projekt musí
obsahova náleitosti uvedené v prílohe è. 4.
5. Finanèný príspevok sa vyplatí po úplnej realizácii Projektu tvoriaceho
súèas iadosti o poskytnutie pomoci a po schválení príslunou komisiou pre
poskytovanie pomoci.
6. iadate¾ v èase podania iadosti nesmie by dlníkom voèi tátu (daòové
odvody, poistné na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, zdravotné
poistenie a na poistenie v nezamestnanosti). Taktie nesmie by v èase podania
iadosti v konkurze, likvidácii alebo v súdom urèenej správe.
7. Písomný záväzok iadate¾a o pomoc vyuíva obstaraný majetok pod¾a
bodu D písm. a) po dobu piatich rokov od vyplatenia finanèného príspevku.
J. Mechanizmus poskytovania pomoci
1. Vzor iadosti o poskytnutie pomoci je k dispozícii v ústredí NARMSP,
regionálnych poradenských a informaèných centrách a na internetových
stránkach www.nadsme.sk a www.economy.gov.sk. iados spolu s projektom
a poadovanými prílohami predkladá iadate¾ NARMSP priebene poèas doby
trvania programu. iados je potrebné poda pred zaèatím realizácie projektu
(t.z. v zmysle bodu D písm. a) pred kúpou inovatívnej technológie, resp. pod¾a
bodu D písm. b) a c) pred zaèatím pecializovaného poradenstva a vzdelávania
alebo certifikaèného procesu.
2. iados o poskytnutie pomoci je potrebné vyplni vo vetkých bodoch
presne a úplne. Podpísaním iadosti iadate¾ akceptuje podmienky schémy a
súèasne potvrdzuje správnos a úplnos údajov.
3. Po obdraní iadosti NARMSP vykoná kontrolu predloenej iadosti.
iadosti a Projekty, ktoré sú neúplné alebo nezodpovedajú podmienkam
schémy, vráti iadate¾ovi. Po vykonaní kontroly NARMSP iadosti a projekty
spåòajúce podmienky schémy zale MH SR.
4. Projekt hodnotí komisia, ktorú vymenúva minister hospodárstva SR.
5. Po vyhodnotení projektu hodnotiaca komisia urèí výku príspevku.
6. Podmienkou vyplatenia finanèného príspevku je dodranie vetkých
ustanovení schémy a úplná realizácia predmetného projektu:
a/ v prípade kúpy inovatívnych technológií - ukonèenie investiènej
akcie potvrdené úètovnými dokladmi (originály dokladov, resp. notársky
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overené kópie dokladov) preukazujúcimi skutoènú výku oprávnených nákladov, výpismi z úètu iadate¾a, príp. dokladmi, ktoré preukazujú aktivovanie
investície a umonia vykonávate¾ovi uskutoèni pod¾a potreby kontrolu splnenia podmienok, protokol na prevzatie technológie,
b/ v prípade poskytnutia finanèného príspevku na vzdelávanie a
poradenské sluby pri budovaní systému manaérstva kvality - platba za poskytnutú slubu preukázaná potvrdenými úètovnými dokladmi (originály dokladov,
resp. notársky overené kópie dokladov) a správa o absolvovaní schválených
aktivít (poradenstvo a vzdelávanie) podpísaná tatutárnym zástupcom realizátora,
c/ v prípade poskytnutia finanèného príspevku na realizáciu externého
predcertifikaèného, certifikaèného a recertifikaèného procesu súvisiaceho s
budovaním systému manaérstva kvality - platba za poskytnutú slubu
preukázaná potvrdenými úètovnými dokladmi (originály dokladov, resp.
notársky overené kópie dokladov) potvrdené úètovné doklady, kópia získaného
certifikátu a správa o realizácii aktivít podpísaná tatutárnym zástupcom realizátora.
7. Po zrealizovaní projektu predloí iadate¾ doklady pod¾a bodu 6
NARMSP.
8. V zmluve o poskytnutí finanèného príspevku si NARMSP vyhradzuje
právo v prípade poruenia podmienok schémy finanèný príspevok zrui alebo
v prípade vyplatenia poadova jeho vrátenie na úèet urèený poskytovate¾om.
Za poruenie podmienok sa povauje najmä zmena projektu voèi pôvodnému
zámeru, predkladanie nepravdivých dokumentov, ako aj poruenie stanoveného
èasu vyuívania majetku obstaraného pomocou finanèného príspevku.
9. Na poskytnutie finanèného príspevku nie je právny nárok.
K. Trvanie schémy
Platnos schémy sa konèí 31. 12. 2006. Ukonèenie prijímania iadostí v
rámci schémy je poskytovate¾ povinný oznámi do 30 dní od tohto rozhodnutia
na svojej webovej stránke.
L. Úèinnos schémy
Schéma nadobudla platnos dòom registrácie úradom a úèinnos dòom
zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku (OV è. 44 z 11. 8. 2003, aktualizácia OV è. 7 z 13. 1. 2004).
Poznámka: prijímanie iadostí je pozastavené. Ministerstvo hospodárstva SR
v súèasnosti pripravuje úpravu znenia schémy. Schému ministerstvo zverejní
v Obchodnom vestníku a na svojej internetovej stránke www.economy.gov.sk
s predpokladaným termínom prijímania iadostí v II. polroku 2005.
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Schéma podpory poradenstva a vzdelávania
pre malých a stredných podnikate¾ov
(schéma pomoci de minimis)

Vykonávate¾ schémy:
Poskytovate¾ pomoci:

Národná agentúra pre rozvoj MSP
Ministerstvo hospodárstva SR

Schéma podpory poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikate¾ov je transformáciou Programu poradenstva pre malých a stredných
podnikate¾ov a Programu vzdelávania a kolení pre malých a stredných podnikate¾ov, ktoré boli schválené uznesením vlády SR è. 779 z 27. 9. 2000.
A. Preambula
Vláda SR prostredníctvom MH SR ako ústredného orgánu tátnej správy
zodpovedného za podporu podnikania, vyhlasuje schému podpory poradenstva
a vzdelávania pre malých a stredných podnikate¾ov, s cie¾om zvýi vedomostný potenciál malých a stredných podnikate¾ov a sprístupni aktuálne informácie
v oblasti podnikania.
Predmetom schémy je poskytovanie pomoci de minimis, ktorá spoèíva v
poskytnutí ú¾avy na poplatku za zrealizované poradenské a vzdelávacie sluby
pre podnikate¾ov a ich zamestnancov. Uvedené aktivity sa uskutoèòujú
prostredníctvom NARMSP a siete jej poradenských centier - regionálnych poradenských a informaèných centier (RPIC). Poradenské sluby vykonávajú
odborní poradcovia a lektori v rámci siete RPIC. Zámerom schémy je napomôc
malým a stredným podnikate¾om prekona poèiatoèné problémy v oblasti podnikania prostredníctvom finanène prijate¾ných informaèných a poradenských
sluieb, vzdelávania a kolení potrebných pre úspené fungovanie podniku.
Realizáciou schémy sa sleduje:
- zvýenie miery preitia malých a stredných podnikov,
- zvýenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov,
- udranie zamestnanosti a podpora tvorby nových pracovných miest v
jednotlivých regiónoch SR.
B. Právny základ
Právnym základom pre poskytovanie pomoci je § 3 zákona NR SR è.
231/1999 o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov, Nariadenie komisie
(EK) è. 69/2001 o aplikácii èlánkov 87 a 88 Zmluvy o zaloení ES pri pomoci
de minimis, publikované v Úradnom vestníku ES dòa 12. januára 2001, ktoré
bude plati do 31. decembra 2006, Európska charta pre malé podniky a zákon
NR SR è. 303/1995 o rozpoètových pravidlách v znení neskorích predpisov.
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C. Poskytovate¾ pomoci
Poskytovate¾om pomoci a vyhlasovate¾om schémy je MH SR. Vykonávate¾om schémy je NARMSP. Poradenské sluby sa realizujú na základe zmluvy, ktorú kadoroène uzatvára NARMSP so spolupracujúcimi intitúciami.
I. Pomoc v oblasti poradenstva a poskytovania informácií sa realizuje
prostredníctvom spolupracujúcich intitúcií, ktorými sú RPIC. Ïalie
spolupracujúce intitúcie pre oblas poradenstva môu by zaradené do schémy
v prípade, e pôjde o neziskové intitúcie a poskytovate¾ pomoci ich schváli na
základe návrhu Správnej rady NARMSP. Spolupracujúca intitúcia musí spåòa
tieto odborné predpoklady:
- v predmete èinnosti má poskytovanie poradenských sluieb;
- min. dvaja jej zamestnanci majú poadované vzdelanie a prax:
- riadite¾ - vysokokolské vzdelanie prednostne ekonomického alebo
technického smeru, prax minimálne 5 rokov,
- poradca zodpovedný aj za administratívu - vysokokolské vzdelanie
prednostne ekonomického alebo technického smeru, min. 3 roky praxe, alebo
stredokolské vzdelanie a 10 rokov praxe.
V prípade prevádzky inkubátora sa vyadujú min. 3 pracovníci;
- má nevyhnutné technické vybavenie (min. poèítaè pre kadého pracovníka s prísluným softwarom, pripojenie na internet, fax, kopírovací stroj);
- má zodpovedajúce kancelárske priestory a prístup k koliacim
priestorom.
II. Externý poradca pre spolupracujúcu intitúciu musí spåòa tieto odborné
predpoklady:
- vysokokolské vzdelanie v príslunom smere (v oblasti poskytovania
poradenstva), min. 3 roky praxe, alebo stredokolské vzdelanie a 10 rokov praxe
v oblasti poskytovania poradenstva.
III. Pomoc v oblasti vzdelávania a elektronického vzdelávania (ïalej len evzdelávanie) realizujú subjekty (vzdelávacie ustanovizne), vykonávajúce
vzdelávaciu èinnos, kolenia, semináre, kurzy, ditanèné vzdelávanie a vzdelávanie pomocou poèítaèových sietí v oblastiach uvedených v bode F schémy.
Vzdelávacia ustanovizeò je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spåòa tieto podmienky:
- v predmete èinnosti má poskytovanie vzdelávania;
- je drite¾om potvrdenia M SR o akreditácii príslunej vzdelávacej
aktivity vydaného na základe zákona NR SR è. 386/1997 Z. z. o ïalom
vzdelávaní v znení zákona NR SR è.567/2001 Z.z. Akreditáciou sa rozumie
tátne overenie spôsobilosti vzdelávacej ustanovizne uskutoèòova vzdelávaciu
aktivitu na základe splnenia podmienok ustanovených citovaným zákonom o
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ïalom vzdelávaní, alebo
- má certifikovaný systém riadenia kvality v súlade s medzinárodnými
normami ISO radu 9000.
Z realizácie, resp. poskytovania vzdelávania a e-vzdelávania nie sú vylúèené
zahranièné subjekty - fyzické alebo právnické osoby, ktoré spåòajú podmienky
uvedené v bode III.
Spolupracujúce intitúcie a vzdelávacie ustanovizne
Spolupracujúcimi intitúciami pre úèely tejto Schémy sú RPIC pre poradenstvo a poskytovanie informácií a ïalie spolupracujúce intitúcie pre oblas
poradenstva, pokia¾ spåòajú podmienky uvedené v bode C schémy. Zoznam
RPIC je uvedený na webových stránkach NARMSP.
Vzdelávaciu ustanovizeò, ktorá bude vzdelávanie alebo e-vzdelávanie
vykonáva, si vyberá príjemca pomoci sám, táto vak musí spåòa podmienky
uvedené v bode C. III. schémy.
D. Príjemcovia pomoci
Príjemcami pomoci sú fyzické alebo právnické osoby, v zmysle § 2 ods. 2
Obchodného zákonníka, ktoré sú registrované na území SR. Príjemca pomoci
okrem definície uvedenej vyie musí spåòa aj definíciu pouitú v Nariadení
komisie (ES) è. 70/2001 z 12. januára 2001 o aplikácii èlánkov 87 a 88 Zmluvy
o zaloení ES pre tátnu pomoc malým a stredným podnikom.
1. Malým podnikate¾om je podnikate¾, ktorý zamestnáva menej ako
50 zamestnancov, dosahuje roèný obrat najviac 7 000 000 EUR alebo vykazuje
v úètovnej závierke celkovú roènú hodnotu aktív najviac 5 000 000 EUR a je
ekonomicky nezávislý.
2. Stredným podnikate¾om je podnikate¾, ktorý zamestnáva menej ako
250 zamestnancov, dosahuje roèný obrat najviac 40 000 000 EUR alebo vykazuje v úètovnej závierke celkovú roènú hodnotu aktív najviac 27 000 000 EUR a
je ekonomicky nezávislý.
3. Ekonomicky nezávislým podnikate¾om je podnikate¾, u ktorého
a/ podiel iných podnikate¾ov ako malých podnikate¾ov a stredných podnikate¾ov na základnom imaní alebo na hlasovacích právach nie je 25 % a viac,
b/ podiel takých malých podnikate¾ov a stredných podnikate¾ov,
ktorých zakladate¾mi sú iní podnikatelia ako malí podnikatelia a strední podnikatelia, na základnom imaní alebo na hlasovacích právach nie je 25 % a viac,
c/ sú preukázate¾ne zistené vlastnícke vzahy na úèely overenia splnenia podmienok pod¾a bodov a. a b.
E. Oprávnené projekty - neaplikovate¾né
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F. Poskytované sluby
Poskytovanými slubami sú sluby v oblasti:
a/ poradenstva,
b/ vzdelávania,
c/ e- vzdelávania,
urèené pre malých a stredných podnikate¾ov realizované spolupracujúcimi
intitúciami a vzdelávacími ustanovizòami, definovanými v bode C schémy.
Poskytované sluby v oblasti poradenstva zahròujú:
- informaèné sluby - poskytovanie informácií o podporných programoch
pre MSP, o monostiach financovania podnikate¾ských projektov a slubách
urèených pre MSP poskytovaných spolupracujúcimi intitúciami,
- poradenské sluby - poradenstvo súvisiace s podnikaním najmä v oblastiach: - manamentu malých a stredných podnikov,
- finanèného riadenie malých a stredných podnikov,
- daní a úètovníctva,
- marketingu malých a stredných podnikov,
- verejného obstarávania,
- ochrany duevného vlastníctva,
- elektronického obchodu a elektronického podpisu,
- obchodného, pracovného, finanèného, obèianskeho a správneho práva,
- vypracovania podnikate¾ských zámerov,
- vypracovania posudkov na podnikate¾ské zámery,
- výberu (selekcie) podnikov do podnikate¾ských inkubátorov,
- dlhodobej starostlivosti o MSP v podnikate¾ských inkubátoroch,
- podnikania a podnikate¾ského prostredia v èlenských krajinách EÚ,
- pravidiel spoloèného trhu EÚ,
- prípravy projektov na èerpanie prostriedkov z programov pomoci
urèených MSP financovaných zo trukturálnych fondov a R,
Poskytované sluby v oblasti vzdelávania zahròujú kolenia, kurzy a semináre zamerané na:
- manament malých a stredných podnikov,
- finanèné riadenie malých a stredných podnikov,
- marketing a obchodné zruènosti,
- verejné obstarávanie,
- ochrana duevného vlastníctva, najmä problematika patentovania,
ochrany ochranných známok, úitkových vzorov, priemyselných vzorov, licencií,
- elektronický obchod a elektronický podpis,
- obchodné, pracovné, finanèné, obèianske a správne právo,
- daòová a úètovnícka problematika,
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- pravidlá spoloèného trhu EÚ,
- semináre zamerané na prípravu projektov pre èerpanie prostriedkov z
programov pomoci urèených MSP financovaných zo F a R.
Poskytované sluby v oblasti e-vzdelávania zahròujú:
- vzdelávanie prostredníctvom internetu - e-vzdelávanie (ditanèné interaktívne vzdelávanie podnikate¾a alebo jeho zamestnancov s vyuitím vzdelávacích programov, ktoré budú v èase trvania schémy prístupné na internete).
E-vzdelávanie zahròuje:
a/ projektové riadenie,
b/ finanèné riadenie,
c/ riadenie ¾udských zdrojov,
d/ marketing a predaj,
e/ prístup k zákazníkom,
f/ ochranu zdravia a bezpeènos pri práci a pod.
G. Oprávnené náklady
Oprávnenými nákladmi sú náklady, ktoré musí podnikate¾ uhradi za poskytnuté informaèné sluby, poradenské sluby, vzdelávanie sluby a e-vzdelávanie poskytovate¾ovi sluieb.
Za oprávnené náklady na úèely tejto schémy sa nepovaujú náklady podnikate¾a a jeho zamestnancov vynaloené na úhradu cestovných nákladov,
stravného a nákladov na ubytovanie, ktoré vznikli príjemcovi pomoci poèas
absolvovania aktivít uvedených v bode F a náklady vynaloené na aktivity uvedené v bode F pred podaním iadosti o pomoc.
H. Formy pomoci
Pomoc v rámci schémy sa poskytuje :
a/ nepriamo - úhradou èasti poplatku za poskytnuté poradenské a informaèné sluby realizované spolupracujúcimi intitúciami,
b/ priamo - formou nenávratného finanèného príspevku na vzdelávanie a
e-vzdelávanie realizované vzdelávacou ustanovizòou.
I. Výka a intenzita pomoci
Výka pomoci je v prípade poskytnutia informaèných a poradenských
sluieb 500 Sk za hodinu. Výka hodinovej sadzby sa môe poèas doby platnosti schémy upravi.
Pre zaèínajúceho podnikate¾a (podnikate¾ podnikajúci menej ako 1 rok od
dátumu vydania ivnostenského listu alebo zápisu do obchodného registra) je
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výka pomoci urèená takto:
- 3 hodiny informaèných sluieb - úhrada vo výke 100 % z poplatku / 1krát roène,
- 3 hodiny poradenských sluieb - úhrada vo výke 100 % z poplatku,
- od 3 hodín do 60 hodín poradenských sluieb roène - úhrada vo výke
50 % z poplatku.
Pre zaèínajúceho podnikate¾a, ktorý má záujem o zaradenie do podnikate¾ského inkubátora je výka pomoci urèená takto:
- 2 hodiny informaèných sluieb - úhrada vo výke 100 % z poplatku / 1krát roène,
- od 2 hodín do 10 hodín poradenských sluieb - úhrada vo výke 80 % z
poplatku,
- od 10 hodín do 60 hodín poradenských sluieb roène - úhrada vo výke
50 % z poplatku.
Pre existujúceho podnikate¾a (podnikate¾ podnikajúci viac ako 1 rok od
dátumu vydania ivnostenského listu alebo zápisu do obchodného registra) je
výka pomoci urèená takto:
- 2 hodiny informaèných sluieb - úhrada vo výke 100 % z poplatku /1krát roène,
- 10 hodín poradenských sluieb - úhrada vo výke 80 % z poplatku,
- od 10 hodín do 60 hodín poradenských sluieb roène - úhrada vo výke
25 % z poplatku.
Existujúcemu podnikate¾ovi, ktorý je v dlhodobej starostlivosti podnikate¾ského inkubátora, sa v rámci schémy poskytnú poradenské sluby v rozsahu
maximálne 60 hodín / roène, poèas obdobia 3 rokov s úhradou 50 % z poplatku.
Dlhodobou starostlivosou sa sleduje predovetkým zabezpeèenie stability a
rastu spoloènosti, èo si vyaduje systematickú poradenskú èinnos a spoluprácu
poradcu pôsobiaceho v inkubátore s podnikate¾om.
Informaèné sluby zabezpeèujú priamo spolupracujúce intitúcie prostredníctvom interných poradcov.
Poradenské sluby zabezpeèujú priamo spolupracujúce intitúcie, prípadne
prostredníctvom externých poradcov. Externý poradca musí spåòa odborné
predpoklady pod¾a bodu C II. schémy.
Nenávratný finanèný príspevok na vzdelávanie a e-vzdelávanie sa podnikate¾ovi poskytne po splnení podmienok schémy, vo výke 75 % z oprávnených nákladov pod¾a bodu G schémy, v maximálnej výke 100 000 Sk roène
na jedného podnikate¾a, prièom poplatok za jedného úèastníka vzdelávania
alebo e-vzdelávania nesmie prekroèi 20 000 Sk. V prípade, e podnikate¾ bude
ma záujem absolvova vzdelávaciu aktivitu, v rámci ktorej oprávnené náklady
na jedného úèastníka presiahnu sumu 20 000 Sk, bude sa finanèný príspevok
poèíta len z výky 20 000 Sk na jedného úèastníka.
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Vzdelávanie a e-vzdelávanie je realizované vzdelávacími ustanovizòami,
ktoré si iadate¾ vyberá na základe vlastného výberu.
J. Kumulácia pomoci
1. Pomoc poskytnutá pod¾a tejto schémy je financovaná zo zdrojov R.
2. iadate¾ o poskytnutie pomoci je povinný v iadosti uvies úplné informácie o pomoci de minimis, prijatej poèas predchádzajúcich troch rokov, a to
vrátane pomoci poskytnutej od iných poskytovate¾ov alebo v rámci iných schém
pomoci de minimis.
3. Pomoc môe by schválená len vtedy, ak táto spolu s doteraz poskytnutou pomocou de minimis ku dòu podania iadosti, poèas obdobia troch rokov
neprekroèí 100 000 EUR.
4. Úèas na tejto schéme pomoci nevyluèuje monos zúèastni sa na iných
schémach pomoci zameraných na podporu malého a stredného podnikania.
K. Podmienky poskytnutia pomoci
1. Podanie iadosti o poskytnutie pomoci, vrátane poadovaných príloh.
2. Splnenie podmienok stanovených v schéme.
3. iadate¾ nesmie by v èase podanie iadosti dlníkom voèi tátu (daòové
odvody, poistné na dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie, zdravotné
poistenie a na poistenie v nezamestnanosti). Taktie nesmie by v èase podania
iadosti v konkurze, likvidácii alebo v súdom urèenej správe.
4. Absolvovanie celého/úplného cyklu kolenia a vzdelávania tak, ako ho
schválil vykonávate¾ schémy.
5. Zaplatenie rozdielu ceny za poskytnuté sluby poskytovate¾ovi sluieb.
Pomoc de minimis nie je moné poskytnú v nasledovných odvetviach:
- po¾nohospodárstvo
- rybárstvo,
- vodné hospodárstvo,
- doprava,
- rudné a uho¾né baníctvo (platí len do vstupu SR do EÚ),
- oceliarsky priemysel (platí len do vstupu SR do EÚ), ako aj na
- èinnosti spojené s výrobou, spracovaním alebo marketingom výrobkov
uvedených v prílohe 1 Zmluvy o zaloení ES (zoznam, na ktorý odkazuje èl. 32
Zmluvy o zaloení ES, je v prílohe publikácie),
- èinnosti súvisiace s vývozom, hlavne nie je moné poskytnú pomoc
priamo prepojená s vývoznými mnostvami, pri zriadení a prevádzkovaní distribuèných sietí alebo pri ostatných bených výdavkoch spojených s vývozom)
- èinnosti súvisiace so zvýhodòovaním domácich výrobkov pred
dováanými.
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L. Mechanizmus poskytovania pomoci
a/ Poradenské sluby a informaèné sluby
1. Formulár iadosti o poskytnutie pomoci formou úhrady èasti poplatku je k dispozícii v centrále NARMSP a v sídle spolupracujúcich intitúcii, ako
aj na webovej stránke NARMSP a MH SR.
2. iadate¾ predkladá iados príslunej spolupracujúcej intitúcii.
3. iados o poskytnutie pomoci a evidenèný list podnikate¾a je potrebné vyplni vo vetkých bodoch presne a úplne.
4. iados a evidenèný list v prípade poradenstva ukladá do automatizovaného systému NARMSP (MIS) prísluná spolupracujúca intitúcia - RPIC,
ktorá je na tento systém sieovo napojená.
5. Spolupracujúca intitúcia preskúma iados iadate¾a o pomoc,
prièom posudzuje splnenie podmienok schémy. V prípade, e iadate¾ o pomoc
spåòa podmienky schémy, je oprávnená poskytnú poadované sluby v súlade
s podmienkami stanovenými touto schémou.
6. Príjemca pomoci je povinný potvrdi príjem poadovanej sluby svojím podpisom na konzultaènom liste a zaplati spolupracujúcej intitúcii rozdiel
medzi cenou za poskytnuté sluby, vypoèítanou pod¾a hodinovej sadzby a výkou poskytnutej ú¾avy.
7. Na poskytnutie úhrady èasti poplatkov za poskytnuté poradenské a
informaèné sluby nie je právny nárok.
b/ Vzdelávanie a e-vzdelávanie
1. Formulár iadosti o poskytnutie nenávratného finanèného príspevku
je k dispozícii v centrále NARMSP, v sídle spolupracujúcich intitúcii - RPIC,
ako aj na webovej stránke NARMSP a MH SR.
2. Prílohou iadosti je evidenèný list, zoznam úèastníkov vzdelávania a
e-vzdelávania, potvrdený tatutárnym zástupcom iadate¾a, identifikácia intitúcie, ktorá bude vzdelávanie realizova. Intitúciu (vzdelávaciu ustanovizeò),
ktorá bude vzdelávanie alebo e-vzdelávanie vykonáva si vyberá iadate¾ sám,
táto vak musí spåòa podmienky uvedené v bode C schémy.
3. iados o poskytnutie pomoci a poadované prílohy je potrebné
vyplni vo vetkých bodoch presne a úplne.
4. iados predkladá iadate¾ vykonávate¾ovi schémy - NARMSP. Ak
iados vyhovuje kritériám a podmienkam schémy, schváli poskytnutie
nenávratného finanèného príspevku na vzdelávanie alebo e-vzdelávanie. V prípade nedostatku disponibilných zdrojov budú uprednostnené iadosti tých podnikate¾ských subjektov, u ktorých je ako predmet èinnosti uvedená výluène
výrobná èinnos (výroba tovarov urèených na predaj).
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5. Po schválení iadosti a urèení výky finanèného príspevku, uzavrie
NARMSP so iadate¾om zmluvu o poskytnutí nenávratného finanèného
príspevku.
6. Podmienkou vyplatenia nenávratného finanèného príspevku vo výke
75 % z oprávnených nákladov iadate¾a vynaloených na vzdelávanie alebo evzdelávanie je úplné absolvovanie vzdelávacích aktivít a predloenie
poadovaných dokladov (osvedèenie o absolvovaní vzdelávacej aktivity a doklad o zaplatení poplatku za vzdelávaciu aktivitu. V oboch prípadoch je potrebné
predloi originál alebo notársky overenú kópiu).
7. Po absolvovaní vzdelávania predloí iadate¾ doklady pod¾a bodu 6
NARMSP, ktorá vykoná ich kontrolu. Na základe vykonanej kontroly
NARMSP uvo¾ní finanèný príspevok vo výke 75 % z oprávnených nákladov
súvisiacich s absolvovaním vzdelávania alebo e-vzdelávania na bený úèet príjemcu pomoci do 10 dní od preukázania splnenia podmienok uvedených v bode
6 a po predloení èestného prehlásenia iadate¾a, e na uvedené aktivity od
schválenia nenávratného finanèného príspevku nebola poskytnutá iadna pomoc
z verejných zdrojov.
8. V zmluve o poskytnutí finanèného príspevku si NARMSP vyhradzuje právo, na základe rozhodnutia prísluného kontrolného orgánu, v prípade
poruenia podmienok schémy, finanèný príspevok zrui alebo v prípade
vyplatenia, poadova jeho vrátenie na úèet urèený poskytovate¾om pomoci. Za
poruenie podmienok sa v tomto prípade povauje najmä predloenie nepravdivých údajov a dokladov.
9. Na poskytnutie nenávratného finanèného príspevku na vzdelávanie
a e-vzdelávanie nie je právny nárok.
M. Trvanie schémy
Platnos schémy konèí 31. 12. 2006. Ukonèenie prijímania iadostí v rámci
schémy je poskytovate¾ povinný oznámi do 30 dní od tohto rozhodnutia na
svojej webovej stránke.
N. Úèinnos schémy
Schéma nadobudla platnos dòom registrácie Úradom a úèinnos dòom
uverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku è. 44 z 11. 8. 2003.
Poznámky:

1/ Schéma nie je uverejnená v plnom znení. Schéma je v plnom znení spolu s kompletnými prílohami uverejnená na webovej stránke www.nadsme.sk. Bliie informácie, ako
aj formuláre iadosti môu záujemcovia získa priamo na adrese Národnej agentúry pre
rozvoj malého a stredného podnikania.
2/ Prijímanie iadostí je pozastavené.
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Program vzdelávania, kolení a poradenstva
pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie
Vykonávate¾ programu: Národná agentúra pre rozvoj MSP
Poskytovate¾ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR
Spolupracujúce intitúcie:
RPIC - Regionálne poradenské a informaèné centrá
BIC - Podnikate¾ské inovaèné centrá
a ich detaované pracoviská
A. Predmet a úèel tátnej pomoci
Úèelom Programu vzdelávania, kolení a poradenstva pre vybrané skupiny
záujemcov o podnikanie z radov zamestnancov, nezamestnaných a absolventov
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. Poradenstvo bude zamerané na oblasti súvisiace so zaloením a úspeným fungovaním podniku vrátane spracovania podnikate¾ských plánov.
B. Príjemca pomoci
Príjemcom pomoci sú záujemcovia o podnikanie z radov zamestnancov,
nezamestnaných a absolventov.
C. Forma a rozsah pomoci
Pomoc bude poskytovaná vo forme finanèných dotácií na realizáciu
3 - 5-dòových kolení a tréningov a vo forme dotácií na poradenské sluby.
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 budúcich podnikate¾ov bude realizovaný v oblastiach:
- marketingu,
- finanèného riadenia,
- právnej a daòovej problematiky,
- manamentu,
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-

psychológie,
obchodných zruèností,
úètovníctva,
zahranièného obchodu,
poistenia,
ivnostenského zákona,
bankových sluieb,
administratívy,
informatiky a pod.

V rámci poradenstva budú záujemcom o podnikanie poskytované sluby
v sadzbe 500 Sk/1 hod nasledovne:
- 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 zo strany záujemcu
o podnikanie a 80 % dotáciou z programu (t.j. 100 Sk/1 h. zo strany záujemcu
o podnikanie a 400 Sk/1 h. z programu).
Celkovo môe by jednému záujemcovi o podnikanie poskytnutých 40,5 h.
dotovaných sluieb. Nad tento limit si hradí plnú cenu sluby bez nároku na
príspevok zo tátneho rozpoètu.
D. Podmienky poskytnutia pomoci
Záujemca o pomoc z radov nezamestnaných musí spåòa podmienku registrácie na príslunom úrade práce. V prípade iných záujemcov o podnikanie je
potrebné ma podnikate¾ský zámer. V prípade splnenia podmienok budú jednotliví záujemcovia zaraïovaní do zvolených vzdelávacích programov.
E. Postup pri podaní iadosti o pomoc
Záujemca o pomoc sa prihlási do Programu na Ministerstve hospodárstva SR
prostredníctvom vykonávate¾a tejto pomoci NARMSP, resp. spolupracujúcich
intitúcií.
F. Vyplatenie finanèného príspevku
Záujemcom o podnikanie nebude finanèný príspevok vyplácaný priamo, pretoe podpora je poskytovaná nepriamou formou na základe zmluvy s príslunou
spolupracujúcou intitúciou.
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V prípade kolení je podmienkou vyplatenia finanèného príspevku úplná
realizácia schváleného vzdelávacieho projektu a splnenie vetkých podmienok
zmluvy o poskytnutí príspevku.
V prípade poradenstva je kadý iadate¾ povinný potvrdi príjem sluby a jej
platbu vlastnoruèným podpisom na konzultaènom liste, ktorý musí by zároveò
podpísaný aj prísluným poradcom. V konzultaènom liste musí by vyznaèená
aj finanèná hodnota poskytnutej tátnej pomoci.
Ak príjemca pomoci nedodrí podmienky, za ktorých mu bola poskytnutá, je
povinný vráti poskytnutú pomoc NARMSP.
G. Kontrola
Poskytovate¾, vykonávate¾ a kontrolné orgány tátnej správy sú oprávnené
kontrolova pouitie pridelených prostriedkov v súlade s § 10 zákona o tátnej
pomoci, podmienok programu a uzatvorenej zmluvy.
H. Závereèné ustanovenia
Na poskytnutie pomoci nie je právny nárok.
Úèas v rámci tohto programu nevyluèuje monos získania tátnej pomoci
z iných zdrojov pri dodraní podmienok urèených zákonom o tátnej pomoci.
I. Doba trvania programu
Program sa vyhlasuje s platnosou od 1. 1. 2000 na podporu aktivít, ktoré
sa zaèali realizova po 1. 1. 1999 a konèí dòom 31. 12. 2005. Prípadné predèasné ukonèenie alebo zmeny podmienok budú vèas oznámené poskytovate¾om
tátnej pomoci.
J. Uverejnenie programu
Program vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR zverejnením v Obchodnom
vestníku è. 25 zo 6. 11. 2000.
Poznámka: prijímanie iadostí je pozastavené.
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Podpora MSP prostredníctvom siete inkubátorov
a implementácia metódy Research-based spin-off
Vykonávate¾ programu: Národná agentúra pre rozvoj MSP
Vyhlasovate¾ programu: Ministerstvo hospodárstva SR
A. Predmet, úèel podpory
Podnikate¾ské inkubátory tvoria vo svete dôleitú súèas podpornej
infratruktúry pre MSP. V súèasnosti na Slovensku tento systém podpory nie je
dostatoène rozvinutý, nako¾ko vhodne vybavená a fungujúca sie inkubátorov,
ponúkajúca zaèínajúcemu podnikate¾ovi vhodné priestory, komplexné sluby
a potrebný tartovací kapitál je len v tádiu budovania. Vyuitím prostriedkov
z programu PHARE a tátneho rozpoètu boli v priebehu rokov 2002 - 2003
vybudované podnikate¾ské inkubátory v Martine, Banskej Bystrici, Spiskej
Novej Vsi, Roòave a technologické inkubátory v Bratislave, Preove
a Koiciach. Predpokladom je, e ïalie inkubátory budú v rokoch 2004 - 2008
vybudované z programu PHARE/CBC - cezhranièná spolupráca Slovensko Rakúsko (Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj) a v rámci trukturálnych
fondov EÚ prostredníctvom sektorového operaèného programu Priemysel
a sluby.
Poslaním podnikate¾ských inkubátorov je poskytova zaèínajúcim podnikate¾om vhodné tartovacie podmienky pre fungovanie ich podniku v období
minimálne troch rokov. Okrem podnikate¾ských priestorov budú ma podniky
k dispozícii kancelársku infratruktúru, administratívne sluby a odborné
poradenstvo. Inkubátory budú organizácie neziskového charakteru.
Technologické inkubátory budú implementova metódu Research-based
spin-off, èím sa vytvoria vhodné podmienky pre vyuívanie výstupov výskumu
a vývoja, patentov, priemyselných a úitkových vzorov v úzkom prepojení
s vedeckými a technickými intitúciami. Uvedená metóda je zaloená na odbornom výbere projektu, poskytnutí cenovo vhodných priestorov na realizáciu,
administratívnych sluieb, mentorstve a odbornom poradenstve, ako aj poskytnutí tartovacieho kapitálu.
Predmetom programu je finanèná podpora prevádzky inkubátorov tak, aby
mohli napåòa stanovené ciele, implementácia metódy Research-based spin-off
a poskytovanie finanènej podpory nosite¾om projektov vo forme rizikového
tartovacieho kapitálu. Týmto sa podporí realizácia výstupov výskumu a vývoja, patentov, priemyselných a úitkových vzorov, ktorých výsledkom budú inovatívne výrobky a sluby s vyou pridanou hodnotou, ktoré budú ma reálnu
nádej uplatnenia na domácom a európskom resp. svetovom trhu. Súèasne
s týmto dôjde aj k vytvoreniu nových pracovných príleitostí.
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Realizáciou programu sa sleduje:
- zvýenie miery preitia malých a stredných podnikov,
- zvýenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov,
- aplikácia výsledkov výskumu a vývoja do praxe,
- udranie zamestnanosti a podpora tvorby nových pracovných miest
v jednotlivých regiónoch SR.
Nejde o pomoc v zmysle zákona NR SR è. 231/1999 Z.z. o tátnej pomoci
v znení neskorích predpisov ale o program, ktorý predstavuje projekt budovania podpornej infratruktúry pre podnikate¾ov. V prípade kapitálových vstupov
budú tieto realizované v zmysle bených trhových podmienok.
B. Príjemca podpory
a/ Body C/1,2:
Podnikate¾ské a technologické inkubátory - vo vlastníctve organizácií
neziskového charakteru alebo miest a obcí.
b/ Bod C/3:
Nový resp. zaèínajúci podnikate¾, ktorý spåòa nasledujúce podmienky:
- podniká maximálne 1 rok v priemysle a priemyselných slubách,
- zamestnáva menej ako 10 zamestnancov,
- je zaloený na základe Obchodného zákonníka alebo ivnostenského
zákona,
- je resp. po poskytnutí investície bude zaradený do technologického
inkubátora.
C. Forma a rozsah podpory
Podpora bude zameraná na nasledovné aktivity:
1. finanènú podporu vybudovania inkubátorov a pecializovaných
inkubátorov, ktoré budú slúi pre vyuitie metódy Research-based spin-off.
Maximálny príspevok na rekontrukciu priestorov pre jeden inkubátor môe by
max. 50 % celkových oprávnených nákladov do výky 15 mil.Sk. Príjemcami
podpory môu by neziskové subjekty, ktoré nemôu by príjemcami podpory
v rámci Sektorového operaèného programu Priemysel a sluby a Jednotného
programového dokumentu NUTS II. cie¾ 2/3 Bratislavského kraja, a nachádzajú sa v regiónoch, v ktorých nemono získa podporu z uvedených programov,
2. financovanie prevádzky podnikate¾ských inkubátorov tak, aby mohli
vytvára vhodné tartovacie podmienky pre nové podniky (financované bude
75 % oprávnených prevádzkových nákladov v prvom roku, 50 % v druhom
roku, 25 % v treom roku èinnosti inkubátora). Zostávajúci rozdiel si musí
inkubátor zabezpeèi z vlastnej èinnosti (prenájom priestorov, sluby pre pod41

nikate¾ov - fax, telefón, kopírovacie sluby, poradenské sluby, prípadne ïalie
sluby pre podnikate¾ov aj mimo inkubátora). Aj v ïalích rokoch èinnosti bude
môc inkubátor poiada o nenávratný príspevok na prevádzku. Výku
príspevku urèí po vyhodnotení efektívnosti èinnosti inkubátora MH SR,
3. poskytnutie finanèných prostriedkov na priamu podporu vybraných
projektov formou kapitálového vstupu (majetkovej úèasti). Finanèná podpora nosite¾om projektov do výky max. 4 mil.Sk, uskutoènená touto formou, tvorí
tartovací (rizikový) kapitál, potrebný na úspený tart vybraného projektu.
D. Podmienky poskytnutia podpory
Podpora vybudovania a prevádzky inkubátora bude poskytnutá za základe
nasledujúcich podmienok:
- inkubátor musí by organizáciou neziskového charakteru,
- poskytnutie podpory musí by v súlade so zákonom o tátnom rozpoète
na prísluný rok a s ním súvisiacimi predpismi.
Podmienky poskytnutia finanènej podpory na projekt zaèínajúceho podnikate¾a sú:
- projekt musí spåòa poiadavku zavedenia pièkových inovatívnych
technológií, ktoré budú ma výrazný ekonomický efekt, napr. úspora energií,
zníenie nákladov, zlepenie ivotného prostredia, uplatnenie na zahranièných
trhoch a pod.,
- projekt musí by schválený komisiou zloenou zo zástupcu MH SR,
NARMSP, vedeckých a technických intitúcií. Riadite¾ prísluného inkubátora
bude predkladate¾om projektu.
Základnou podmienkou poskytnutia podpory je finanèné krytie programu
v rozpoètovej kapitole MH SR na prísluný rok.
E. Postup pri podaní iadosti o podporu
a/ Inkubátory - výstavba
1. iadate¾ o podporu na vybudovanie inkubátora predloí svoju iados
spolu s projektom NARMSP (príloha è. 1).
2. NARMSP posúdi iados z h¾adiska potrebných náleitostí (kritérium oprávnenosti iadate¾a, oprávnenosti aktivít, nákladov a celkové vyhodnotenie projektu, t.j. posúdenie projektu z h¾adiska finanènej a operaènej kapacity, relevantnosti, udrate¾nosti, rozpoètu a efektívnosti nákladov) a postúpi ju
na MH SR.
3. MH SR ju posúdi z h¾adiska potreby vybudovania inkubátora v príslunej oblasti a rozhodne o pridelení a výke podpory.
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b/ Inkubátory - prevádzka
1. Prísluný inkubátor predloí iados o poskytnutie príspevku na prísluný rok NARMSP (príloha è. 2), ktorej súèasou je aj Plán nákladov a výnosov
na prísluný rok. NARMSP iados posúdi a poiada MH SR o odsúhlasenie
výky príspevku.
2. Na základe schválenia príspevku MH SR bude inkubátoru poskytnutý
príspevok na prevádzku v zmysle bodu C.2.
c/ Zaèínajúci podnikate¾
1. Kapitálové vstupy do jednotlivých inovatívnych projektov zaèínajúcich podnikate¾ov umiestených v podnikate¾ských inkubátoroch sa budú realizova prostredníctvom Seed Capital Company, s.r.o. (SCC), na základe zmluvy
s NARMSP. Za týmto úèelom SCC zriadi osobitný Fond rizikového kapitálu pre
inovatívne firmy v technologických inkubátoroch. Prostriedky na administráciu
fondu budú predmetom nárokovania z rozpoètovej kapitoly MH SR na prísluný
rok.
2. iadate¾ predloí projekt prostredníctvom prísluného inkubátora
SCC.
3. SCC posúdi kompletnos projektu a predloí ho na rozhodnutie
Investièného výboru v rámci SCC, ktorý bude doplnený o odborníka z oblasti
technologických inovácií.
4. Investièný výbor na základe posudkov rozhodne o akceptovaní iadosti a výke kapitálového vstupu.
5. V prípade schválenia projektu iadate¾ uzatvorí s inkubátorom zmluvu o nájme a rozsahu poskytovaných sluieb.
6. SCC zabezpeèí potrebné kroky na realizáciu kapitálového vstupu do
prísluného podniku.
F. Poskytnutie finanènej podpory
Finanèné prostriedky z rozpoètu verejnej správy budú zo strany MH SR
poskytnuté NARMSP na základe Zmluvy o spolupráci medzi MH SR
a NARMSP.
a/ Inkubátory
Finanèná podpora na výstavku a prevádzku bude poskytnutá na základe
zmluvy uzatvorenej medzi NARMSP a prísluným inkubátorom.
b/ Zaèínajúci podnikate¾
Finanèné prostriedky budú zo strany NARMSP poskytnuté SCC na základe Zmluvy o spolupráci medzi NARMSP a SCC.
Finanèná podpora bude poskytnutá na základe zmluvy uzatvorenej medzi
SCC a prísluným iadate¾om alebo inkubátorom a prísluným iadate¾om.
Ak príjemca podpory nedodrí podmienky uvedené v zmluve, je povinný
poskytnutú podporu vráti.
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G. Roèný rozpoèet
Objem finanèných prostriedkov urèených na realizáciu Programu na prísluný rok oznámi MH SR na svojej webovej stránke www.economy.gov.sk
30. marca prísluného roku.
H. Kritériá hodnotenia efektívnosti podpory
Roène sa bude vyhodnocova:
- poèet firiem v selekcii,
- poèet inkubátorových firiem, z toho inovatívnych,
- poèet a objem poskytnutých kapitálových vstupov,
- obrat inkubátorových firiem, vytvorenie pridanej hodnoty,
- poèet vytvorených pracovných miest.
I. Kontrola
Na výkon kontroly úèelovosti vyuitia poskytnutej podpory sa vzahujú osobitné predpisy napr. zákon è. 440/2000 Z.z. o správe finanènej kontroly v znení
neskorích predpisov, zákon è. 523/2004 Z.z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy. Úèelovos vyuitia pomoci kontrolujú zákonom urèené intitúcie
a MH SR.
J. Závereèné ustanovenia
Na poskytnutie podpory nie je právny nárok. O poskytnutí podpory a jej
výke rozhoduje v prípade inkubátorov MH SR a v prípade zaèínajúcich podnikate¾ov Investièný výbor v rámci Seed Capital Company, s.r.o.
K. Spôsob vyhlásenia programu
Program vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR zverejnením v Obchodnom
vestníku è. 61 z 30. 3. 2005. Program bude zverejnený aj na www stránke
NARMSP, v èasopise Podnikanie a v dennej tlaèi.
L. Doba trvania podpory
Program sa vyhlasuje na podporu aktivít, ktoré sa zaènú realizova
po schválení tohto programu MH SR. Trvanie programu je èasovo obmedzené
do konca roka 2006.
Poznámka: prílohy sú zverejnené len na webovej stránke NARMSP.
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Program Monitoring a výskum
v oblasti malého a stredného podnikania
Vykonávate¾ programu: Národná agentúra pre rozvoj MSP
Poskytovate¾ pomoci:
Ministerstvo hospodárstva SR
Spolupracujúce intitúcie:
tatistický úrad SR
INFOSTAT
Ekonomická univerzita
Ekonomický ústav SAV
RPIC - Regionálne poradenské a informaèné centrá
BIC - Podnikate¾ské inovaèné centrá
CPK - Centrá prvého kontaktu
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 funguje na pôde Národnej agentúry pre rozvoj malého
a stredného podnikania (NARMSP). Slovensko má u relatívne rozvinutý sektor MSP, ktorého ïalí rast si vyaduje analytické informácie pre tátne orgány.
Vetky informaèné vstupy je potrebné analyzova a odborne interpretova
v èasových radoch na základe zvolenej mnoiny kritérií. Je ve¾mi dôleité
výskum v oblasti MSP vykonáva na permanentnom základe, èo znamená harmonizova ho s týmito èinnosami realizovanými v ostatných krajinách
Európskej únie.
B. Príjemca podpory
Priamym príjemcom podpory je NARMSP, ktorej výstupy z programu budú
slúi potrebám tátnych intitúcií ako podklad pre kompetentné rozhodovanie
o zmenách podnikate¾ského prostredia a efektívnu podporu MSP. Program je
urèený na dobudovanie kapacity a realizáciu výskumu 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 programu. NARMSP buduje toto pracovisko v
rámci bilaterálneho slovensko-holandského projektu Zlepenie podnikate¾ského prostredia v Slovenskej republike. Tento projekt priniesol know-how,
ktoré zodpovedá tandardom EÚ.
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C. Forma a rozsah podpory
Podpora spoèíva v spolufinancovaní nákladov na prípravu analýz a túdií
pripravovaných v rámci NARMSP so spolupracujúcimi intitúciami.
D. Podmienky poskytovania podpory
Výsledky výskumu vo forme správ budú k dispozícii MH SR a prístupné
vetkým podnikate¾ským subjektom a ostatným záujemcom na webovej stránke
NARMSP a MH SR.
E. Postup pri podaní iadosti o podporu
iados o podporu bude zo stany NARMSP predloená po vypracovaní
plánu. Podmienkou vyplácania tátneho príspevku je realizácia plánovaných
aktivít pod¾a schváleného harmonogramu.
F. Poskytnutie finanènej podpory
Finanèné prostriedky z rozpoètu verejnej správy budú zo strany MH SR
poskytnuté NARMSP na základe Zmluvy o spolupráci medzi MH SR
a NARMSP.
G. Kritériá hodnotenia efektívnosti podpory
1. Poèet, rozsah a kvalita analýz a správ.
2. Poèet, rozsah a kvalita podkladov pre tátne orgány a medzinárodné
intitúcie.
H. Spôsob vyhlásenia programu
Predåenie programu vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR zverejnením
v Obchodnom vestníku è. 61 z 30. 3. 2005.
I. Doba trvania programu
Program nadväzuje na program schválený v roku 2001 na základe uznesenia
vlády è. 669/2001 a vyhlasuje sa s platnosou od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006
na podporu výskumných aktivít v oblasti podnikate¾ského prostredia. Prípadné
zmeny podmienok budú vèas oznámené poskytovate¾om podpory.
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Program Európske informaèné centrum
Vykonávate¾ programu: Národná agentúra pre rozvoj MSP
Poskytovate¾ programu: Ministerstvo hospodárstva SR
Spolupracujúce intitúcie:
RPIC - Regionálne poradenské a informaèné centrá
BIC - Podnikate¾ské inovaèné centrá
EIC Bratislava
EIC Preov
CPK - Centrá prvého kontaktu
A. Predmet a úèel podpory
Malé a stredné podnikanie je v centre záujmu Európskej komisie vzh¾adom
k jeho úlohe v hospodárstve vyspelých krajín. Svojou flexibilitou umoòuje
rýchle vyuívanie najnovích poznatkov výskumu a vývoja nových technológií
a schopnosou rýchlo vytvára nové pracovné príleitosti. Európska komisia
(EK) aby podporila rozvoj malých a stredných podnikov a urýchlila ich efektívne fungovanie v podmienkach jednotného európskeho trhu, vytvorila ve¾ké
mnostvo nástrojov pre tento úèel. Propagáciu a èo najefektívnejie vyuívanie
týchto nástrojov podporuje informaèná sie Euro Info Centier (EIC). Táto sie
má takmer 300 centier vo vetkých tátoch Európskej únie a asociovaných krajín. Sie je èiastoène financovaná v rámci viacroèného komunitárneho programu
pre malé a stredné podniky. Tento program zastreuje DG Enterprise. Tak ako
v ostatných komunitárnych programoch, aj èinnos EIC okrem zdrojov EK
vyaduje kofinancovanie zo tátnych prostriedkov. Na Slovensku zatia¾ pracujú
dve EIC, ktoré boli ustanovené na základe tendra v 3. viacroènom programe pre
MSP.
B. Príjemca podpory
Program je urèený malým a stredným podnikate¾om ako nepriama forma
podpory. Ide o sústredenie celého spektra sluieb, zaloených na vyuívaní
vetkých nástrojov, ktoré vytvorila EK pre rozvoj MSP.
Na základe spolupráce so zahraniènými partnermi a úèasou na projektoch
Európskej komisie EIC umoòuje slovenským MSP prístup k obchodným a
kooperaèným kontaktom v rámci EÚ. Euro Info Centrá poskytujú komplexné
informácie malým a stredným podnikom o jednotnom trhu, legislatíve
Európskej únie, podporných programoch rozvoja podnikania a vytvára podmienky pre vzájomnú irokú kooperáciu. Úèelom je zvyova konkuren47

cieschopnos, podporova inovácie a zabezpeèi efektívnu medzinárodnú
kooperáciu MSP.
C. Forma a rozsah podpory
Podpora spoèíva v spolufinancovaní nákladov na èinnos Európskych informaèných centier v súlade s podmienkami programov Európskej únie. Program
je orientovaný multisektorovo a forma podpory je nepriama. Podnikate¾ tu má
k dispozícii sústredené ve¾ké mnostvo sluieb a informácií európskeho
charakteru, zahròujúce monosti financovania podniku z rôznych zdrojov vrátane komunitárnych, informácie o formách a monostiach podpory, sluby pre
vyh¾adávanie obchodných a kooperaèných partnerov doma a v zahranièí, marketingové informácie, informácie o podmienkach podnikania na jednotnom trhu
Európskej únie a export na iné zahranièné trhy, monosti zapoji sa do programov Európskej komisie a získa podporu z európskych fondov. EIC organizuje alebo spolupracuje pri organizovaní medzinárodných kontraktaèných
a kooperaèných podujatí pre MSP. Sluby pod¾a svojej povahy a rozsahu sú buï
bezplatné alebo hradené na úrovni pokrytia prevádzkových nákladov.
D. Podmienky poskytovania podpory
Podnikate¾ uchádzajúci sa o nepriamu pomoc musí splòova podmienky
definujúce MSP.
E. Postup pri podaní iadosti o podporu
iados o podporu bude zo stany NARMSP predloená po vypracovaní
plánu. Podmienkou vyplácania tátneho príspevku je realizácia plánovaných
aktivít pod¾a schváleného harmonogramu.
F. Poskytnutie finanènej podpory
Finanèné prostriedky z rozpoètu verejnej správy budú zo strany MH SR
poskytnuté NARMSP na základe Zmluvy o spolupráci medzi MH SR
a NARMSP.
G. Predpokladané zdroje na roky 2005 - 2006
Objem finanèných prostriedkov urèených na realizáciu Programu na prísluný rok oznámi Ministerstvo hospodárstva SR na svojej webovej stránke
www.economy.gov.sk 30. marca prísluného roku.
48

H. Kritériá hodnotenia efektívnosti podpory
1. Poèet klientov z radov MSP.
2. Rozsah a typ poskytnutých sluieb.
3. Poèet a aktuálnos kooperaèných stretnutí, seminárov a workshopov.
I. Kontrola
Poskytovate¾, vykonávate¾ a kontrolné orgány tátnej správy sú oprávnené
kontrolova pouitie pridelených prostriedkov v súlade s platnou legislatívou,
podmienok programu a uzatvorenej zmluvy.
J. Spôsob vyhlásenia programu
Predåenie programu vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR zverejnením
v Obchodnom vestníku è. 61 z 30. 3. 2005. Program bude zverejnený aj na www
stránke NARMSP, národnej www stránke EIC, v èasopise Podnikanie a v dennej tlaèi.
K. Doba trvania programu
Program nadväzuje na program schválený v roku 2001 na základe uznesenia
vlády è. 669/2001 a vyhlasuje sa s platnosou od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006. Prípadné zmeny podmienok budú vèas oznámené poskytovate¾om podpory.
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WWW stránka pre MSP
Vykonávate¾ programu: Národná agentúra pre rozvoj MSP
Poskytovate¾ programu: Ministerstvo hospodárstva SR
Spolupracujúce intitúcie:
RPIC - Regionálne poradenské a informaèné centrá
BIC - Podnikate¾ské inovaèné centrá
externý dodávate¾
A. Predmet a úèel podpory
Monitorovanie www stránok a ïalích informaèných zdrojov na internete sa
v etape globalizácie výroby a obchodu stáva rutinnou èinnosou prosperujúcich
firiem. Je nevyhnutným predpokladom rozvoja MSP a ich podnikate¾ských
aktivít.
Hlavným cie¾om vytvorenia národného sídla MSP je efektívne poskytovanie
komplexných informácií o podpore MSP. Podobne je pre rozvoj obchodných
vzahov so zahranièím dôleité prevádzkova informaènú stránku, ktorá informuje zahranièné subjekty komplexne o podnikate¾skom prostredí na Slovensku,
ponúka im informácie o dôleitých intitúciách, legislatíve, finanèných a pracovno-právnych podmienkach podnikania, podnikate¾ských podujatiach, výstavách a ve¾trhoch, ale najmä profily slovenských firiem, ktoré sú pripravené
vstupova do obchodných a iných kooperaèných vzahov so zahraniènými partnermi. Súèasne toto národné sídlo vytvára prezentaènú základòu slovenských
firiem. Obsahuje aktualizované databázy, ktoré umoòujú rýchly kontakt firiem
za úèelom obchodnej a výrobnej kooperácie. V neposlednom rade toto www
sídlo slúi ako platforma pre elektronický obchod typu firma-firma.
Vzh¾adom k súèasnému zaostávaniu vybavenia informaènými technológiami a vyuívania týchto progresívnych nástrojov slovenskými MSP, prevádzkovanie tohto web-sídla www.msponline.sk vytvára podmienky pre zachytenie
celosvetového trendu, ktorý má zásadný vplyv na ekonomický rozvoj.
B. Príjemca podpory
Priamym príjemcom podpory je NARMSP, ktorej výstupy z programu slúia
potrebám malých a stredných podnikate¾ov. Program je urèený malým a stredným podnikate¾om ako nepriama forma podpory. Ide o sústredenie celého
spektra elektronických a informaèných sluieb, ktorých úèelom je podpori
a zefektívni obchodné a kooperaèné aktivity MSP, a tým vytvori predpoklady
pre ich úspený rozvoj.
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C. Forma a rozsah podpory
Podpora spoèíva v spolufinancovaní nákladov na prevádzkovanie a ïalí
rozvoj web-sídla www.msponline.sk, ktoré môu vyuíva vetky MSP.
Obchodná èas portálu poskytuje demontráciu elektronických obchodných
aktivít ako tréningový nástroj pre záujemcov. Iba v tomto rozsahu budú náklady hradené z programu. Pravidelné reálne obchodné aktivity budú poskytované
pripojenými komerènými slubami mimo financovania programu.
Koncepcia jednotného portálu pre obchody typu firma-firma poskytuje relevantné informácie o podnikate¾skom prostredí, zvyuje obchodné aktivity medzi
slovenskými firmami navzájom a umoòuje efektívnu obchodnú komunikáciu
so zahraniènými podnikate¾skými subjektami. V súèasnej situácii slovenské
MSP nedisponujú ani potrebným vybavením, ani nevyhnutnými ¾udskými
zdrojmi pre takéto formy obchodných aktivít. Vytvorenie základne pre elektronický obchod vytvára podmienky pre splnenie kritérií, ktoré Európska
komisia uloila èlenským tátom únie, a ktoré sa vzahujú aj na Slovensko.
D. Podmienky poskytovania podpory
Stránka je prístupná vetkým podnikate¾ským subjektom. Sluby sú orientované na potreby malých a stredných firiem do 250 zamestnancov.
E. Postup pri podaní iadosti o podporu
iados o podporu na vytvorenie www stránky bude zo stany NARMSP
predloená po schválení projektu. Podnikatelia, ktorí sa zaregistrujú budú môc
v rámci nepriamej pomoci vyuíva vetky poskytované sluby, ktoré tento projekt umoòuje.
F. Poskytnutie finanènej podpory
Finanèné prostriedky z rozpoètu verejnej správy budú zo strany MH SR
poskytnuté NARMSP na základe Zmluvy o spolupráci medzi MH SR
a NARMSP.
G. Predpokladané zdroje na roky 2005 - 2006
Objem finanèných prostriedkov urèených na realizáciu Programu na prísluný rok oznámi Ministerstvo hospodárstva SR na svojej webovej stránke
www.economy.gov.sk 30. marca prísluného roku.
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H. Kritériá hodnotenia efektívnosti podpory
1. Poèet zaregistrovaných klientov z radov MSP a záujemcov o podnikanie.
2. Rozsah a typ poskytnutých sluieb.
3. Poèet návtev web-sídla.
I. Kontrola
Poskytovate¾, vykonávate¾ a kontrolné orgány tátnej správy sú oprávnené
kontrolova pouitie pridelených prostriedkov v súlade s platnou legislatívou,
podmienok programu a uzatvorenej zmluvy.
J. Závereèné ustanovenia
Úèas v rámci tohto programu nevyluèuje monos získania podpory z iných
zdrojov.
K. Spôsob vyhlásenia programu
Predåenie programu vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR zverejnením
v Obchodnom vestníku è. 61 z 30. 3. 2005. Program bude zverejnený aj na internetovej adrese NARMSP, v èasopise Podnikanie a v dennej tlaèi.
L. Doba trvania programu
Program nadväzuje na program schválený v roku 2001 na základe uznesenia
vlády è. 669/2001 a vyhlasuje sa s platnosou od 1. 1. 2005. Trvanie programu
je èasovo obmedzený do konca roku 2006. Prípadné zmeny podmienok programu budú vèas oznámené poskytovate¾om podpory.
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GRANTOVÉ SCHÉMY
V rámci predvstupovej pomoci Európskej únie Slovenskej republike zaèala
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v roku 2003 implementova dve grantové schémy schválené Finanèným memorandom Národného
programu PHARE 2002: Grantovú schému rozvoja priemyslu - IDGS
a Grantovú schému rozvoja cestovného ruchu - TDGS. Implementácia týchto grantových schém, ako pilotných programov pre trukturálne fondy, slúila
NARMSP na prípravu prevzatia funkcie implementaènej agentúry pre trukturálne fondy od roku 2004.
Grantovú schému pre rozvoj inovácií a technológií - INTEG, ktorá je
financovaná z programu PHARE 2002 Cezhranièná spolupráca (CBC) Slovensko - Rakúsko, implementuje Národná agentúra pre rozvoj malého
a stredného podnikania z poverenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Delegácie Európskej komisie v SR.
Podnikatelia môu v roku 2005 poiada o prostriedky z dvoch nových
grantových schém, ktoré realizuje NARMSP. Budú sa èiastoène financova
z prostriedkov predvstupovej pomoci EÚ (PHARE 2003).

Grantová schéma podpory inovatívnych
malých a stredných podnikov - SISME
Grantová schéma podpory inovatívnych malých a stredných podnikov - SISME
je pokraèovaním Grantovej schémy rozvoja priemyslu PHARE 2002. Program
SISME pozostáva z dvoch èastí:
Prvá èas podporuje projekty, ktoré sa zameriavajú na rozvoj konkrétnych
výrobkov, výrobných kapacít a kvality, rozvojových aktivít pre podporu výskumu a vývoja a na zvýenie povedomia o pozitívnych dopadoch inovácií.
Druhá èas sa zameriava na zvýenú dostupnos prostriedkov rizikového
kapitálu (tzv. Inovaèný fond) pre pecifické potreby rýchle sa rozvíjajúcich
priemyselných podnikov. Realizaènou intitúciou pre túto èas bude Seed Capital Company, s.r.o. Seed Capital Company, s.r.o., po analýze úspených iadate¾ov z grantovej schémy SISME môe oslovi úspených iadate¾ov
a ponúknu im dodatoèné finanèné zdroje na realizáciu projektu z Inovaèného
fondu.
Minimálna suma grantu na projekt je 10 000 EUR. Maximálna suma grantu
na projekt je 50 000 EUR. Maximálna suma projektových nákladov pokrytých
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rozpoètom EÚ je 75 % pre mimobratislavské regióny, 50 % pre bratislavský
región.
Výzva na predkladanie projektov bola zverejnená 12. januára 2005 s termínom predloenia projektov do 15. marca 2005.

Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu FM 2003
Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu FM 2003 nadväzuje na výsledky
a skúsenosti získané z Grantovej schémy rozvoja cestovného ruchu 2002. Grantová schéma je urèená pre malých a stredných podnikate¾ov a pre zaregistrované neziskové právnické osoby, ako sú mimovládne organizácie s aktivitami v cestovnom ruchu a zdruenia cestovného ruchu.
Cie¾om Komponentu 1 je podpori rast a výkon malých a stredných podnikate¾ov v oblasti cestovného ruchu a zvýi konkurenènú schopnos cestovného ruchu na Slovensku. O podporu z grantu mono poiada na nasledovné
aktivity:
- výstavba nových ubytovacích zariadení,
- zvyovanie úrovne a rekontrukcia existujúcich ubytovacích zariadení,
- budovanie nových alebo zvyovanie úrovne existujúcich zariadení
poskytujúcich sluby cestovného ruchu v existujúcich strediskách cestovného
ruchu.
Minimálna výka grantu na jeden projekt je 35 000 EUR. Maximálna výka
grantu na jeden projekt je 100 000 EUR. Maximálny podiel celkových oprávnených nákladov, ktorý môe by financovaný zo zdrojov Spoloèenstva, je 50 %.
Cie¾om Komponentu 2 je podpori aktivity orientované na tvorbu strategických a trhových podmienok, ktoré podporia úspenos zdruení a mimovládnych neziskových organizácií orientovaných na cestovný ruch a zvýia
konkurencieschopnos odvetvia cestovného ruchu na Slovensku. O podporu
z grantu mono poiada na nasledovné aktivity:
- stratégia rozvoja cestovného ruchu,
- marketing a propagácia,
- sluby turistických informaèných centier a kancelárií.
Minimálna výka grantu na jeden projekt je 10 000 EUR. Maximálna výka
grantu na jeden projekt je 50 000 EUR. Maximálny podiel celkových oprávnených nákladov, ktorý môe by financovaný zo zdrojov Spoloèenstva, je 75 %.
Výzva na predkladanie projektov bola zverejnená 1. marca 2005 s termínom
predloenia projektov do 2. mája 2005.
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SEKTOROVÝ OPERAÈNÝ PROGRAM

PRIEMYSEL A SLUBY

Národná agentúra pre rozvoj MSP je implementaènou agentúrou pre Sektorový
operaèný program Priemysel a sluby (SOP PS), Priorita 1: Rast konkurencieschopnosti priemyslu a sluieb s vyuitím rozvoja domáceho rastového potenciálu. V rámci tejto pôsobnosti zodpovedá za implementáciu týchto opatrení:
Opatrenie 1.1: Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov
a vybraných sluieb
Operaèný cie¾: Zameranie na súkromný sektor podporou rozvoja existujúcich
a nových výrobných kapacít a vytváraním nových pracovných miest prostredníctvom investícií do novej technológie a zariadenia, výrobkov a sluieb.
Oprávnené aktivity:
- podpora vzniku nových podnikov a stabilizácie a rozvoja existujúcich
podnikov u¾ahèením prístupu k rozvojovým financiám prostredníctvom NFP,
- podpora transferu nových, progresívnych a environmentálne vhodných
technológií,
- podpora rozvoja najmä MSP (nových a existujúcich), vrátane rozvoja
ivnostenského podnikania, bude orientovaná na podnikate¾ské projekty, ktoré
vytvoria alebo udria pracovné miesta,
- oprava budov a hál na ïalie priemyselné vyuitie,
- podpora a úhrada nákladov na poradenské sluby, túdie a projekty,
- podpora výrobcov vyuívajúcich domáce suroviny,
- podpora organizovania workshopov v záujme vytvárania väzieb MSP
s ve¾kými podnikmi.
Výzva na predkladanie projektov bola vyhlásená 15. júna 2004 s termínom
predloenia projektov do 30. septembra 2004.
Opatrenie 1.2: Podpora budovania a rekontrukcie infratruktúry
aktivita: technologické parky, výskumno-vývojové centrá
a inkubátory
Cie¾om opatrenia je umoni verejnému sektoru rozvíja podmienky potrebné
na podporu podnikania v oblasti priemyslu a sluieb v regiónoch v rámci Cie¾a
1 a vytvori podmienky pre vstup domácich a zahranièných investorov.
Oprávnené aktivity:
- podpora budovania inkubátorov pre zaèínajúcich podnikate¾ov a ivnostníkov, podpora budovania technologických parkov a výskumných a vývojových centier,
- podpora a úhrada nákladov na poradenské sluby, túdie a projekty.
Výzva na predkladanie projektov bola vyhlásená 7. apríla 2004 s termínom
predloenia projektov do 31. augusta 2004.
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INFORMAÈNÉ ZABEZPEÈENIE
MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

Euro info centrum
Európska komisia zriadila sie Euro info centier (EIC), aby poskytla komplexné
informácie MSP o jednotnom trhu, legislatíve Európskej únie (EÚ), podporných
programoch rozvoja podnikania a podnietila vzájomnú irokú kooperáciu.
V súèasnosti u má sie viac ako 300 kancelárií v krajinách EÚ, asociovaných
a kandidátskych krajinách.
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania je hostite¾skou
organizáciou EIC Bratislava. 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
Regionálne poradenské a informaèné centrum v Preove.
EIC pracuje na neziskovom základe. Je prístupné pre vetky MSP a poskytuje nasledovné typy sluieb:
1. Informovanie MSP o aktivitách EÚ na podporu 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 vnútorného komunikaèného
systému, èo umoòuje pravidelný prísun informácií z EK, ako aj rýchlo získa
poadované informácie z celej siete EIC. EIC aktívne vyuíva databázu pre
spoluprácu podnikate¾ov, ktorá efektívne sprostredkováva informácie o výrob56

ných a obchodných ponukách a poiadavkách MSP.
Podnikatelia sa môu so svojimi poiadavkami obráti osobne, telefonicky
alebo písomne na EIC, ktoré sídli v NARMSP v Bratislave, webová stránka
www.eic.sk.

Databáza pre spoluprácu podnikate¾ov
Systém vyh¾adávania kooperaèných partnerov vybudovala EÚ v Bruseli v roku
1973 pre èlenské táty EÚ a postupne i ïalie krajiny s cie¾om rozvinú
spoluprácu medzi výrobnými a obchodnými firmami na celom svete. Tento systém umoòuje podnikate¾ským subjektom publikova svoje kooperaèné ponuky
èi poiadavky. Podnikate¾ský subjekt zo SR, ktorý má záujem o zverejnenie
svojej ponuky v 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 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 systému zaregistruje profil firmy, pridelí mu identifikaèné èíslo
a pod týmto èíslom ho vloí do databázy. Zabezpeèí zároveò distribúciu a
cirkuláciu firemných profilov do vetkých krajín, ktoré si podnikate¾ zvolil.
3. EIC 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.
4. Ponuka na spoluprácu sa dostáva k irokému okruhu podnikate¾ských
subjektov. Záujemcovia o spoluprácu sa potom kontaktujú s prísluným EIC,
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 EIC.
Trvanie ponuky je obmedzené na dvanás 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.
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Ïalie sluby EIC pre podnikate¾skú verejnos
EIC realizuje konzultaènú èinnos pre podnikate¾ov a poskytuje na poiadanie
reere ponúk na spoluprácu tuzemských a zahranièných podnikov.
Official Journal
CD ROM o dohodách a právnych normách, týkajúcich sa podnikate¾ského
prostredia, ktoré boli vydané EÚ.
Zabezpeèenie úèasti podnikate¾ov na zahranièných a domácich podujatiach
EIC pomáhajú pri vyh¾adávaní kooperaèných partnerov aj prostredníctvom
zabezpeèenia úèasti slovenských podnikate¾ov na zahranièných a domácich
kooperaèných podujatiach zameraných na rôzne sektory hospodárstva. EIC
Bratislava organizuje informaèné a koliace podujatia pre MSP zamerané
na podporu integrácie slovenských firiem do EÚ.
Kampaò k rozíreniu EÚ
V roku 2003 zaèala kampaò Európskej komisie s cie¾om oboznamova MSP
s monosami ich pôsobenia v rozírenej EÚ. Do tejto kampane bolo zapojených 200 EIC z 26 krajín. Slovenské EIC zriadili za týmto úèelom spoloènú
národnú stránku www.eic-slovakia.sk pre podnikate¾ov SR i ostatných krajín
Európy s uitoènými informáciami o podnikaní na jednotnom trhu. Anglická
verzia stránok ponúka okrem informácií o Slovensku i ponuky slovenských
firiem prostredníctvom databázy na vyh¾adávanie obchodných partnerov.
V rámci kampane bola spracovaná príruèka Sprievodca obchodom.
EIC-zine
EIC-zine je elektronický èasopis o EÚ a Slovensku najmä pre malých a stredných podnikate¾ov. Tento èasopis je významným zdrojom informácií, ktoré
pomáhajú podnikate¾om lepie sa orientova na jednotnom trhu EÚ. U tretí rok
prináa denne informácie rozdelené do nieko¾kých tém. Publikovaných bolo u
viac ako 1 500 èlánkov. Najèítanejími sú príspevky zamerané na cestovný ruch,
programy EÚ, informaèné technológie a inovácie. Èitatelia môu zároveò publikova svoje vlastné príspevky o aktivitách vo svojom regióne.
Tender Support System (TSS)
Bez toho, aby podnikate¾ bol expert na verejné obstarávanie, môe vyui
58

príleitosti, ktoré verejné zákazky predstavujú pre MSP. Verejné obstarávanie
v EÚ predstavuje 15 % HDP EÚ. NARMSP úèasou na projekte EU Matching
u¾ahèuje prístup MSP k informáciám o verejných zákazkách intitúcií z celej
Európy. Euro info centrum Bratislava poskytuje pre slovenské firmy so záujmom o vyh¾adávanie vhodných verejných výziev (tendrov) z celej Európy
slubu automatizovaného zasielania oznamov o tendroch.
Interactive Policy Making (IPM)
IPM je iniciatíva Európskej komisie, ktorej cie¾om je lepie pochopi, ako obyvatelia, spotrebitelia a podnikatelia vnímajú politiku Európskej únie, a pouèi sa
z ich skúseností. Informácie od obèanov a podnikate¾ov o ich kadodenných
problémoch Európska komisia zbiera prostredníctvom svojich sprostredkovate¾ov, ktorými sú:
- Euro info centrá (Euro Info Centres)
- Európske spotrebite¾ské centrá (European Consumer Centres)
- Informaèné centrá pre obyvate¾ov (Citizens Signpost Service)
Prostredníctvom týchto centier je kadoroène zozbieraných nieko¾ko tisíc
prípadov. Získaná spätná väzba pomáha Európskej komisii v tvorbe a zlepovaní politík EÚ. Euro info centrum je jedným z kontaktných bodov, kde môu
podnikatelia nahlási svoj problém alebo postreh týkajúci sa predovetkým podnikate¾ského prostredia v EÚ.
Elektronické informaèné listy
EIC rozposiela registrovaným klientom pravidelné oznamy o pripravovaných
seminároch a kontraktaèných stretnutiach, nových ponukách z databázy pre
spoluprácu podnikate¾ov, ako aj zaujímavých èlánkoch z elektronického
èasopisu EIC-zine. Registrovaným klientom sa podnikate¾ stane po vyplnení a
zaslaní registraèného formulára, ktorý nájde na stránke www.eic.sk .
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/.
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PORADENSTVO A VZDELÁVANIE
MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKATE¼OV

Sie centier RPIC a BIC
Regionálne poradenské a informaèné centrá a podnikate¾ské inovaèné centrá
dlhodobo pôsobia takmer vo vetkých regiónoch Slovenska s cie¾om podporova rozvoj malého a stredného podnikania formou priamej pomoci firmám
v re-gióne. Spolu s centrami prvého kontaktu tvoria intitucionálnu sie Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania.

RPIC - Regionálne poradenské a informaèné centrá
Regionálne poradenské a informaèné centrá boli zaloené na báze partnerstva
verejného a súkromného sektora ako neziskové intitúcie vo forme záujmového
zdruenia právnických osôb s cie¾om podporova hospodársky rozvoj na
regionálnej úrovni prostredníctvom rozvoja malého a stredného podnikania
(MSP).

BIC - Podnikate¾ské inovaèné centrá
Podnikate¾ské inovaèné centrá boli zaloené s poslaním aktívne podporova
vybrané podnikate¾ské zámery v danom regióne a poskytova im dlhodobú starostlivos. Ich cie¾om je orientova sa najmä na firmy s inovatívnym charakterom, ktoré podnikajú s novým výrobkom, slubou alebo technológiou.
Prostredníctvom Európskej siete inovatívnych centier (EBN), ktorej sú èlenmi,
sprostredkúvajú kontakty s firmami pracujúcimi v rámci tejto siete.
Centrá RPIC a BIC poskytujú komplexné informaèné, poradenské, vzdelávacie a finanèné sluby najmä pre:
- záujemcov o podnikanie najmä z radov nezamestnaných, ktorí majú
záujem realizova svoju podnikate¾skú mylienku,
- zaèínajúce a existujúce malé a stredné podniky, ktoré potrebujú riei
svoje podnikate¾ské problémy, resp. majú záujem rozíri rozsah svojej podnikate¾skej èinnosti.
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Sluby poskytované RPIC a BIC
Napriek odlinostiam medzi jednotlivými centrami poskytujú RPIC a BIC
spoloèné spektrum nasledovných sluieb:
Poskytovanie informácií
- o aktuálnom systéme podpory malých a stredných podnikate¾ov,
monostiach a formách ich vyuitia
Poradenské sluby
- pre záujemcov o podnikanie, zaèínajúcich a existujúcich malých a stredných podnikate¾ov, a to v oblasti marketingu, manamentu a financií
Vypracovanie
- podnikate¾ských plánov alebo ich èastí
- projektov regionálneho rozvoja
- projektov pre grantové schémy
Posúdenie podnikate¾ských plánov a rozvojových projektov
- pre úvery z Mikropôièkovej schémy
Vzdelávanie
- záujemcov o podnikanie predovetkým z radov nezamestnaných zamerané na základy podnikania, resp. na základné kroky pri zaloení vlastného
podniku
- existujúcich podnikate¾ov zamerané na k¾úèové oblasti podnikania
a aktuálne témy
Sprostredkovanie
- obchodných a kooperaèných kontaktov medzi slovenskými a zahraniènými firmami na báze spolupráce s Euro info centrom
Poskytovanie ïalích sluieb
- spojených s podporou rozvoja malého a stredného podnikania (napr.
poskytovanie mikropôièiek, sluby podnikate¾ského inkubátora).
O týchto slubách sa záujemcovia dozvedia viac od pracovníkov jednotlivých RPIC a BIC.
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Adresár RPIC:
* RPIC Bratislava
Ing. Karol France, kultétyho 1, 832 27 Bratislava 3
Tel.: 02/50 22 44 14, fax: 02/50 22 44 14
E-mail: rpicbra@pobox.sk
* RPIC Dunajská Streda
Ing. Juraj Fekete, Kukuèínova 459/18, 929 01 Dunajská Streda 1
Tel.: 031/550 35 02, 552 96 39, fax: 031/550 35 01
E-mail: rpicds@nextra.sk
* RPIC Komárno
Ing. Zuzana Szabóová, Záhradnícka 15, 945 01 Komárno 1
Tel.: 035/770 19 38, fax: 035770 45 82
E-mail: rpic.kn@nextra.sk
* RPIC Koice
Ing. Vladimír Cirbes, Trieda SNP 48/A, 042 11 Koice 1
Tel.: 055/641 92 45, tel./fax: 055/644 68 63
E-mail: rpicke@napri.sk
* RPIC Luèenec
Ing. Miroslav Hako, Námestie republiky 26, P.O.BOX 5, 984 01 Luèenec 1
Tel.: 047/433 39 41, fax: 047/433 30 87
E-mail: rpic.lc@stonline.sk
* RPIC Martin
Marta Fleková, Flámska 1, 036 01 Martin 1
Tel.: 043/422 48 80, 422 48 82, fax: 043/423 90 88
E-mail: rpicmt@rpicmt.sk
* RPIC Nitra
Ing. Duan Slíik, CSc., Nábreie mládee 1, 949 01 Nitra 1
Tel.: 037/772 24 01, fax: 037/772 24 00
E-mail: rpic@rpic.sk
* RPIC Poprad
Ing. Peter Litavec, CSc., Mnohe¾ova 22, 058 01 Poprad 1
Tel./fax: 052/772 13 20, fax: 052/789 51 62
E-mail: rpic@rpicpp.sk
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* RPIC Povaská Bystrica
Ing. Jozef Hosmaj, M. R. tefánika 157/45, 017 01 Povaská Bystrica 1
Tel.: 042/432 55 54, 432 55 53, fax: 042/432 55 56
E-mail: rpicpb@nextra.sk
* RPIC Preov
Ing. Branislav Kolenka, Reimanova 9, 080 01 Preov 1
Tel.: 051/756 03 17-8, 756 03 24, tel./fax: 051/756 05 52
E-mail: rpic@rpicpo.sk
* RPIC Roòava
Ing. Ladislav Lorincz
Zakarpatská 19, 048 01 Roòava 1
Tel.: 058/788 06 01, fax: 058/788 06 02
E-mail: rpic@roznava.sk
* RPIC Trebiov
Ing. Ján Petr, M. R. tefánika, komplex Berehovo, 075 01 Trebiov 1
Tel./fax: 056/672 57 11, 668 13 60-2
E-mail: rpic@trebisov.sk
* RPIC Trenèín
Ing. Jozef Gerliczy, Opatovská 23, 911 01 Trenèín 1
Tel.: 032/744 25 09, 774 60 20, fax: 032/744 99 90
E-mail: rpictn@psg.sk
* RPIC Zvolen
Ing. Miroslav Grekèo, Buzulucká 3, 960 01 Zvolen 1
Tel.: 045/532 16 46, fax: 045/532 16 47
E-mail: rpiczv@psgnetzv.sk
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Adresár BIC:
* BIC Banská Bystrica
Ing. Miroslav Ursíny, Rudohorská 33, 974 01 Banská Bystrica 1
Tel.: 048/471 64 11-2, fax: 048/471 64 14, 471 64 18
E-mail: bicbb@bicbb.sk
* BIC Bratislava
Ing. Roman Linczényi, Zochova 5, 811 03 Bratislava 1
Tel.: 02/54 41 75 15, fax: 02/54 41 75 22
E-mail: lindy@bicba.sk
* BIC Koice
Ing. Andrea Hrabovská, Florianska 19, 040 01 Koice 1
Tel.: 055/727 91 01-6, tel./fax: 055/727 91 31
E-mail: hrabovska@bicke.sk
* BIC Prievidza
Ing. Frantiek Vrták, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza 1
Tel.: 046/542 41 01, tel./fax: 046/542 67 33
E-mail: bicpd@bb.telecom.sk
* BIC Spiská Nová Ves
Ing. Katarína Krotáková, Zimná 73, 052 01 Spiská Nová Ves 1
Tel.: 053/417 38 11, fax: 053/417 38 16
E-mail: bicsnv@bicsnv.sk
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Podnikate¾ské inkubátory
Podnikate¾ský inkubátor je miesto, kde sa koncentrujú novovytvorené podniky
na limitovanom priestore. Cie¾om inkubátorov je zvýi ancu preitia týchto
podnikov a podporova ich rast prostredníctvom poskytovania:
- prenájmu priestorov na podnikanie za niie nájomné ako je bené
v danej lokalite (zvyèajne na úrovni nákladov),
- spoloènej technickej infratruktúry, t.j. fax, telefón, kopírka, prístup
k poèítaèom a internetu, sluby spoloèného sekretariátu a pod.,
-

odborných poradenských sluieb a vzdelávania.

Hlavný dôraz je kladený na lokálny rozvoj a tvorbu pracovných miest.
Technologická orientácia klasických inkubátorov je len marginálna.
Technologické inkubátory (TI) podporujú inovatívne zaèínajúce podniky
s dôrazom na transfer technológií. Èasto sú prepojené s univerzitami, výskumnými intitúciami a vedecko-technologickými parkami a zamerané na pecifické
priemyselné clustre a technológie.
V roku 1999 fungovali 3 podnikate¾ské inkubátory, ktoré boli umiestené
v rámci BIC, avak ich priestory boli v porovnaní s inkubátormi v Európskej
únii malé a nedostatoène technicky vybavené. Poènúc Finanèným memorandom
PHARE 1999 sa zaèalo podporova budovanie inkubátorov aj na Slovensku.
V priebehu rokov 2002 - 2003 bolo vybudovaných/zrekontruovaných 7 nových
podnikate¾ských inkubátorov, ktoré budú financované z programu
PHARE 1999 a 2000 a tie zo tátneho podporného programu Podpora MSP
prostredníctvom siete inkubátorov a implementáciou metódy Research-based
spin-off.
V roku 2002 boli otvorené nasledujúce inkubátory:
- Podnikate¾ský inkubátor a technologické centrum v Banskej Bystrici
(kontaktná intitúcia BIaTC Banská Bystrica),
- Martinsko-flámské podnikate¾ské a inkubátorové centrum v Martine
(kontaktná intitúcia RPIC Martin).
Okrem novovybudovaných inkubátorov pôsobí podnikate¾ský inkubátor aj
pri BIC Prievidza.
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V roku 2003 boli vybudované podnikate¾ské inkubátory v týchto mestách:
-

Bratislava (TI) - kontaktná intitúcia RPIC Bratislava,
Koice (TI) - kontaktná intitúcia KVTI Koice,
Preov (TI) - kontaktná intitúcia RPIC Preov,
Spiská Nová Ves - kontaktná intitúcia Podnikate¾ský inkubátor Spiská
Nová Ves,
Roòava - kontaktná intitúcia RPIC Roòava.

V rámci grantovej schémy INTEG, ktorá je financovaná z programu PHARE
CBS, budú v rokoch 2004 - 2005 zriadené dva technologické inkubátory
v Bratislavskom a Trnavskom kraji.
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Centrá prvého kontaktu
Centrá prvého kontaktu (CPK) boli zaloené ako zdruenia právnických osôb,
v ktorých má zastúpenie miestna samospráva, ako aj vybrané intitúcie (napr.
RPIC/BIC, SOPK, organizácie podnikate¾ov a pod.). Svoju èinnos zaèali
v októbri 2002. Cie¾om ich zaloenia bolo rozíri informaènú sie pre podnikate¾ov a záujemcov o podnikanie do vzdialenejích resp. menej ekonomicky
vyspelých regiónov Slovenska, v ktorých nemá zastúpenie iadna organizácia
zameraná na pomoc malým a stredným podnikate¾om.
Centrá prvého kontaktu sú súèasou siete poradenských intitúcií NARMSP,
do ktorej okrem nich patrí aj sie centier RPIC, BIC a podnikate¾ských inkubátorov.
Poslanie CPK:
-

poskytovanými slubami prispie k zlepeniu podnikate¾skej klímy
podporova vytváranie nových pracovných príleitostí
zvyova konkurencieschopnos cie¾ových skupín
podporova spoluprácu v rámci EÚ
prezentova a zvidite¾òova svoje regióny

Cie¾ové skupiny CPK:
-

malí a strední podnikatelia (MSP)
potenciálni podnikatelia
nezamestnaní
absolventi kôl
investori
orgány verejnej správy

Sluby poskytované CPK:
Poradenstvo
- podnikate¾ské, ekonomické a finanèné
- o moných finanèných zdrojoch
- o daniach a odvodoch
- o iniciatívach EÚ zameraných na podporu MSP
Pomoc pri spracovaní
- podnikate¾ských zámerov a finanèných plánov
- projektov súvisiacich s problematikou malého a stredného podnikania
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Sprostredkovanie
- prístupu k podporným programom
- dialógu medzi súkromným a verejným sektorom
- odborných poradcov v danej problematike
- kontaktov na iné subjekty s monosou spolupráce
Vzdelávanie
- kolenia a semináre v oblastiach podnikania, daní a legislatívy
Poskytovanie informácií
- o fungovaní predvstupovej pomoci EÚ
- o povstupovej pomoci EÚ - Kohézny fond, trukturálne fondy, ESF
- o finanènej pomoci SR a iných subjektov
- o ïalích poskytovaných slubách sa záujemcovia dozvedia priamo
od pracovníkov jednotlivých centier.
Na Slovensku funguje v súèasnosti 9 centier prvého kontaktu, ktoré sú
lokalizované v prioritnom regióne Slovensko - východ, t.j. Koický kraj,
Preovský kraj a vybrané okresy Banskobystrického kraja.

Adresár CPK:
* Centrum prvého kontaktu Bardejov
Ing. Pavol Krok
Radnièné námestie 21, 085 01 Bardejov
Tel.: 054/472 22 19, 472 32 71, fax: 054/472 22 19
E-mail: bcb@stonline.sk
* Centrum prvého kontaktu Brezno
Mgr. Ján Milan
Nám. gen. M.R. tefánika 55, 977 01 Brezno
Tel.: 048/611 48 68, fax: 048/611 48 67
E-mail: cpkbrezno@stonline.sk
* Centrum prvého kontaktu Levoèa
Ing. Andrea Hradiská
Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoèa
Tel.: 053/469 90 65, fax: 053/469 90 65
E-mail: cpklevoca@levoca.sk
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* Centrum prvého kontaktu Medzilaborce
Ing. Vladislav Viòovský
Mierová 326/24, 068 01 Medzilaborce
Tel.: 057/748 05 51, fax: 057/748 05 50
E-mail: cpkml@stonline.sk
* Centrum prvého kontaktu Michalovce
Ing. ¼uboslav Závacký
Námestie oslobodite¾ov 30, 071 01 Michalovce
kancelária: Nám.slobody 1, è.dverí 44-45
Tel.: 056/688 58 01, fax: 056/688 58 02
E-mail: cpkmi@stonline.sk
* Centrum prvého kontaktu Poltár
Ing. Zuzana matlíková
eleznièná 2, 987 01 Poltár
Tel.: 047/411 18 00, fax: 047/411 18 01
E-mail: cpkpoltar@cpk.sk
* Centrum prvého kontaktu Sabinov
Ing. ¼ubomír Vako
Janka Borodáèa 18, 083 01 Sabinov
Tel.: 0905/416 567
E-mail: cpk_sb@lonler.sk
* Centrum prvého kontaktu Snina
Ing. Jozef Gorbec
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Tel.: 057/758 18 50-1, fax: 057/758 18 52
E-mail: cpksnina@stonline.sk
* Centrum prvého kontaktu Ve¾ký Krtí
Ing. Katarína krdlová
Komenského 3, 990 01 Ve¾ký Krtí
Tel.: 047/491 10 81, fax: 047/491 10 80
E-mail: cpk.velkykrtis@velky-krtis.sk
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POMOC
EURÓPSKEJ ÚNIE

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKA ÚNIA (EÚ) je zoskupenie 25 demokratických tátov Európy,
ktoré sa dobrovo¾ne spojili do politického a ekonomického zoskupenia na dosiahnutie spoloèných cie¾ov a jednoty v Európe pomocou jednotnej zahraniènej
a vnútornej politiky zvrchovaných èlenských tátov.
Európska únia poskytuje krajinám, ktoré sa 1. mája 2004 stali jej novými
èlenmi a tie tým, ktoré sa na vstup ete len pripravujú, rozsiahlu pomoc. Aj
napriek tomu, e Európska únia je ako celok jedna z najprosperujúcejích oblastí
s vyspelou ekonomikou, existujú rozdiely medzi niektorými jej èlenskými tátmi. Rozdielna je aj sociálno-ekonomická úroveò jednotlivých regiónov. Niektoré sú vysoko rozvinuté a prosperujúce a iné naopak zaostávajúce èi upadajúce.
Aj preto je jedným z prioritných cie¾ov Európskej únie zniovanie rozdielov
medzi úrovòami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zmieròovanie zaostalosti
v tých - z rôznych príèin znevýhodnených - napr. vidieckych oblastí a pod.
Pomoc Európskej únie pre zaostávajúce regióny sa neobmedzuje len na
finanèné príspevky. Prostredníctvom regionálnej politiky Spoloèenstvo dohliada na rozvojové aktivity plánované na miestnej úrovni. Tam, kde je to nevyhnutné, dopåòa regionálna politika vnútorný trh a hospodársku a menovú úniu.
Finanèné prostriedky vyèlenené na realizáciu regionálnej politiky Európskej
únie predstavujú viac ako tretinu celkového rozpoètu Európskej únie. Od roku
2000 európska regionálna politika aktívne prispieva aj k ekonomickému rozvoju krajín, ktoré poiadali o vstup do Európskej únie. V desiatich nových èlenských krajinách strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska, boli prijaté
peciálne nástroje v oblasti ivotného prostredia a rozvoja dopravných sietí.
Pomoc Európskej únie môeme rozdeli na tzv. predvstupovú a povstupovú.

Predvstupová pomoc
Európska únia má pre roky 2000 - 2006 vyèlenených 22 miliárd eúr pre predvstupové fondy, ktoré by mali pomôc trukturálnym zmenám a podporili by
rozvoj regiónov v bývalých kandidátskych, teraz u v nových èlenských tátoch.
Tieto fondy boli vyèlenené pre Bulharsko, Èeskú republiku, Estónsko, Litvu,
Lotysko, Maïarsko, Po¾sko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.
Slovensko spolu s ïalími deviatimi novými èlenskými krajinami môe
vyuíva v rokoch 2000 - 2006 finanènú pomoc, ktorú ponúka Európska únia
v rámci peciálnych predvstupových programov. V predvstupovom období sa
Slovensko zúèastòovalo a ete aj zúèastòuje na troch:
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1. PHARE (Poland and Hungary Assistance for Restructuring of their
Economies) - zameriava sa na posilnenie administratívnych a intitucionálnych
kapacít v kandidátskych krajinách a priame finanèné investície.
2. ISPA (the Instrument for Structural Policies for Pre accesion) - je predvstupovým nástrojom Európskej únie, ktorý mal za cie¾ spolufinancova projekty v doprave a ochrane ivotného prostredia. Od 1. mája 2004 sa vetky existujúce projekty ISPA zmenili na projekty Kohézneho fondu.
3. SAPARD (Special Accesion Programme for Agriculture and Rural
Development) - je predvstupovým nástrojom Európskej únie, ktorý sa v predvstupovom období sústreïoval predovetkým na prípravu Slovenska na èlenstvo v únii v oblasti po¾nohospodárstva a rozvoja vidieka.
Cie¾om týchto troch programov bolo pomôc Slovensku pripravi sa aj na
vyuívanie trukturálnych fondov, ktoré èerpá od 1. mája 2004, keï sa stalo
plnoprávnym èlenom únie.
Tieto predvstupové fondy boli po vstupe krajiny do Európskej únie
nahradené trukturálnymi fondmi. Od roku 2004 a do roku 2006 Slovensko
môe u len doèerpáva staré projekty.

trukturálne fondy
trukturálnymi fondmi nazývame tyri hlavné fondy Európskej únie:
1. Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF - European Regional
Development Fund) financuje investície do rozvoja infratruktúry, do tvorby
pracovných príleitostí, podporuje rozvoj malých a stredných podnikov, miestny ekonomický rozvoj, opatrenia v rámci zlepenia ivotného prostredia a
cezhraniènú spoluprácu.
2. Európsky sociálny fond (ESF - European Social Fund) je orientovaný
na opatrenia zamerajúce sa na zniovanie nezamestnanosti, zachovanie zamestnanosti, na podporu rovnakých príleitostí, na zvyovanie úrovne vzdelávania a
kolenia, podporuje pracovnú mobilitu.
3. Európsky po¾nohospodársky usmeròovací a garanèný fond,
usmeròovacia sekcia (EAGGF - Guidance - European Agriculture Guidance
and Guarantee Fund, Guidance Section) podporuje rozvoj vidieka a pomoc farmárom najmä v regiónoch so zaostávajúcim rozvojom, v tzv. zaostalých
regiónoch. Sú nimi regióny, ktorých DPH na obyvate¾a meraný paritou kúpnej
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sily je mení ne 75 percent priemeru EÚ. Je zameraný na adaptáciu po¾nohospodárskych truktúr, na rozvoj po¾nohospodárskej infratruktúry, na rozvoj
vidieka a obnovu lesov. (EAGGF tvoria dve sekcie usmeròovacia a záruèná. Za
trukturálny fond sa pokladá iba jeho usmeròovacia sekcia.)
4. Finanèný nástroj na usmeròovanie rybolovu (FIFG - Financial Instrument for Fishies Guidance) slúi na zlepenie konkurencieschopnosti a na podporu podnikania v rybárstve a rybolove.
trukturálne fondy nefinancujú individuálne projekty, ale viacroèné programy regionálneho rozvoja, ktoré pripravujú regióny, èlenské táty a Európska
komisia.
trukturálne fondy majú tri prioritné Ciele:
Cie¾ 1 - je zameraný na podporu a rozvoj trukturálnych zmien regiónov so
zaostávajúcim rozvojom, tzv. zaostalých regiónov. Sú to regióny, ktorých HDP
na obyvate¾a meraný paritou kúpnej sily je mení ne 75 percent priemeru EÚ.
Tento cie¾ zahàòa tie najzaostalejie regióny. V oblastiach Cie¾a 1 ije v súèasnosti 22 percent obyvate¾ov EÚ.
Cie¾ 2 - je zameraný na podporu hospodárskej a spoloèenskej premeny
oblastí, ktoré èelia trukturálnym akostiam. Patria sem najmä oblasti, ktoré
prechádzajú sociálno-ekonomickými zmenami v priemysle a v slubách, upadajúce vidiecke oblasti, mestské èasti nachádzajúce sa v akostiach a krízou
postihnuté obce závislé na rybolove.
Cie¾ 3 - je zameraný na podporu prispôsobovania a modernizáciu politík a
systémov vzdelávania, kolenia a zamestnanosti. Môe by pouitý na financovanie oblastí, ktoré nespadajú pod Cie¾ 1.
Rozdelenie regiónov Slovenska pod¾a Cie¾ov:
Cie¾

Oprávnené územie

Cie¾ 1 Trnavský
Trenèiansky
Nitriansky
Banskobystrický
ilinský
Preovský
Koický kraj

Typ trukturálneho fondu
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky po¾nohospodársky usmeròovací
a záruèný fond
Finanèný nástroj na usmeròovanie rybolovu
Európsky sociálny fond
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Cie¾ 2 Vybraté územie
Európsky sociálny fond
Bratislavského kraja
Európsky fond regionálneho rozvoja
ako napr. okres Pezinok,
Senec, Malacky,
územie Èunova,
Jarovce,
Rusovce,
Záhorská Bystrica,
Vajnory
Cie¾ 3 Bratislavský kraj

Európsky sociálny fond

trukturálne fondy a Slovenská republika
Strategickým dokumentom pre èerpanie pomoci zo trukturálnych fondov je
Národný rozvojový plán, ktorý poskytuje obraz o súèasnom stave regiónov a
súèasne naznaèuje monosti rieenia problémov v krajine. Jeho súèasou sú
operaèné programy, ktoré upresòujú a rieia problémy jednotlivých oblastí v
hlbom kontexte. Na Národný rozvojový plán nadväzuje 1 operaèný program, 3
sektorové operaèné programy a 2 jednotné programové dokumenty. Operaèné
programy rozpracúvajú jednotlivé priority Národného rozvojového plánu do
sústavy opatrení. Na operaèné programy nadväzujú tzv. programové doplnky,
ktoré poskytujú podrobné informácie o obsahu kadého z navrhnutých opatrení.
Programy a programové dokumenty Národného rozvojového plánu:
Sektorový operaèný program Priemysel a Sluby
SOP Priemysel a sluby - programový doplnok
- v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR
Operaèný program Základná infratruktúra
OP Základná infratruktúra - programový doplnok
- v pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Ministerstva ivotného prostredia SR a Ministerstva dopravy, pôt
a telekomunikácií SR
Sektorový operaèný program Po¾nohospodárstvo a rozvoj vidieka
SOP Po¾nohospodárstvo a rozvoj vidieka - programový doplnok
- v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR
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Sektorový operaèný program ¼udské zdroje
SOP ¼udské zdroje - doplnok programu
- v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cie¾ 2
JPD NUTS II - Bratislava Cie¾ 2 - doplnok programu
- v pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cie¾ 3
JPD NUTS II - Bratislava Cie¾ 3 - doplnok programu
- v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Prijímatelia peòazí zo trukturálnych fondov sú z verejného sektora, teda
rozpoètové a príspevkové organizácie, obce, vyie územné celky, ako aj zo
súkromného sektora, a to právnické aj fyzické osoby.

Iniciatívy spoloèenstva
Zo trukturálnych fondov sú financované aj tzv. iniciatívy spoloèenstva, ktoré sa
týkajú nasledovných oblastí:
1. INTERREG - aktivity tejto iniciatívy sú sústredené na podporu cezhraniènej spolupráce (zameranie A), transregionálnu spoluprácu (zameranie B)
a transnacionálnu spoluprácu (zameranie C); sú zamerané na podporu rozvoja
malých a stredných podnikate¾ov, vzdelávania, kolení a kultúrnych výmen,
rieenia zdravotných problémov v prihranièných regiónoch, ochranu a zlepenie
ivotného prostredia, energetických sietí, dopravy a telekomunikácií.
2. EQUAL - obsahovo je tento program prepojený na európsku stratégiu
zamestnanosti a na nadnárodnú spoluprácu podporujúcu nové metódy boja proti
vetkým formám diskriminácie a nerovnosti v oblasti trhu práce.
3. LEADER - rozvoj vidieka.
4. URBAN - hospodárska a spoloèenská obnova miest a prímestských
oblastí nachádzajúcich sa v kríze.
V rokoch 2004 - 2006 môe Slovenská republika, tak ako aj ostatné nové
èlenské táty Európskej únie, èerpa finanènú pomoc len z iniciatív INTERREG
a EQUAL.
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Riadiace orgány pre iniciatívy spoloèenstva INTERREG a EQUAL:
INTERREG A
- v pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
INTERREG B
- v pôsobnosti Ministerstva ivotného prostredia SR
INTERREG C
- v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR
EQUAL
- v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

tátna pomoc
Pre mnohých prijímate¾ov príspevku zo trukturálnych fondov ide o poskytnutie finanènej pomoci v zmysle pravidiel tátnej pomoci. Preto kadý uchádzaè
o príspevok v spolupráci s implementaènou agentúrou je povinný vykona tzv.
test tátnej pomoci, ktorého výsledok urèí, èi ide o subjekt, na ktorý sa vzahuje tátna pomoc. Zvyèajne ide o súkromné a iné podnikate¾ské subjekty
zaloené na dosahovanie zisku. Ak sa na základe tohto testu zistí, e uchádzaè
spadá do tejto kategórie, budú sa na neho viaza pravidlá tátnej pomoci. V
takomto prípade základom pre výpoèet príspevku je regionálna mapa tátnej
pomoci Slovenskej republiky, pod¾a ktorej sa urèuje strop intenzity pomoci z
oprávnených výdavkov projektu.
Podrobné pravidlá pre poskytnutie príspevku, jeho výku, podmienky definujú schémy tátnej pomoci. Do tátnej pomoci sa zahàòa príspevok trukturálneho fondu a príspevok z verejných zdrojov krajiny (napr. zo tátneho
rozpoètu, príspevku obce, vyieho územného celku).
Vyhlasovate¾mi schém tátnej pomoci sú Ministerstvo hospodárstva SR,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo
ivotného prostredia SR. Vyhlasovatelia schémy zverejòujú na svojich
webových stránkach a v Obchodnom vestníku.
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Kohézny fond
Kohézny (súdrný) fond slúi na realizáciu trukturálnej politiky Európskej
únie. Kohézny fond nie je zaradený medzi trukturálne fondy. Hlavný rozdiel
medzi nimi je ten, e základnou bunkou Kohézneho fondu je tát a nie regióny,
ako to platí pre trukturálne fondy. Krajiny, ktoré sú oprávnené èerpa z
Kohézneho fondu, by mali ma HDP na obyvate¾a nií ako 90 percent
priemeru EÚ. Projekty z Kohézneho fondu môu by spolufinancované zo
strany Európskej komisie a do výky 85 percent.
Kohézny fond financuje projekty v oblasti ivotného prostredia a dopravnej
infratruktúry s investiènými nákladom nad 10 mil.EUR.
Kohézny fond má v rokoch 2000 a 2006 v EÚ k dispozícii asi 2,5 miliardy
EUR roène, èo je celkovo 18 miliárd EUR (v cenách roku 1999). Slovensko by
mohlo z Kohézneho fondu pod¾a odhadov Európskej komisie reálne získa za
tri roky - od 2004 do 2006 sumu 5,584 mld.Sk.
Prioritné sú projekty z oblasti dopravy zamerané na multimodiálne koridory
medzinárodnej dopravy, ktoré schválila Helsinská paneurópska konferencia
ministrov dopravy v roku 1997. Finanèné nároky vybraných dopravných projektov presahujú finanèný rámec stanovený pre skrátené plánovacie obdobie
2004 - 2006. V súèasnosti sa perspektívne pripravujú projekty pre plánovacie
obdobie na roky 2007 - 2013.
V oblasti ivotného prostredia je výber projektov motivovaný snahou o dosiahnutie maximálneho pokroku v stave ivotného prostredia. Ide najmä o projekty vo vodnom a odpadovom hospodárstve.
Za riadenie a koordináciu Kohézneho fondu zodpovedá Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Sprostredkovate¾skými orgánmi sú Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií SR a Ministerstvo ivotného prostredia
SR.
Implementaènými agentúrami sú Slovenská správa ciest, eleznièné
spoloènosti v SR s Ministerstvo ivotného prostredia SR, ktoré vypisujú súae
na obstarávanie k daným projektom.

Èerpanie fondov z Európskej únie
Slovenská republika sa v súèasnosti nachádza v etape implementácie trukturálnych fondov, ktorá sa realizuje prostredníctvom výziev na predkladanie projektov, ktoré zverejòujú zodpovedné ministerstvá - Riadiace
orgány daných rozvojových programov, alebo priamym pride¾ovaním
finanèných prostriedkov.
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Prostredníctvom zverejnených výziev na predkladanie projektov je iroká
verejnos informovaná o monostiach èerpania prostriedkov v rámci programového dokument vrátane podmienok a procedúr upravujúcich proces predkladania iadosti.
Priame pride¾ovanie finanèných prostriedkov sa uskutoèòuje v rámci niektorých operaèných programov v súlade so schválenými programovými dokumentmi. Koneènými prijímate¾mi pomoci sú tátne intitúcie so pecifickým
postavením a sú pre ne priamo alokované prostriedky.
Zapojenie sa do pomoci z fondov Európskej únie kladie vysoké nároky na
administratívne zvládnutie projektov. Na druhej strane pomoc Európskej únie
prináa jedineènú pomoc pre regióny, obce èi pre podnikate¾skú sféru. Môu
získa nenávratné finanèné prostriedky na realizáciu svojich projektov.
Prínosy èerpania pomoci Európskej únie spoèívajú najmä v snahe zmierni
zaostalos najmenej rozvinutých regiónov, ich aktivizáciu, zniovanie
nezamestnanosti, rast HDP.
Ako riziko môu iadatelia vníma potrebu spolufinancovania projektov, èo
kladie zvýené nároky aj na tátny rozpoèet.

Adresy orgánov Európskej únie:
Európsky parlament
* European Parliament
Secretariat General
L-2929 Luxembourg
Telefón: (+352) 43001
Internetová stránka: http://www.europarl.eu.int/home/default_sk.htm
Rada Európskej únie
* Council of the European Union
Rue de la Loi 175,
B-1048 Brusel
Telefón (+32-2) - 2856111
Fax (+32-2) - 2857397
Internetová stránka: http://ue.eu.int
Európska komisia
* European Commission
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
Telefón: (+ 32-2)-2991111
Internetová stránka: http://europa.eu.int
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PROGRAMY
TÁTNEJ POMOCI
A ÏALIE INICIATÍVY
CENTRÁLNYCH ORGÁNOV
TÁTNEJ SPRÁVY

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Tel.: 02/48 54 11 11, 43 33 40 00, fax: 02/43 33 78 27, 43 33 86 04
informácie: tel.: 02/48 54 21 53, fax: 02/43 33 64 82
e-mail: palkovicova@economy.gov.sk, info@economy.gov.sk
http://www.economy.gov.sk/
V zmysle zákona NR SR è. 575/2001 Z.z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov sa MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR podie¾a na stratégii tvorby podnikate¾ského
prostredia a podpore malého a stredného podnikania v oblastiach priemyslu,
energetiky, baníctva, obchodu a cestového ruchu, zabezpeèuje v rozsahu svojej
pôsobnosti výkon tátnej správy a plní ïalie úlohy ustanovené v zákonoch a
iných veobecne záväzných právnych predpisoch. V tejto súvislosti sa Ministerstvo hospodárstva SR stalo garantom a koordinátorom vetkých aktivít dotýkajúcich sa tejto problematiky.
Medzi najvýznamnejie aktivity Ministerstvo hospodárstva SR v oblasti
malého a stredného podnikania patria tátne podporné programy, ktoré sa odvíjajú v súlade so zákonom NR SR è. 231/1999 Z.z. o tátnej pomoci v znení
neskorích predpisov a ktoré sa realizujú prostredníctvom Národnej agentúry
pre rozvoj malého a stredného podnikania, Slovenskej záruènej a rozvojovej
banky, a.s., Slovenskej energetickej agentúry a Slovenskej agentúry pre rozvoj
investícií a obchodu, .p.o.
Ministerstvo poskytuje dotácie v súlade so zákonom è. 523/2004 Z.z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Výnosom è. 1/2005 z 1. 3. 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.
V kompetencii Ministerstva hospodárstva SR je aj poskytovanie dotácií
v zmysle zákona o podpore na zriadenie priemyselných parkov a poskytovanie
tátnej pomoci v zmysle zákona o investièných stimuloch.
Vláda SR svojim uznesením è. 133 zo dòa 13. 2. 2002 urèila MH SR za Riadiaci orgán pre Sektorový operaèný program Priemysel a sluby (SOP PS),
prostredníctvom ktorého je moné po vstupe Slovenskej republiky do Európskej
únie èerpa finanèné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Na základe uznesenia vlády SR è. 359/2002 je Ministerstvo hospodárstva SR
spolu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvom ivotného prostredia SR Riadiacou jednotkou Iniciatívy spoloèenstva INTERREG
III., cie¾om ktorej je pre roky 2000 - 2006 posilni hospodársku a sociálnu
súdrnos spoloèenstva formou podpory cezhraniènej, transnacionálnej
a interregionálnej spolupráce.
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Schéma na podporu úspor energie
a vyuitia obnovite¾ných energetických zdrojov
(schéma pomoci de minimis)

Vyhlasovate¾ schémy:
Ministerstvo hospodárstva SR
Vykonávate¾ a gestor schémy: Slovenská energetická agentúra (SEA)
Schéma na podporu úspor energie a vyuitia obnovite¾ných energetických zdrojov je transformáciou Programu na podporu úspor energie a vyuitia alternatívnych zdrojov energie schváleného uznesením vlády è. 1055 z 1. 12. 1999.
A. Preambula
Schéma je nástrojom hospodárskej politiky tátu v oblasti zabezpeèenia
energiou, zachovania zdrojov energie a zníenia zaaenia ivotného prostredia
z vyuívania energie. Predmetom pomoci je realizácia projektov na vyuitie
obnovite¾ných energetických zdrojov a opatrení na hospodárne vyuívanie
energie.
B. Právny základ
Právnym základom na poskytovanie pomoci je § 3 zákona è. 231/1999 Z.z.
o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov, Usmernenie spoloèenstva o tátnej pomoci na ochranu ivotného prostredia (2001/C37/03), Nariadenie komisie
o aplikácii èlánkov 87 a 88 Zmluvy o zaloení ES na tátnu pomoc malým a
stredným podnikate¾om (70/2001/EC) a Nariadenie komisie o aplikácii èlánkov
87 a 88 Zmluvy o zaloení ES na pomoc de minimis (69/2001/EC).
C. Poskytovate¾ pomoci a vyhlasovate¾ schémy
Poskytovate¾om pomoci a vyhlasovate¾om schémy je MH SR, vykonávate¾om a gestorom schémy je Slovenská energetická agentúra.
D. Príjemca pomoci
a/ Malí a strední podnikatelia (MSP)
Príjemcami pomoci sú MSP, fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a sú registrovaní na území
SR. Urèujúcou definíciou MSP je definícia pouitá v Nariadení komisie
70/2001/EC z 12. 1. 2001 o aplikácii èlánkov 87 a 88 Zmluvy o zaloení ES na
tátnu pomoc malým a stredným podnikate¾om.
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b/ Zdruenia fyzických a právnických osôb registrované na území SR,
ktoré podnikajú pod¾a zákona è. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
ne-skorích predpisov, alebo pod¾a zákona. è. 40/1964 Zb. Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
c/ Organizácie zriadené orgánmi tátnej a verejnej správy, ktoré
vykonávajú podnikate¾skú èinnos, sú úèastníkmi hospodárskej súae a v
ktorých je podiel právnických osôb na základnom imaní alebo na hlasovacích
právach vyí alebo rovný 51 %. Pod pojmom právnická osoba sa pritom rozumie taká právnická osoba, u ktorej sa na základnom imaní alebo na hlasovacích
právach nepodie¾a osoba, ktorá je orgánom tátnej alebo verejnej správy.
E. Oprávnené projekty
1. Úspora energie v zásobovaní bytových domov a bytov teplom.
Budú podporené projekty zamerané na úspory energie v zásobovaní bytových
domov a bytov teplom niektorým z nasledujúcich opatrení:
a/ Zdruenie viacerých malých zdrojov tepla (blokové a domové
kotolne) do väèieho zdroja s kombinovanou výrobou elektriny a tepla s max.
intalovaným výkonom 5 MWe. Poadovaná úspora primárneho paliva musí
by min. vo výke 30 % zo spotreby paliva pri oddelenej výrobe tepla a elektriny vyrobenej v kondenzaènom reime na báze rovnakého paliva. Roèné
vyuitie intalovaného výkonu zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a
tepla musí dosiahnu min. 70 %.
b/ Rekontrukcia a modernizácia zdroja tepla na zdroj s kombinovanou
výrobou elektriny a tepla s max. intalovaným výkonom 10 MWe. Preukázate¾ná úspora primárneho paliva musí dosiahnu min. 30 % zo spotreby paliva pri
oddelenej výrobe tepla a elektriny vyrobenej v kondenzaènom reime na báze
rovnakého paliva. Roèné vyuitie intalovaného výkonu zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla musí dosiahnu min. 70 %.
c/ Rekontrukcia a modernizácia zdroja tepla zmenou paliva, resp. spôsobom spa¾ovania, pri ktorej dôjde k zníeniu zaaenia ivotného prostredia
pod limity stanovené legislatívnym predpisom a dosiahne sa úspora paliva vo
výke min. 15 % v prepoète na priemerné roèné mnostvo tepla dodávané do
rozvodov tepla za posledné tri roky pred realizáciou projektu.
d/ Technické opatrenia pre distribuèné zariadenia s cie¾om:
- modernizácie tepelných rozvodov,
- náhrady parných rozvodov horúcovodnými alebo teplovodnými
rozvodmi,
- rekontrukcie a modernizácie odovzdávacích staníc tepla,
- modernizácie systému merania a riadenia s úsporou tepla dodávaného do rozvodov vo výke min. 5 % v prepoète na priemerné roèné mnostvo tepla dodané do rozvodov tepla za posledné tri roky pred realizáciou projek85

tu alebo s úsporou elektriny na èerpaciu prácu vo výke 10 % z elektriny spotrebovanej na èerpaciu prácu v prepoète na priemerné roèné mnostvo tepla dodávané do rozvodov tepla za posledné tri roky pred realizáciou projektu.
2. Vyuívanie obnovite¾ných energetických zdrojov.
Budú podporené projekty zamerané na vybudovanie alebo na prevádzku zariadení, ktoré vyuívajú obnovite¾né energetické zdroje:
a/ výstavba resp. rekontrukcia malých vodných elektrární s intalovaným výkonom do 10 MW,
b/ výstavba resp. rekontrukcia zariadení na energetické vyuitie biomasy,
c/ intalácia tepelných èerpadiel,
d/ intalácia slneèných kolektorov a fotovoltaických èlánkov,
e/ výstavba resp. rekontrukcia zariadení na vyuitie geotermálnej
energie,
f/ intalácia zariadení na vyuitie veternej energie.
3. Úspora energie v priemyselnom sektore.
Budú podporené projekty zamerané na modernizáciu energetického
hospodárstva budov a technologických alebo výrobných zariadení priemyselných podnikov, pri ktorých dôjde k zníeniu energetickej nároènosti technologických alebo výrobných procesov, ako aj opatrenia na vyuitie odpadovej
energie z technologických procesov. Opatrenia musia zabezpeèi úsporu energie
min. 10 % na výrobnú jednotku v porovnaní s priemernou hodnotou dosiahnutou
za posledné tri roky pred realizáciou projektu. Tieto opatrenia nesmú negatívne
ovplyvni zabezpeèenie prevádzkových podmienok poadovaných technologickými a výrobnými postupmi, ako aj súvisiace hygienické predpisy (napr.
vnútorná teplota, vetranie, osvetlenie a pod.).
4. Úspora energie v slubách.
Budú podporené projekty zamerané na modernizáciu energetického
hospodárstva zariadení poskytujúcich sluby vo vetkých oblastiach národného
hospodárstva s výnimkou poskytovania sluieb v oblasti financií a bankovníctva.
Opatrenia musia zabezpeèi úsporu energie min. 10 % v porovnaní s
priemernou hodnotou dosiahnutou za posledné tri roky pred realizáciou projektu. Tieto opatrenia nesmú negatívne ovplyvni kvalitu poskytovaných sluieb,
ako aj súvisiace hygienické predpisy (napr. vnútorná teplota, vetranie, osvetlenie a pod.).
F. Oprávnené náklady
a/ Oprávnenými nákladmi na úèel obstarania hmotného investièného
majetku je obstarávacia cena pozemkov, strojov, prístrojov a zariadení v zmysle
§ 25 ods. 4 zákona è. 431/2002 Z.z. o úètovníctve.
b/ Oprávnenými nákladmi na úèel obstarania nehmotného investièného
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majetku je obstarávacia cena nehmotného investièného majetku, ktorý je výsledkom výskumnej a vývojovej èinnosti, a je predmetom priemyselných práv.
c/ Oprávnenými nákladmi na dotácie na výrobu tepla a elektriny z
obnovite¾ných energetických zdrojov je rozdiel medzi výrobnými nákladmi
preukázate¾nými pod¾a platných cenových predpisov a výkupnou cenou elektriny, resp. priemernou cenou za teplo zo zariadení podobných technických
parametrov spa¾ujúcich zemný plyn.
G. Forma pomoci
Poskytovate¾ poskytne pomoc formou:
a/ úhrady èasti úrokov z úveru na obstaranie hmotného investièného
majetku,
b/ úhrady èasti úveru na obstaranie hmotného investièného majetku,
c/ úhrady èasti úveru na obstaranie nehmotného investièného majetku,
d/ dotácie na výrobu elektriny, resp. tepla z obnovite¾ných energetických
zdrojov,
Formy pomoci nemono kombinova.
H. Výka pomoci a intenzita pomoci
1. Výku pomoci predstavuje celkový objem poskytnutej dotácie alebo
návratnej finanènej pomoci.
2. Minimálna výka pomoci je 100 000 Sk. Súhrnná výka pomoci
neprekroèí sumu 100 000 EUR v troch po sebe nasledujúcich rokoch. Prepoèet
poskytnutej pomoci na EUR sa vykoná kurzom stanoveným NBS ku dòu
schválenia iadosti o poskytnutie pomoci.
3. Intenzita pomoci sa vypoèíta pod¾a vzorca: (výka pomoci/oprávnené
náklady) x 100. Vyjadruje sa v percentách.
4. Maximálna intenzita pomoci pod¾a èl. G písm. a) a d) je stanovená
takto:
a/ max. 70 % základných úrokov (pri úrokovej sadzbe v èase uzatvorenia úverovej zmluvy), ktoré vzniknú poèas celej doby trvania vzahu,
b/ max. 15 % vynaloených oprávnených nákladov na obstaranie hmotného investièného majetku,
c/ max. 10 % vynaloených oprávnených nákladov na obstaranie
nehmotného investièného majetku,
d/ max. 50 % oprávnených nákladov po prvom roku prevádzky, max. 30
% oprávnených nákladov po druhom roku prevádzky a max. 15 % oprávnených
nákladov po treom roku prevádzky,
5. Pre regióny, kde podiel hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvate¾a
nedosahuje 85 % hodnoty HDP na obyvate¾a ES meraný v parite kúpnej sily a
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neprekroèil hodnotu v priemere za posledné tri kalendárne roky, bude pomoc
zvýená takto:
a/ max. 80 % základných úrokov (pri úrokovej sadzbe v èase uzatvorenia úverovej zmluvy), ktoré vzniknú poèas celej doby trvania vzahu,
b/ max. 30 % vynaloených oprávnených nákladov na obstaranie hmotného investièného majetku,
c/ max. 15 % vynaloených oprávnených nákladov na obstaranie
nehmotného investièného majetku,
d/ max. 60 % oprávnených nákladov po prvom roku prevádzky, max. 40
% oprávnených nákladov po druhom roku prevádzky a max. 20 % oprávnených
nákladov po treom roku prevádzky,
6. Pre regióny, kde podiel HDP na obyvate¾a nedosahuje 75 % hodnoty
HDP na obyvate¾a spoloèenstva v priemere za posledné tri kalendárne roky,
bude pomoc zvýená takto:
a/ max. 90 % základných úrokov (pri úrokovej sadzbe v èase uzatvorenia úverovej zmluvy), ktoré vzniknú poèas celej doby trvania vzahu,
b/ max. 55 % vynaloených oprávnených nákladov na obstaranie hmotného investièného majetku,
c/ max. 20 % vynaloených oprávnených nákladov na obstaranie
nehmotného investièného majetku,
d/ max. 80 % oprávnených nákladov po prvom roku prevádzky, max. 60
% oprávnených nákladov po druhom roku prevádzky a max. 40 % oprávnených
nákladov po treom roku prevádzky,
7. Pre regióny, kde podiel HDP na obyvate¾a nedosahuje 60 % hodnoty
HDP na obyvate¾a spoloèenstva v priemere za posledné tri kalendárne roky,
bude pomoc zvýená takto:
a/ max. 100 % základných úrokov (pri úrokovej sadzbe v èase uzatvorenia úverovej zmluvy), ktoré vzniknú poèas celej doby trvania vzahu,
b/ max. 65 % vynaloených oprávnených nákladov na obstaranie hmotného investièného majetku,
c/ max. 25 % vynaloených oprávnených nákladov na obstaranie
nehmotného investièného majetku,
d/ max. 100 % oprávnených nákladov po prvom roku prevádzky, max.
80 % oprávnených nákladov po druhom roku prevádzky a max. 60 % oprávnených nákladov po treom roku prevádzky,
I. Kumulácia pomoci
a/ V prílohe k iadosti o poskytnutie pomoci musí príjemca pomoci uvies
vetky informácie o tátnej pomoci, ktorú obdral do podania iadosti úhrnne za
posledné tri roky, prièom údaje rozèlení na tátnu pomoc a pomoc de minimis.
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b/ iadate¾ je povinný uvies výku pomoci aj od iných poskytovate¾ov de
minimis, alebo v rámci iných schém.
c/ Pomoc poskytnutá pod¾a tejto schémy je financovaná zo zdrojov tátneho rozpoètu. Pomoc pod¾a tejto schémy je moné kumulova s pomocou de
minimis od iných poskytovate¾ov maximálne do výky 100 000 EUR po dobu
troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.
d/ Kumulácia pomoci pod¾a tejto schémy a pod¾a niektorej schémy tátnej
pomoci je moná, pokia¾ to dovo¾ujú podmienky schémy tátnej pomoci.
J. Metóda výpoètu pomoci
Maximálna výka pomoci bude vypoèítaná pre jednotlivé skupiny príjemcov
na jeden projekt nasledujúcim spôsobom:
1. Úspora energie v zásobovaní bytových domov a bytov teplom:
a/ projekty, pri ktorých bude obstarané zariadenie na kombinovanú
výrobu elektriny a tepla na báze fosílnych palív:
mnostvo vyrobenej elektriny za rok [kWh.a-1 ] x 3 [Sk.kWh-1 ] + mnostvo
vyrobeného tepla za rok [GJ.a-1 ] x 500 [Sk.GJ-1],
b/ projekty, pri ktorých bude dosiahnutá úspora tepla obstaraním energeticky efektívneho zariadenia:
mnostvo usporeného tepla za rok [GJ.a-1] x 400 [Sk.GJ-1],
c/ projekty, pri ktorých bude dosiahnutá úspora elektriny obstaraním
energeticky efektívneho zariadenia:
mnostvo usporenej elektriny za rok [kWh.a-1] x 1,6 [Sk.kWh-1].
2. Vyuívanie obnovite¾ných energetických zdrojov:
a/ projekty, pri ktorých bude obstarané zariadenie na výrobu tepla z
obnovite¾ných energetických zdrojov:
mnostvo vyrobeného tepla za rok [GJ.a-1] x 1 200 [Sk.GJ-1 ],
b/ projekty, pri ktorých bude obstarané zariadenie na výrobu elektriny z
obnovite¾ných energetických zdrojov:
mnostvo vyrobenej elektriny za rok [kWh.a-1] x 6 [Sk.kWh -1],
c/ projekty, pri ktorých bude obstarané zariadenie na kombinovanú
výrobu elektriny a tepla z obnovite¾ných energetických zdrojov:
mnostvo vyrobenej elektriny za rok [kWh.a-1] x 6 [Sk.kWh-1] + mnostvo
vyrobeného tepla za rok [GJ.a-1] x 1 200 [Sk.GJ-1].
3. Úspora energie v priemyselnom sektore a slubách:
a/ projekty, pri ktorých sa dosiahne úspora elektriny zavedením výroby
energeticky efektívneho zariadenia mnostvo usporenej elektriny za rok
[kWh.a-1] x 0,80 [Sk.kWh-1],
b/ projekty, pri ktorých sa dosiahne úspora tepla zavedením výroby
energeticky efektívneho zariadenia mnostvo usporeného tepla za rok [GJ.a-1]
x 200 [Sk.GJ-1].
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K. Podmienky poskytnutia pomoci
1. iadate¾ o poskytnutie pomoci podá iados o poskytnutie pomoci vrátane dokladov, ktoré tvoria neoddelite¾nú súèas iadosti, na regionálne príslunú poboèku SEA
2. Pomoc mono poskytnú iadate¾ovi len po splnení podmienok
stanovených v schéme vo vetkých oblastiach okrem:
a/ odvetvia dopravy a èinností spojených s výrobou, spracovaním alebo
marketingom výrobkov uvedených v prílohe I Zmluvy o zaloení ES, t.j. po¾nohospodárstva a rybárstva,
b/ èinností súvisiacich s vývozom, hlavne pomoci priamo prepojenej s
vývoznými mnostvami a prevádzkovaním distribuèných sietí alebo pri ostatných bených výdavkoch spojených s vývozom,
c/ èinností súvisiacich so zvýhodòovaním domáceho tovaru pred
dovezeným.
3. Pomoc pod¾a èl. G písm. a/ a. c/ bude poskytnutá len oprávnenému príjemcovi, ktorého úverový vzah trvá v èase podania iadosti a úver je v lehote
splatnosti, alebo oprávnenému príjemcovi, ktorý predloí spolu so iadosou
prís¾ub na poskytnutie úveru z peòaného ústavu pod podmienkou, e projekt sa
ukonèí v roku podania iadosti a doba realizácie projektu nesmie by dlhia ako
24 mesiacov.
L. Mechanizmus poskytovania pomoci
1. Formulár iadosti je k dispozícii v SEA, v jej regionálnych poboèkách,
na jej webovej stránke a na MH SR a na jeho webovej stránke.
* Slovenská energetická agentúra, poboèka Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53, 974 28 Banská Bystrica
tel.: 02/582 48 111, fax: 02/534 21 019, e-mail: office@sea.gov.sk
* Slovenská energetická agentúra, poboèka Bratislava
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27
tel.: 02/582 48 230 - 235, fax: 02/534 21 027, e-mail: seaba@sea.gov.sk
* Slovenská energetická agentúra, poboèka Koice
Krivá 18, 041 94 Koice
tel.: 055/6782 532, fax: 055/6786 411, e-mail: sea@ke.sknet.sk
* Slovenská energetická agentúra, poboèka Trenèín
Hurbanova 59, 911 00 Trenèín
tel. 032/7437 446, fax: 032/7436 057, e-mail: office@seatn.sk
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* Slovenská energetická agentúra, riadite¾stvo
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27
tel.: 02/58248 111, fax: 02/53421 019, e-mail: office@sea.gov.sk
www.sae.gov.sk
* Ministerstvo hospodárstva SR, Referát energetickej politiky
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
tel.: 02/48 54 19 12, fax: 02/48 54 39 18
e-mail: valentichova@economy.gov.sk
2. iadate¾ je povinný vyplni iados o poskytnutie pomoci vo vetkých
bodoch presne a úplne. V prílohe uvedie podrobnú pecifikáciu a výku nákladov na kadý oprávnený projekt, na ktorý poaduje poskytnutie pomoci.
Súèasou iadosti je aj projekt.
3. Vyplnenú a potvrdenú iados podpísanú tatutárnym zástupcom spolu s
prílohami doruèí iadate¾ na regionálne príslunú poboèku SEA v termíne do
30. apríla v príslunom kalendárnom roku.
4. V prípade potreby môe poskytovate¾ pomoci termín podania iadosti
predåi. Predåenie termínu podania iadosti zverejní na webovej stránke
www.economy.gov.sk a www.sea.gov.sk.
5. iados vrátane poadovaných príloh je potrebné doruèi osobne alebo
potou v uzatvorených obálkach s oznaèením Schéma na podporu úspor
energie a vyuitia obnovite¾ných energetických zdrojov.
6. K iadosti je potrebné priloi doklady uvedené v schéme.
7. O priznaní pomoci rozhoduje komisia, ktorej èlenov menuje minister
hospodárstva SR. Komisia informuje iadate¾a o svojom rozhodnutí písomne.
8. Na poskytnutie pomoci (finanèných prostriedkov) pod¾a tejto schémy nie
je právny nárok.
M. Trvanie schémy a jej zverejnenie
Platnos schémy sa konèí 31. 12. 2006. iadosti o poskytnutie pomoci je
potrebné predloi najneskôr do 30. 6. 2006.
Poskytovate¾ zverejnil schému v Obchodnom vestníku è. 25 z 12. 5. 2003
a zmenu 1-01/2004 v OV è. 31 zo 16. 2. 2004 a na svojej webovej stránke
www.economy.gov.sk.
Poznámka: MH SR doèasne pozastavilo prijímanie iadostí o poskytnutie
pomoci pod¾a tejto schémy (a do odvolania).
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Schéma na podporu zaèínajúcich malých podnikate¾ov
TART
(schéma pomoci de minimis)

Vyhlasovate¾ schémy:
Ministerstvo hospodárstva SR
Administrátor a výplatné miesto: Slovenská záruèná a rozvojová banka, a.s.
Schéma na podporu zaèínajúcich malých podnikate¾ov TART je aktualizáciou
Príspevkového programu TART 2000 schváleného uznesením vlády SR
è. 493/2000.
A. Preambula
Predmetom Schémy je poskytovanie pomoci de minimis formou finanènej
podpory projektov zaèínajúcich malých podnikate¾ov v regiónoch, kde podiel
hrubého domáceho produktu nedosahuje 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na obyvate¾a spoloèenstva v priemere za posledné tri roky, s cie¾om podpori vyuitie progresívnej technológie. Pomoc je urèená na projekty, ktoré sú
zamerané na priemyselnú výrobu, remeselnú výrobu alebo na èinnosti, ktoré
napomáhajú rozvoju sluieb priemyselnej povahy.
B. Právny základ
Právnym základom pre poskytovanie pomoci je § 3 zákona è. 231/1999 Z. z.
o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov a Nariadenie komisie (ES)
è. 69/2001 o aplikácii èlánkov 87 a 88 Zmluvy o zaloení ES pri pomoci de minimis, publikované v Úradnom vestníku Európskeho spoloèenstva dòa
12. januára 2001, ktoré bude plati do 31. decembra 2006.
C. Poskytovate¾ pomoci
Poskytovate¾om pomoci a vyhlasovate¾om Schémy je MH SR. Administrátorom schémy a výplatným miestom je SZRB, a.s.
D. Príjemcovia pomoci
Príjemcami pomoci sú malí podnikatelia, fyzické a právnické osoby, v
zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorí v èase podania iadosti vykonávajú podnikate¾skú èinnos kratie ako 2 roky. Lehota sa poèíta odo dòa vydania oprávnenia na podnikanie alebo ivnostenského oprávnenia. Príjemca okrem
definície uvedenej vyie musí spåòa aj podmienku uvedenú v Nariadení
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komisie (ES) è. 70/2001 z 12. januára 2001 o aplikácii èlánkov 87 a 88 Zmluvy
o zaloení ES na tátnu pomoc malým a stredným podnikom.
E. Oprávnené projekty
Oprávnenými projektami sú individuálne projekty zamerané na priemyselnú
výrobu a remeselnú výrobu alebo na èinnosti, ktoré napomáhajú rozvoju sluieb
priemyselnej povahy a sú financované z úveru.
Pomoc de minimis nie je moné poskytnú v nasledovných oblastiach:
- po¾nohospodárstvo,
- rybárstvo,
- vodné hospodárstvo,
- doprava,
- rudné a uho¾né baníctvo (platí len do vstupu SR do EÚ),
- oceliarsky priemysel (platí len do vstupu SR do EÚ).
Pomoc de minimis nie je moné poskytova na nasledovné èinnosti:
- spojené s výrobou, spracovaním alebo marketingom výrobkov uvedených v prílohe 1 Zmluvy (zoznam vzahujúci sa na èlánok 32 Zmluvy
o zaloení ES je v prílohe publikácie),
- súvisiace s vývozom, hlavne nie je moné poskytnú pomoc priamo prepojenú s vývoznými mnostvami, pri zriaïovaní a prevádzkovaní distribuèných
sietí alebo pri ostatných bených výdavkoch spojených s vývozom,
- súvisiace so zvýhodòovaním domácich výrobkov pred dováanými.
F. Oprávnené náklady
Oprávnenými nákladmi sú náklady vynaloené na:
a/ nákup technológií, strojov, prístrojov a zariadení, potrebných na
zabezpeèenie priemyselnej výroby, remeselnej výroby alebo sluieb priemyselnej povahy,
b/ výstavbu alebo rekontrukciu prevádzkových priestorov,
c/ na obstaranie nehmotného investièného majetku, ktorý je výsledkom
výskumnej a vývojovej èinnosti, alebo ktorý je predmetom priemyselných práv,
resp. autorských práv.
G. Forma pomoci
Pomoc sa realizuje formou nenávratného finanèného príspevku urèeného
na úhradu èasti istiny investièného úveru.
Poskytnutý investièný úver bankovou intitúciou musí by viazaný na oprávnený projekt, ktorý je predmetom iadosti o pomoc.
93

H. Výka a intenzita pomoci
1. Výka pomoci je urèená jednorazovo vyplateným príspevkom.
2. Maximálna výka pomoci pre jedného príjemcu nesmie presiahnu
súhrnne 100 000 EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokov.
3. Maximálna výka pomoci vyjadrená v slovenskej mene je 3 mil.Sk na
jeden projekt za predpokladu, e je dodraná podmienka pod¾a bodu 2.
4. Maximálna intenzita pomoci je 50 % oprávnených nákladov projektu.
CH. Podmienky poskytnutia pomoci
1. Podmienkou poskytnutia pomoci je:
- podanie iadosti o poskytnutie pomoci, ktorého vzor je príloha è. 1
schémy, prièom iados je moné poda do 1 mesiaca po získaní súhlasu na
poskytnutie úveru (úverový prís¾ub) bankou,
- splnenie podmienok stanovených v schéme,
- predloenie povinne predkladaných príloh k iadosti o poskytnutie
pomoci uvedených v prílohe è. 2 schémy,
- preukázanie, e iadate¾ v èase podania iadosti o poskytnutie pomoci nie je v likvidácii, v konkurze alebo ináè súdom urèenej správe,
- písomný záväzok príjemcu pomoci, e bude prevádzkova podporený
projekt najmenej 5 rokov odo dòa poskytnutia pomoci.
2. iadate¾ v èase podania iadosti nesmie by dlníkom voèi tátu (daòové
odvody, poistné na dôchodkové zabezpeèenie, nemocenské poistenie, zdravotné
poistenie a príspevok na poistenie v nezamestnanosti).
I. Kumulácia pomoci
1. iadate¾ o poskytnutie pomoci musí uvies vetky informácie o pomoci
de minimis, ktorú obdral do podania iadosti úhrne za posledné tri roky.
2. iadate¾ je povinný uvies výku tátnej pomoci, a to aj od iných poskytovate¾ov pomoci a pomoci de minimis, alebo v rámci iných schém.
3. Pomoc môe by schválená len vtedy, ak táto pomoc, spolu s doteraz
poskytnutou pomocou de minimis ku dòu podania iadosti, poèas obdobia troch
rokov neprekroèí 100 000 EUR.
4. Pomoc poskytnutá pod¾a tejto schémy je financovaná zo zdrojov R.
J. Mechanizmus poskytovania pomoci
1. iados o poskytnutie pomoci podáva iadate¾ v jednotlivých regionálnych zastúpeniach SZRB alebo v jej centrále. iados sa podáva na predpísanom tlaèive, ktorého vzor je prílohou è.1 schémy. Vzor tlaèiva je tie k dis94

pozícii na webovej stránke MH SR (www.economy.gov.sk).
2. iadate¾ je povinný vyplni iados o poskytnutie pomoci vo vetkých
bodoch presne a úplne, prièom iados musí by podpísaná tatutárnym zástupcom a opatrená peèiatkou iadate¾a. Podpísaním iadosti iadate¾ akceptuje
podmienky schémy a súèasne potvrdzuje správnos a úplnos údajov. Súèasou
iadosti sú vetky poadované prílohy ako aj samotný projekt, vypracovaný
pod¾a prílohy è. 3 schémy.
3. Projekt hodnotí hodnotiaca komisia, ktorú vymenúva minister
hospodárstva SR. Kritéria hodnotenia a spôsob urèenia výky pomoci tvorí
prílohu è. 5 a è. 6 schémy.
4. Vyhodnoteným Projektom hodnotiaca komisia urèí výku pomoci. Do 14
dní odo dòa rozhodnutia komisie MH SR uzatvorí s príjemcom Zmluvu o
poskytnutí nenávratného finanèného príspevku.
5. Podmienkou vyplatenia pomoci je v prípade Projektov uvedených v bode
E predloenie právoplatného kolaudaèného rozhodnutia, alebo predloenie dokladu o kúpe a dokladu o zaplatení predávajúcemu za nakúpený majetok.
6. Príjemca pomoci je povinný predloi poadované doklady pre vyplatenie pomoci najneskôr do 3 mesiacov po ukonèení projektu. Nepredloenie dokladov má za následok nevyplatenie pomoci. Poadované doklady príjemca
pomoci predkladá MH SR.
7. SZRB poukáe finanèný príspevok jednorazovo na úèet príjemcu pomoci do 5 dní po predloení fotokópie zmluvy o poskytnutí finanèného príspevku.
Príjemca je povinný zaplati SZRB úhradu za administráciu a vyplatenie pomoci. Výku úhrady zverejòuje SZRB.
8. Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok.
K. Trvanie schémy
Platnos Schémy konèí 31. 12. 2006. iadosti o poskytnutie pomoci je
potrebné predloi najneskôr 6 mesiacov pred skonèením platnosti schémy.
Poznámka: MH SR doèasne pozastavilo prijímanie iadostí o poskytnutie
pomoci pod¾a tejto schémy (a do odvolania).
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Schéma podpory zavádzania elektronického podpisu
(schéma pomoci de minimis)
Vyhlasovate¾ schémy:
Administrátor schémy
a výplatné miesto:

Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

A. Preambula
Predmetom podpory je poskytnutie rozpoètových prostriedkov v súlade
s podprogramom 02P14 - Zavádzanie elektronického podpisu schváleným
zákonom o R na rok 2003. Úèelom podpory je vytvorenie podmienok pre malé
a stredné podniky pri zavádzaní elektronického podpisu do elektronického
obchodovania, kde pouívanie elektronického podpisu je jednou z k¾úèových
technológií zaruèujúcich dôveryhodnos a bezpeènos obchodovania medzi
podnikmi na internete. Vychádzajúc zo zahranièných analýz podpora je zameraná na elimináciu bariér brániacich iriemu pouívaniu elektronického podpisu. Z toho dôvodu je podpora zameraná na poradenské a konzultaèné sluby.
B. Právny základ
Právnym základom na poskytovanie pomoci je § 3 zákona è. 231/1999 Z.z.
o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon o tátnej pomoci) a Nariadenie komisie (EK) è. 69/2001 o aplikácii èlánkov 87 a 88 Zmluvy o
zaloení ES pri pomoci de minimis, publikované v Úradnom vestníku (Official
journal) Európskeho spoloèenstva 12. januára 2001.
C. Poskytovate¾ pomoci
Poskytovate¾om pomoci, vyhlasovate¾om a vykonávate¾om schémy je
MH SR. Administrátorom schémy a výplatným miestom je SARIO, .p.o.
D. Príjemcovia pomoci
1. Príjemcami pomoci sú malí a strední podnikatelia (ïalej len MSP) - fyzické alebo právnické osoby definované v § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka,
ktorí sú registrovaní na území SR. Urèujúcou definíciou MSP je definícia
pouitá v Prílohe I Nariadenia komisie (EK) è. 70/2001 z 12. januára 2001 o
aplikácii èlánkov 87 a 88 Zmluvy o zaloení ES na tátnu pomoc malým a stredným podnikate¾om.
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E. Oprávnené projekty
Pod¾a tejto schémy je pomoc urèená na projekty, ktoré sú zamerané na komplexné poradenské a konzultaèné sluby informatizácie malého a stredného podniku slúiace na zapojenie do systému vyuívania elektronického podpisu a
elektronického obchodovania.
Pomoc de minimis nemono poskytova v zmysle § 3 zákona o tátnej pomoci a v zmysle èl. 1 ods. (a) a (c) Nariadenia komisie è. 69/2001 v nasledujúcich odvetviach:
- doprava,
- rudné a uho¾né baníctvo (platí len do vstupu SR do EÚ),
- oceliarsky priemysel (platí len do vstupu SR do EÚ),
- po¾nohospodárstvo,
- rybárstvo,
- vodné hospodárstvo
a na nasledujúce èinnosti:
- spojené s výrobou, spracovaním a/alebo marketingom výrobkov uvedených v prílohe 1 Zmluvy (zoznam vzahujúci sa na èlánok 32 Zmluvy
o zaloení ES je v prílohe publikácie);
- súvisiace s vývozom, hlavne nemono poskytnú pomoc priamo prepojenú s vývoznými mnostvami, pri zriaïovaní a prevádzkovaní distribuèných
sietí alebo pri ostatných bených výdavkoch spojených s vývozom;
- súvisiace so zvýhodòovaním domácich výrobkov pred dováanými.
F. Oprávnené náklady
Oprávnenými nákladmi na úèel projektu sú náklady vynaloené na poradenské a konzultaèné sluby v súvislosti s podprogramom zavádzania elektronického podpisu.
Oprávnenými nákladmi nie sú:
- prevádzkové náklady príjemcu pomoci,
- DPH.
G. Forma pomoci
Pomoc sa realizuje formou nenávratného finanèného príspevku.
H. Výka a intenzita pomoci
1. Minimálna výka jednorazovo vyplateného finanèného príspevku je
10 000 Sk.
2. Maximálna výka finanèného príspevku na celý projekt nesmie presiah97

nu súhrnne 100 000 EUR v priebehu troch bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.
3. Intenzita pomoci (podiel) sa vypoèíta pod¾a vzorca: (výka pomoci :
oprávnené náklady) x 100. Intenzita je vyjadrená v percentách, prièom celková
intenzita (podiel) pomoci nesmie presiahnu 25 %.
CH.

Podmienky poskytnutia pomoci

Podmienkou poskytnutia pomoci je:
1. podanie iadosti o poskytnutie pomoci pred zaèatím realizácie projektu,
2. preukázanie splnenia podmienok stanovených v schéme.
I. Kumulácia pomoci
1. iadate¾ o poskytnutie pomoci je povinný v iadosti uvies úplné informácie o pomoci de minimis, prijatej poèas predchádzajúcich troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov ku dòu podania iadosti, a to vrátane pomoci
poskytnutej od iných poskytovate¾ov alebo v rámci iných schém pomoci de minimis.
2. Pomoc môe by schválená len vtedy, ak táto spolu s doteraz poskytnutou
pomocou de minimis ku dòu podania iadosti u podnikate¾a neprekroèí súhrnne
v prepoète 100 000 EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych
rokov.
3. Pomoc poskytnutá pod¾a tejto schémy je financovaná zo zdrojov R.
4. Úèas na tejto schéme pomoci nevyluèuje monos zúèastni sa na iných
schémach pomoci zameraných na podporu malých a stredných podnikate¾ov.
J. Mechanizmus poskytovania pomoci
1. iados o poskytnutie pomoci podáva iadate¾ na adresu SARIO, .p.o.
iados sa podáva na predpísanom tlaèive..
2. iadate¾ je povinný vyplni iados o poskytnutie pomoci vo vetkých
bodoch presne, úplne a èitate¾ne, prièom iados musí by potvrdená podpisom
a peèiatkou tatutára iadate¾a. Podpísaním iadosti iadate¾ akceptuje podmienky schémy a súèasne potvrdzuje správnos a úplnos údajov. Súèasou iadosti sú vetky poadované prílohy, ako aj samotný projekt, na ktorý iada
pomoc.
3. Po prevzatí iadosti SARIO, .p.o., vykoná kontrolu predloenej iadosti.
4. Úplné iadosti vrátane poadovaných príloh a projekty predloí SARIO,
.p.o., hodnotiacej komisii.
5. iados vrátane projektu hodnotí hodnotiaca komisia, ktorú vymenúva
minister hospodárstva SR.
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6. Hodnotiaca komisia urèí intenzitu pomoci a na jej základe stanoví výku
príspevku. Schválenú výku príspevku na projekt oznámi MH SR príjemcovi do
10 dní od rozhodnutia komisie.
7. SARIO, .p.o., poukáe finanèný príspevok jednorazovo na úèet príjemcu do 5 dní od doruèenia poadovaných dokladov.
8. Na poskytnutie pomoci nie je právny nárok.
K. Trvanie schémy
1. Platnos schémy sa konèí 31. 12. 2006. Projekty musia by ukonèené do
30. 8. 2006 a podklady na vyplatenie pomoci je potrebné predloi najneskôr do
30. 11. 2006.
2. Po uplynutí platnosti Nariadenia komisie (EK) è. 69/2001 o aplikácii
èlánkov 87 a 88 Zmluvy o zaloení ES pri pomoci de minimis, schéma zostane
v platnosti ete poèas esmesaèného obdobia potrebného na prispôsobenie sa
novým podmienkam.
L. Oznámenie schémy a jej registrácia
Ministerstvo hospodárstva SR ako poskytovate¾ pomoci oznámilo (po predchádzajúcej konzultácii a odsúhlasení) Úradu pre tátnu pomoc vytvorenie
schémy. Oznámenie bolo Úradom pre tátnu pomoc zaregistrované dòa 26.
augusta 2003 pod èíslom: Schéma DM-009/03.
M. Platnos a úèinnos schémy
Schéma nadobudla platnos dòom registrácie Úradom pre tátnu pomoc a
úèinnos dòom zverejnenia v Obchodnom vestníku è. 56 zo 6. októbra 2003.
Poznámka: MH SR doèasne pozastavilo prijímanie iadostí o poskytnutie
pomoci pod¾a tejto schémy (a do odvolania).
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Schéma podpory rozvoja cestovného ruchu v SR è. 6
(schéma pomoci de minimis)
Vyhlasovate¾ schémy:
Administrátor schémy:

Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenská záruèná a rozvojová banka, a.s.

A. Preambula
Predmetom Schémy podpory rozvoja cestovného ruchu v SR è. 6 je poskytovanie pomoci de minimis na zaèatie realizácie poskytovania sluieb cestovného ruchu (CR) novovzniknutým podnikate¾om alebo existujúcim podnikate¾om podnikajúcim v oblasti CR. Pomoc je urèená na zaèatie podnikania
alebo na rozírenie a skvalitòovanie podnikania - poskytovanie sluieb CR alebo
èinností, ktorých výsledkom sú kvalitatívne zmeny poskytovaných sluieb v CR.
Cie¾om schémy je prispie k zvýeniu kvality, rozsahu a k zlepeniu truktúry ponuky sluieb CR v Slovenskej republike.
B. Právny základ
Právnym základom na poskytovanie pomoci je § 3 zákona è. 231/1999 Z.z.
o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov a Nariadenie komisie (EK) è.
69/2001 o aplikácii èlánkov 87 a 88 Zmluvy o zaloení ES pri pomoci de minimis, publikované v Úradnom vestníku (Official Journal) Európskeho spoloèenstva 12. januára 2001.
C. Vyhlasovate¾ schémy, administrátor schémy a výplatné miesto
Vyhlasovate¾om schémy je Ministerstvo hospodárstva SR. Administrátorom
schémy a výplatným miestom je SZRB. a.s.
D. Príjemcovia pomoci
1. Príjemcami pomoci sú fyzické alebo právnické osoby definované v § 2
ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú registrované na území SR a ktoré spåòajú kritériá pod¾a zákona o tátnej pomoci - malí podnikatelia a strední podnikatelia, ktorí podnikajú v oblasti CR a ich predmetom podnikania je prevádzkovanie zariadení CR, ktoré sú podporované pod¾a tejto schémy.
2. Malým podnikate¾om je podnikate¾, ktorý zamestnáva menej ako 50
zamestnancov, dosahuje roèný obrat najviac 7 000 000 EUR alebo vykazuje v
úètovnej závierke celkovú roènú hodnotu aktív najviac 5 000 000 EUR a je ekonomicky nezávislý.
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3. Stredným podnikate¾om je podnikate¾, ktorý zamestnáva menej ako 250
zamestnancov, dosahuje roèný obrat najviac 40 000 000 EUR alebo vykazuje v
úètovnej závierke celkovú roènú hodnotu aktív najviac 27 000 000 EUR a je
ekonomicky nezávislý.
4. Ekonomicky nezávislým podnikate¾om je podnikate¾, u ktorého:
a/ iní podnikatelia ako malí podnikatelia a strední podnikatelia nemajú
podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach 25 % a viac,
b/ nemajú podiel malí podnikatelia a strední podnikatelia, ktorých zakladate¾mi sú iní podnikatelia ako malí podnikatelia a strední podnikatelia, na
základnom imaní alebo na hlasovacích právach viac ako 25 %,
c/ sú preukázate¾ne zistené vlastnícke vzahy na úèely overenia splnenia podmienok pod¾a bodov a) a b).
5. Pomoc nie je urèená pre tie zariadenia CR, ktoré nie sú vyuívané na
komerèné úèely.
E. Oprávnené projekty
Pod¾a tejto schémy oprávnenými projektmi sú:
1. Výstavba nových zariadení CR, rekontrukcia a modernizácia existujúcich zariadení CR na území SR, prièom zariadeniami CR sú:
a/ ubytovacie zariadenia zaradené do kategórie a triedy pod¾a platnej
kategorizácie urèenej vo Vyhláke MH SR è. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje
kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikaèné znaky na ich zaraïovanie do
tried,
b/ stravovacie zariadenia, ktoré sa nachádzajú v miestach sústredeného
pohybu turistov, priamo v objekte ubytovacieho zariadenia alebo ako samostatné zariadenia.
2. Výstavba nových zariadení CR, rekontrukcia a modernizácia existujúcich zariadení CR v miestach sústredeného pohybu turistov, ktoré sú urèené na
poskytovanie doplnkových sluieb CR s cie¾om skvalitni a zatraktívni poskytované sluby, prièom ide najmä o:
a/ výstavbu kúpalísk, otvorených a krytých plavární v miestach a zariadeniach CR,
b/ vybudovanie bazénov (plavecký, detský, sedací a pod.) v zariadeniach CR,
c/ vybudovanie verejných hygienických zariadení v zariadeniach CR,
d/ vybudovanie portovo-rekreaèných zariadení, najmä sáun, posilòovní
a detských ihrísk v zariadeniach CR,
e/ vybudovanie poièovní portových potrieb v zariadeniach CR,
f/ vybudovanie lyiarskych vlekov, sedaèkových lanoviek a bobových
dráh v miestach CR.
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3. Obstaranie hmotného majetku, ktorý je vyuívaný na poskytovanie
doplnkových sluieb CR, najmä:
a/ nákup malých vodných plavidiel, vodných bicyklov a skútrov,
b/ nákup osobných horských dopravných prostriedkov (napr. snené
skútre) a tie strojov a zariadení slúiacich na mechanické zasneovanie a
úpravu lyiarskych tratí.
4. Pomoc de minimis nie je moné poskytova v zmysle § 3 zákona o tátnej pomoci a v zmysle èl. 1 ods. a) a c) Nariadenie komisie è. 69/2001 v týchto odvetviach:
a/ doprava,
b/ rudné a uho¾né baníctvo (platí len do vstupu SR do EÚ),
c/ oceliarsky priemysel (platí len do vstupu SR do EÚ),
d po¾nohospodárstvo,
e/ rybárstvo,
f/ vodné hospodárstvo
a na èinnosti:
a/ spojené s výrobou, spracovaním alebo marketingom výrobkov uvedených v prílohe 1 Zmluvy (zoznam vzahujúci sa na èlánok 32 Zmluvy
o zaloení ES je v prílohe publikácie),
b/ súvisiace s vývozom, hlavne nie je moné poskytnú pomoc priamo
spojenú s vývoznými mnostvami, pri zriaïovaní a prevádzkovaní distribuèných sietí alebo pri ostatných bených výdavkoch spojených s vývozom,
c/ súvisiace so zvýhodòovaním domácich výrobkov pred dováanými.
F. Oprávnené náklady
Oprávnenými nákladmi sú náklady vynaloené:
- na výstavbu, rekontrukciu a modernizáciu zariadení CR (ubytovacie a
stravovacie zariadenia a zariadenia slúiace na poskytovanie doplnkových
sluieb CR),
- na obstaranie hnute¾ného majetku urèeného na poskytovanie
doplnkových sluieb CR.
Oprávnenými nákladmi nie sú:
- prevádzkové náklady príjemcu pomoci,
- náklady na obstaranie nehnute¾ností,
- náklady na obstaranie osobných a nákladných automobilov, mikrobusov
alebo autobusov,
- náklady na obstaranie a prevádzku hracích automatov,
- náklady na obstaranie a prevádzku pohostinského odbytového strediska
kategórie bufet alebo odbytového strediska zameraného na zábavnú èinnos
(napr. varieté, noèný bar, kasíno, heròa a pod.),
- náklady na budovanie a prevádzku zariadení zameraných na poskytovanie erotických sluieb.
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G. Forma pomoci
Pomoc sa realizuje formou nenávratného finanèného príspevku. Príspevok sa poskytuje zo R na krytie oprávnených nákladov vynaloených na projekt alebo na úhradu istiny prislúchajúcej k investiènému úveru, ktorý bol
poskytnutý na výstavbu nového alebo na rekontrukciu a modernizáciu existujúceho zariadenia CR alebo na obstaranie hmotného investièného majetku
urèeného na poskytovanie doplnkových sluieb CR.
H. Výka a intenzita pomoci
1. Minimálna výka pomoci jednorazovo vyplateného finanèného
príspevku je 50 000 Sk.
2. Maximálna výka pomoci nesmie presiahnu súhrnne 100 000 EUR
v priebehu troch bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.
3. Intenzita pomoci (podiel) sa vypoèíta pod¾a vzorca: (výka pomoci :
oprávnené náklady) x 100. Intenzita je vyjadrená v percentách, prièom celková
intenzita (podiel) pomoci nesmie presiahnu 25 % oprávnených nákladov
vynaloených na projekt.
CH. Podmienky poskytnutia pomoci
Podmienkou poskytnutia pomoci je:
1. Podanie iadosti o poskytnutie pomoci pred zaèatím realizácie projektu,
alebo poèas realizácie projektu, nie vak po ukonèení projektu.
2. Predloenie návrhu rozpoètu projektu najmenej vo výke 500 000 Sk pri
výstavbe zariadenia CR, rekontrukcii a modernizácii existujúceho zariadenia
CR alebo 200 000 Sk v prípade nákupu hmotného investièného majetku.
3. Preukázanie splnenia podmienok stanovených v schéme.
4. Písomný záväzok príjemcu pomoci, e bude prevádzkova zariadenie CR
alebo poskytova sluby CR, na ktoré bola poskytnutá pomoc najmenej pä
rokov od uvedenia zariadenia do prevádzky alebo zaèatia poskytovania sluieb.
I. Kumulácia pomoci
1. iadate¾ o poskytnutie pomoci je povinný v iadosti uvies úplné informácie o pomoci de minimis prijatej poèas predchádzajúcich troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to vrátane pomoci poskytnutej od iných poskytovate¾ov alebo v rámci iných schém pomoci de minimis.
2. Pomoc môe by schválená len vtedy, ak táto spolu s doteraz poskytnutou pomocou de minimis ku dòu podania iadosti u podnikate¾a neprekroèí
súhrnne v prepoète 100 000 EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich
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kalendárnych rokov.
3. Pomoc poskytnutá pod¾a tejto schémy je financovaná zo zdrojov R a
nemôe by kofinancovaná zo zdrojov EÚ.
4. Úèas na tejto schéme pomoci nevyluèuje monos zúèastni sa na iných
schémach pomoci zameraných na podporu malých a stredných podnikate¾ov.
J. Mechanizmus poskytovania pomoci
1. iados o poskytnutie pomoci podáva iadate¾ v regionálnych zastúpeniach SZRB alebo v jej centrále. iados sa podáva na predpísanom tlaèive,
ktorého vzor je prílohou è. 1 schémy. Vzor tlaèiva je tie k dispozícii na webovej
stránke MH SR (www.economy.gov.sk).
2. iadate¾ je povinný vyplni iados o poskytnutie pomoci vo vetkých
bodoch presne, úplne a èitate¾ne, prièom iados musí by podpísaná
tatutárnym zástupcom a opatrená peèiatkou iadate¾a. Podpísaním iadosti iadate¾ akceptuje podmienky schémy a súèasne potvrdzuje správnos a úplnos
údajov. Súèasou iadosti sú vetky poadované prílohy, ako aj projekt, na ktorý
iada pomoc, vypracovaný pod¾a prílohy è. 3 schémy.
3. SZRB zaeviduje predloenú iados a vykoná kontrolu predloenej iadosti.
4. Projekt hodnotí hodnotiaca Komisia, ktorú vymenúva minister
hospodárstva SR.
5. Vyhodnoteným projektom hodnotiaca Komisia urèí výku pomoci.
6. Do 14 dní odo dòa urèenia výky pomoci MH SR uzatvorí s príjemcom
pomoci Zmluvu o poskytnutí nenávratného finanèného príspevku.
7. Podmienkou vyplatenia pomoci je v prípade:
a/ projektov uvedených v bodoch E.1. a E.2. predloenie právoplatného
kolaudaèného rozhodnutia,
b/ projektov uvedených v bode E.3. predloenie dokladu o kúpe a dokladu o zaplatení predávajúcemu za nakúpený hmotný majetok,
c/ preukázania sa príjemcom pomoci o uskutoènení úhrady jednorazového poplatku vo výke 8 000 Sk na úèet SZRB è. 56432777/3000.
8. Príjemca pomoci je povinný predloi MH SR poadované doklady na
vyplatenie pomoci najneskôr do 3 mesiacov po ukonèení Projektu. Nepredloenie dokladov v stanovenom termíne má za následok nevyplatenie pomoci.
Poadované podklady príjemca pomoci predkladá MH SR.
9. SZRB poukáe finanèný príspevok jednorazovo na úèet príjemcu pomoci do 5 dní po predloení kópie zmluvy o poskytnutí finanèného príspevku a
vyhlásení MH SR, e príjemca pomoci splnil podmienky uvedené v bode 7. iadate¾ pomoci je zároveò povinný zaplati SZRB úhradu za administráciu podania iadosti o pomoc vo výke 2 000 Sk. Príjemca pomoci sa zaväzuje k úhrade
jednorazového poplatku vo výke 8 000 Sk. Obidve úhrady sa majú poukáza na
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úèet banky è. 56432777/3000. SZRB je zároveò povinná zverejni poadovanú
výku úhrady za administráciu podania iadosti o pomoc a o týchto skutoènostiach informova iadate¾a.
10. Ak príjemca pomoci poruí podmienky schémy, je povinný vráti celú
výku pomoci poskytovate¾ovi (MH SR) a zaplati sankciu - úrok pod¾a § 18
ods. 4 zákona è. 231/1999 Z.z. v znení neskorích predpisov.
11. Na poskytnutie pomoci nie je právny nárok.
K. Trvanie schémy
1. Platnos schémy sa konèí 31. 12. 2006. Projekty musia by ukonèené do
31. 8. 2006 a podklady na vyplatenie pomoci je potrebné predloi najneskôr do
30. 10. 2006.
2. Po uplynutí platnosti Nariadenia komisie (EK) è. 69/2001 o aplikácii
èlánkov 87 a 88 Zmluvy o zaloení ES pri pomoci de minimis, schéma zostane
v platnosti ete poèas esmesaèného obdobia potrebného na prispôsobenie sa
novým podmienkam.
L. Oznámenie schémy
MH SR ako poskytovate¾ pomoci oznámilo Úradu pre tátnu pomoc
vytvorenie Schémy. Oznámenie bolo Úradom pre tátnu pomoc zaregistrované
18. júna 2003 pod èíslom Schéma DM - 004/03.
M. Prechodné ustanovenie
Pomoc poskytnutá pod¾a tejto schémy po vstupe SR do EÚ je financovaná
zo zdrojov R, prièom sa finanènými prostriedkami rozpoètu SR rozumejú aj
finanèné prostriedky EÚ.
N. Závereèné ustanovenie
Schéma nadobúda úèinnos dòom uverejnenia v Obchodnom vestníku è. 43
z 4. augusta 2003. Týmto dátumom sa konèí platnos Programu podpory rozvoja cestovného ruchu v SR è. 5.
Poznámka: schéma nie je uverejnená v plnom znení. Schéma tátnej pomoci je
v plnom znení spolu s formulárom iadosti uverejnená na webových stránkach:
www.economy.gov.sk, www.szrb.sk a v Obchodnom vestníku è. 43/2003.
Bliie informácie, ako aj formulár iadosti môu záujemcovia získa priamo
na adrese MH SR alebo administrátora schémy.
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Schéma na podporu rozvoja spracovania
a vyuívania drevnej suroviny
(schéma pomoci de minimis)

Vyhlasovate¾ schémy:
Vykonávate¾ schémy:

Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenská záruèná a rozvojová banka, a.s.

A. Preambula
Predmetom schémy je poskytovanie pomoci de minimis (ïalej len pomoc)
na rozvoj spracovania a vyuívania domácej obnovite¾nej suroviny - dreva
v súlade s cie¾mi akèného programu Drevo - surovina 21. storoèia
schváleného uznesením vlády è. 830/1999. Cie¾om pomoci je prispie k rozvoju spracovania dreva, k jeho lepiemu vyuitiu a zhodnoteniu na území SR.
B. Právny základ
Právnym základom pre poskytovanie pomoci je § 3 zákona è. 231/1999 Z.z.
o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov a Nariadenie komisie (EK)
è. 69/2001 o aplikácii èlánkov 87 a 88 Zmluvy o zaloení ES pri pomoci de minimis, publikované v Úradnom vestníku (Official Journal) Európskeho
spoloèenstva dòa 12. 1. 2001.
C. Poskytovate¾ pomoci
Poskytovate¾om pomoci a vyhlasovate¾om schémy je MH SR. Vykonávate¾om schémy je SZRB.
D. Príjemcovia pomoci
Pomoc je urèená pre podnikate¾ov podnikajúcich v zmysle § 2 ods. 2
Obchodného zákonníka, ktorí spracovávajú a vyuívajú domácu obnovite¾nú
surovinu, drevo.
E. Oprávnené projekty
Pomoc je urèená pre projekty, ktoré sú zamerané na spracovanie a vyuitie
domácej obnovite¾nej suroviny - dreva. Miera spracovania a vyuitia disponibilnej drevnej suroviny sa zoh¾adòuje vo výke pomoci.
1. Za oprávnené projekty v zmysle schémy sú povaované individuálne
projekty, ktoré sú zamerané na nákup nových technológií, strojov, prístrojov a
106

zariadení a výstavbu alebo rekontrukciu prevádzkových priestorov na úèely
spracovania a vyuívania disponibilnej suroviny - dreva. Okrem tejto podmienky pre poskytnutie pomoci musia by splnené aj nasledujúce podmienky, a to:
- ekonomické prínosy projektu (jasne vyèíslite¾né kvantitatívnymi a
kvalitatívnymi ukazovate¾mi),
- poskytnutá pomoc nesmie by urèená na výrobu komodít, ktoré sú v
rozpore s platnými právnymi normami SR a medzinárodným právom.
2. Pomoc mono poskytnú vo vetkých odvetviach, okrem týchto:
- po¾nohospodárstvo,
- rybárstvo,
- vodné hospodárstvo,
- doprava,
- rudné a uho¾né baníctvo (platí len do vstupu SR do EÚ),
- oceliarsky priemysel (platí len do vstupu SR do EÚ).
Pomoc de minimis nie je moné poskytova na èinnosti:
a/ spojené s výrobou, spracovaním alebo marketingom výrobkov uvedených v prílohe 1 Zmluvy (zoznam vzahujúci sa na èlánok 32 Zmluvy
o zaloení ES je v prílohe publikácie),
b/ súvisiace s vývozom, najmä nie je moné poskytnú pomoc priamo
prepojenú s vývoznými mnostvami, pri zriaïovaní a prevádzkovaní distribuèných sietí alebo ostatných bených výdavkoch spojených s vývozom,
c/ súvisiace so zvýhodòovaním domácich výrobkov pred dováanými.
F. Oprávnené náklady
1. Oprávnenými nákladmi sú investièné náklady financované z úveru,
vynaloeného na realizáciu oprávneného projektu, t.j. nákup nových technológií, strojov, prístrojov, zariadení, výstavba alebo rekontrukcia prevádzkových
priestorov na úèely spracovania a vyuitia disponibilnej suroviny - dreva.
2. Oprávnenými nákladmi nie sú náklady na kúpu nehnute¾ností na úèel
uvedený v bode 1 a náklady, ktoré nesúvisia s predmetným projektom, resp. sú
urèené na administratívne úèely.
G. Forma pomoci
Pomoc sa realizuje formou nenávratného finanèného príspevku na úhradu
èasti poskytnutého investièného úveru vynaloeného na krytie oprávnených
nákladov pod¾a bodu F.
H. Výka a intenzita pomoci
1. Výku pomoci predstavuje jednorazovo vyplatený príspevok.
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2. Max. výka pomoci pre jedného príjemcu nesmie presiahnu súhrnne
100 000 EUR v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.
3. Maximálna výka pomoci vyjadrená v slovenskej mene nesmie by
vyia ako 4 mil.Sk na jeden projekt za predpokladu, e je dodraná podmienka pod¾a bodu 2.
4. Prepoèet výky poskytnutej pomoci zo SKK na EUR sa vykoná kurzom
vyhláseným NBS platným v deò schválenia iadosti o poskytnutie pomoci.
5. Intenzita pomoci (podiel) sa vypoèíta pod¾a vzorca: (výka pomoci :
oprávnené náklady) x 100 a vyjadruje sa v percentách.
6. Max. intenzita pomoci (podiel) je 50 % oprávnených nákladov projektu.
CH. Podmienky poskytnutia pomoci
Podmienkou poskytnutia pomoci je:
1. Podanie iadosti o poskytnutie pomoci pred poskytnutím investièného
úveru, urèeného na realizáciu oprávneného projektu pod¾a bodu E bankou.
V prípade, ak bol úver poskytnutý pred podaním iadosti, za oprávnené náklady
sa budú povaova len tie náklady pod¾a bodu F, ktoré sa budú financova
z nevyèerpanej èasti investièného úveru.
2. Preukázanie, e iadate¾ v èase podania iadosti o poskytnutie pomoci
nie je v likvidácii, v konkurze alebo ináè súdom urèenej správe.
3. Písomný záväzok príjemcu pomoci, e bude prevádzkova podporenú
investíciu najmenej 5 rokov odo dòa uvedenia do prevádzky.
4. Predloenie návrhu rozpoètu projektu, ktorého minimálna výka oprávnených nákladov je 500 000 Sk.
I. Kumulácia pomoci
1. iadate¾ o poskytnutie pomoci musí uvies vetky informácie o pomoci v
èlenení na tátnu pomoc a pomoc de minimis, ktorú dostal do podania iadosti
úhrnne za posledné 3 kalendárne roky, a to aj od iných poskytovate¾ov tátnej
pomoci a pomoci de minimis, alebo v rámci iných schém tátnej pomoci a schém
pomoci de minimis.
2. Pomoc môe by schválená len vtedy, ak táto pomoc, spolu s doteraz
poskytnutou pomocou de minimis ku dòu podania iadosti, poèas obdobia troch
kalendárnych rokov pre iadate¾a neprekroèí 100 000 EUR.
3. Pomoc pod¾a tejto schémy je financovaná zo zdrojov tátneho rozpoètu.
J. Mechanizmus poskytovania pomoci
1. iados o poskytnutie pomoci podáva iadate¾ v jednotlivých regionálnych zastúpeniach SZRB alebo v jej centrále, na predpísanom tlaèive, ktorého
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vzor je k dispozícií v SZRB (vrátane regionálnych poboèiek) na webovej stránke
MH SR (www.economy.gov.sk) a je prílohou è. 1 schémy.
2. iadate¾ je povinný vyplni iados o poskytnutie pomoci vo vetkých
bodoch presne a úplne, prièom iados musí by potvrdená podpisom a peèiatkou iadate¾a. Podpísaním iadosti iadate¾ akceptuje podmienky schémy a
súèasne potvrdzuje správnos a úplnos údajov. Súèasou iadosti sú poadované prílohy, ako aj samotný projekt, vypracovaný pod¾a prílohy è. 3 schémy.
3. Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok.
K. Trvanie schémy
Platnos schémy konèí 31. 12. 2005. iadosti o poskytnutie pomoci je
potrebné predloi najneskôr 6 mesiacov pred skonèením platnosti schémy.
Zoznam povinne predkladaných príloh k iadosti o poskytnutie pomoci
1. Výpis zo ivnostenského registra (pre FO).
2. Výpis z obchodného registra nie starí ako 3 mesiace (pre PO).
3. Výpis z registra trestov nie starí ako 3 mesiace (FO alebo tatutárnych
zástupcov).
4. Potvrdenie, e iadate¾ v èase podania iadosti nie je v konkurze.
5. Potvrdenie, e iadate¾ v èase podania iadosti nie je v likvidácii.
6. Potvrdenie daòového úradu o výke vyrovnaných daòových nedoplatkov
ku koncu roku, ktorý predchádza roku podania iadosti.
7. Potvrdenie o tom, e iadate¾ nie je dlníkom poistného na dôchodkové
zabezpeèenie, nemocenské, zdravotné poistenie a poistenie v nezamestnanosti ,
ktoré nie je starie ako 3 mesiace (lehota sa poèíta odo dòa podania iadosti).
8. Úverová zmluva s dodatkami (ak u bola uzavretá) vrátane potvrdenia
poskytovate¾a úveru o výke vyèerpaného úveru ku koncu kalendárneho mesiaca pred dòom podania iadosti.
9. List vlastníctva, resp. nájomná zmluva k prevádzkovým priestorom.
10. Stavebné povolenie (ak je potrebné pre investíciu).
11. Bilancia majetku (súvaha) a Výkaz zisku a strát ku koncu roku, ktorý
predchádza roku podania iadosti.
12. Èestné vyhlásenie o tom, e iadate¾ova situácia sa poèas obdobia, ktoré
uplynulo od vystavenia uvedených dokladov, nezmenila.
Poznámky:

1/ Schéma nie je uverejnená v plnom znení. Schéma tátnej pomoci je v plnom znení
spolu s formulárom iadosti uverejnená na webových stránkach: www.economy.gov.sk,
www.szrb.sk a v Obchodnom vestníku è. 66/2003.
2/ MH SR doèasne pozastavilo prijímanie iadostí o poskytnutie pomoci pod¾a tejto
schémy (a do odvolania).
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Schéma podpory medzinárodnej kooperácie
SUBKONTRAKTÁCIA
(schéma pomoci de minimis)

Vyhlasovate¾ schémy:
Vykonávate¾ schémy:

Ministerstvo hospodárstva SR
Národná agentúra pre rozvoj MSP, SBS
(od 15. marca 2004 SARIO, .p.o.)

A. Preambula
Predmetom schémy podpory medzinárodnej kooperácie - SUBKONTRAKTÁCIA je poskytovanie pomoci de minimis na vytvorenie prijate¾ných podmienok pre nadviazanie výrobnej kooperácie so zahraniènými odberate¾mi, a to
formou finanèného príspevku na úèas slovenských podnikov na zahranièných
subkontraktaèných ve¾trhoch v rámci aktivít Subkontraktaènej burzy Slovenska
(SBS), ako aj na samostatnú úèas slovenských podnikov na zahranièných priemyselných subkontraktaèných ve¾trhoch.
Cie¾om pomoci je sprístupnenie výrobných schopností slovenských podnikov zahranièným odberate¾om za úèelom nadviazania výrobnej kooperácie.
B. Právny základ
Právnym základom pre poskytovanie pomoci je § 3 zákona è. 231/1999 Z.z.
o tátnej pomoci v znení neskorích predpisov a Nariadenie Komisie (EK)
è. 69/2001 o aplikácii èlánkov 87 a 88 Zmluvy o zaloení ES pri pomoci
de minimis, publikované v Úradnom vestníku (Official Journal) Európskeho
spoloèenstva dòa 12. 1. 2001, ktoré bude plati do 31. 12. 2006.
C. Príjemcovia pomoci
1. Malí a strední podnikatelia
Pomoc je zameraná na malých podnikate¾ov a stredných podnikate¾ov
(MSP). Príjemcami pomoci sú MSP - fyzické alebo právnické osoby, v zmysle
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorí sú registrovaní na území SR. Urèujúcou definíciou MSP je definícia uvedená v Prílohe I. Nariadenia Komisie (EK)
è. 70/2001 z 12. 1. 2001 o aplikácii èlánkov 87 a 88 Zmluvy o zaloení ES
na tátnu pomoc MSP.
2. Spôsobilé podnikate¾ské subjekty
Spôsobilos podnikate¾ských subjektov v úèasti na schéme pod¾a predchádzajúceho bodu 1 sa dopåòa nasledovným kritériom:
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- Výrobné podnikate¾ské subjekty zodpovedajúce vymedzeniu MSP
(údaj o poète zamestnancov k 31. 12. predchádzajúceho roku a k termínu podania iadosti).
D. Oprávnené projekty
A/ Úèas slovenských podnikate¾ských subjektov na priemyselných subkontraktaèných ve¾trhoch v spoloènom stánku NARMSP SBS - zvýhodnená
cenová ponuka z dôvodu poskytovanej z¾avy organizátormi výstav pre NARMSP
SBS.
B/ Samostatná úèas slovenských podnikate¾ských subjektov na zahranièných subkontraktaèných ve¾trhoch urèených NARMSP SBS na základe splnenia podmienok v zmysle Výzvy na podávanie iadostí na poskytnutie finanènej
pomoci v rozsahu pomoci de minimis.
C/ Úèas slovenských podnikov na medzinárodnej subkontraktaènej konferencii (SESE, SASE - Slovenská automobilová/strojárska subkontraktaèná
burza) organizovanej NARMSP SBS na Slovensku za úèasti zahranièných main
- kontraktorov a slovenských subkontraktorov.
E. Oprávnené náklady
Oprávnenými nákladmi z h¾adiska èasu, výky a opodstatnenosti sú:
- len náklady vynaloené v èase trvania projektu, ako bol schválený výberovou komisiou,
- náklady, ktoré sú podloené originálmi úètovných dokladov a sprievodnej dokumentácie (faktúry, výpisy z úètov a pod.).
V rámci tejto schémy sú pre úèas slovenských podnikov na jednotlivých
oprávnených projektoch oprávnené nasledovné náklady:
A/ Náklady na výstavnú plochu, návrh a výstavba stánku, registraèný poplatok vystavovate¾a, zápis do katalógu, prevádzkové náklady na chod stánku, preprava vystavovaného tovaru, propagaèné prospekty, cestovné výdavky max.
dvoch zástupcov podnikate¾ského subjektu (letenky turistickej triedy alebo náklady na dopravu automobilom na ve¾trh, cestovné vo verejnej doprave v mieste
konania ve¾trhu, náklady na ubytovanie poèas ve¾trhu v zahranièí).
B/ Náklady na výstavnú plochu, návrh a výstavba stánku, registraèný poplatok vystavovate¾a, zápis do katalógu, prevádzkové náklady na chod stánku, preprava vystavovaného tovaru, propagaèné prospekty, cestovné výdavky max.
dvoch zástupcov podnikate¾ského subjektu (letenky turistickej triedy alebo náklady na dopravu automobilom na ve¾trh, cestovné vo verejnej doprave v mieste
konania ve¾trhu, náklady na ubytovanie poèas ve¾trhu v zahranièí).
C/ Úèastnícky poplatok na medzinárodnej subkontraktaènej konferencii
zahròujúci náklady na prenájom priestorov a nutných zariadení, náklady
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na tlmoèníkov, pobytové náklady slovenských podnikate¾ských subjektov
a kontraktorov poèas konferencie konanej na území SR vrátane nákladov
na prepravu úèastníkov na miesto konania konferencie.
F. Forma pomoci
Pomoc sa realizuje buï vo forme
- ú¾avy z úhrady èasti oprávnených nákladov definovaných v bode E.
písm. A/ a C/ alebo vo forme
- dotácie na úhradu èasti oprávnených nákladov definovaných v bode
E. písm. A/ a B/).
G. Výka a intenzita pomoci
1. Výku pomoci predstavuje jednorazovo poskytnutá ú¾ava (v percentách
uvedená v bode G. è. 4 v písm. A/ a C/) alebo jednorazovo poskytnutá dotácia
(vo výke schválených percent uvedená v bode G. è. 4 písm. A/ a B/).
2. Max. výka pomoci nesmie presiahnu súhrnne 100 000 EUR pre jeden
podnikate¾ský subjekt v priebehu 3 po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov.
3. Intenzita pomoci sa vypoèíta pod¾a vzorca: (výka pomoci : oprávnené
náklady) x 100 a vyjadruje sa v percentách.
4. Max. intenzity pomoci pre jednotlivé oprávnené náklady sú nasledovné:
A/ Úèas slovenských podnikate¾ských subjektov na priemyselných
subkontraktaèných ve¾trhoch v spoloènom stánku NARMSP SBS:
Ú¾ava sa poskytne do výky 75 % oprávnených nákladov.
Dotácia sa poskytne do výky 75 % oprávnených nákladov.
B/ Samostatná úèas slovenských podnikate¾ských subjektov na zahranièných subkontraktaèných ve¾trhoch urèených NARMSP SBS:
Dotácia sa poskytne do výky 75 % oprávnených nákladov.
C/ Úèas slovenských podnikate¾ských subjektov na medzinárodnej
subkontraktaènej konferencii (SESE, SASE-Slovenská automobilová/strojárska
subkontraktaèná burza) organizovanej NARMSP SBS na Slovensku za úèasti
zahranièných main-kontraktorov a slovenských subkontraktorov:
Ú¾ava sa poskytne do výky 75 % oprávnených nákladov.
5. Zostatok nákladov musí iadate¾ o poskytnutie pomoci kry z vlastných
zdrojov.
H. Podmienky poskytnutia pomoci iadate¾ovi
1. Podanie iadosti o poskytnutie pomoci pred úèasou podnikate¾ského
subjektu na zahraniènom subkontraktaènom ve¾trhu alebo medzinárodnej subkontraktaènej konferencii na Slovensku.
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2. Splnenie podmienok stanovených v schéme SUBKONTRAKTÁCIA.
3. Neby v èase podania iadosti v konkurze, likvidácii, v súdom urèenej
správe alebo v akomko¾vek inom podobnom konaní.
4. Splnenie povinnosti týkajúcej sa úhrady daní v súlade s predpismi.
5. Splnenie povinností týkajúcich sa úhrady príspevkov na zdravotné a nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a príspevku na poistenie v nezamestnanosti.
6. Poskytnutie informácie o prínose poskytnutej pomoci do 2 rokov od jej
poskytnutia.
7. Neby vinný zo závaného nesprávneho podania informácií poadovaných komisiou schva¾ujúcou poskytnutie pomoci, alebo ovplyvòovania komisie
pred alebo poèas hodnotiaceho procesu.
8. Pomoc nie je moné poskytnú podnikate¾skému subjektu podnikajúcemu v nasledovných odvetviach: po¾nohospodárstvo, rybárstvo, vodné hospodárstvo, doprava.
I. Kumulácia pomoci
1. iadate¾ o poskytnutie pomoci musí v iadosti uvies úplné informácie
o pomoci de minimis, prijatej poèas predolých 3 rokov, a to aj od iných poskytovate¾ov pomoci de minimis, alebo v rámci iných schém pomoci de minimis.
2. Prepoèet poskytnutej pomoci na EUR sa vykoná kurzom stanoveným
NBS ku dòu schválenia iadosti o poskytnutie pomoci komisiou.
3. Komisia môe pomoc schváli len vtedy, ak táto nezvýi celkovú sumu
pomoci de minimis pre prísluný podnikate¾ský subjekt poèas obdobia 3 rokov
na úroveò nad 100 000 EUR.
4. Pomoc poskytnutá pod¾a tejto schémy nemôe by kofinancovaná
zo zdrojov EÚ.
J. Mechanizmus poskytovania pomoci
1. Formulár iadosti o poskytnutie ú¾avy alebo dotácie je k dispozícii
v ústredí NARMSP a v jej regionálnych zastúpeniach, ktorými sú regionálne
poradenské a informaèné centrá (RPIC) a podnikate¾ské inovaèné centrá (BIC),
ako aj v elektronickej forme na webovej stránke www.nadsme.sk.
2. iadate¾ je povinný vyplni iados o poskytnutie pomoci vo vetkých
bodoch presne a úplne. Podpísaním iadosti iadate¾ akceptuje podmienky tejto
schémy a súèasne potvrdzuje správnos a úplnos údajov.
3. Akceptovate¾ná je iados spracovaná na predpísaných formulároch,
vyplnených písacím strojom.
4. Vyplnenú iados, potvrdenú peèiatkou a podpisom tatutárnych zástupcov podnikate¾ský subjekt spolu s poadovanými prílohami zale NARMSP
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SBS.
5. NARMSP SBS po kontrole a posúdení iadosti túto predloí so svojím
odporúèaním na rokovanie komisie.
6. Koneèným termínom na prijatie iadostí na rokovanie komisie je vdy
prvý pondelok v príslunom mesiaci.
7. O poskytnutí a výke pomoci rozhoduje komisia. O rozhodnutí komisie
informuje NARMSP SBS iadate¾a do 10 dní po jeho konaní. V oznámení
uvedie výku schválenej pomoci v Sk a v EUR. V prípade kladného rozhodnutia uzatvorí NARMSP SBS s príjemcom pomoci Zmluvu o poskytnutí pomoci.
8. Pre oprávnené projekty pod¾a bodu D. písm. A/ sa poskytne pomoc
vo forme ú¾avy iadate¾ovi tak, e NARMSP SBS uhradí pred konaním ve¾trhu
organizátorovi 100 % ním fakturovaných nákladov (prenájom plochy, návrh
a výstavba stánku, registraèný poplatok vystavovate¾a, zápis do katalógu, zálohu prevádzkových nákladov na chod stánku) a následne vyfakturuje príjemcovi
pomoci 25 % z uvedených pomerných nákladov, a to pod¾a nasledovného
výpoètu: (suma vyfakturovaná organizátorom ve¾trhu : poèet spoluvystavovate¾ov) x 0,25.
9. Pre oprávnené projekty pod¾a bodu D. písm. A/ sa ïalej poskytne pomoc
vo forme dotácie z oprávnených nákladov, ktorými sú cestovné výdavky max.
dvoch zástupcov podnikate¾ského subjektu (letenky turistickej triedy alebo náklady na dopravu automobilom na ve¾trh, cestovné vo verejnej doprave v mieste
konania ve¾trhu, náklady na ubytovanie poèas ve¾trhu v zahranièí) a po kontrole dokladov hodnoverne preukazujúcich výku oprávnených nákladov súvisiacich s úèasou podnikate¾ského subjektu na zahraniènom subkontraktaènom
ve¾trhu.
10. Vyplatenie dotácie pre oprávnené projekty pod¾a bodu D. písm. B/ sa
uskutoèní a po kontrole dokladov hodnoverne preukazujúcich výku oprávnených nákladov súvisiacich s individuálnou úèasou podnikate¾ského subjektu
na zahraniènom subkontraktaènom ve¾trhu.
11. Pre oprávnené projekty pod¾a bodu D. písm. C/ sa poskytne pomoc
vo forme ú¾avy iadate¾ovi tak, e NARMSP SBS uhradí náklady na prenájom
priestorov a nutných zariadení, náklady na tlmoèníkov, pobytové náklady slovenských podnikate¾ských subjektov a zahranièných kontraktorov poèas konferencie konanej na území SR, vrátane nákladov na prepravu úèastníkov
na miesto konania konferencie, a následne vyfakturuje príjemcovi pomoci 25 %
z uvedených pomerných nákladov, a to pod¾a nasledovného výpoètu: (suma
celkových vyie uvedených nákladov : poèet slovenských úèastníkov konferencie) x 0,25.
12. NARMSP SBS poukáe jednorazovo dotáciu na úèet príjemcu do 30 dní
po splnení podmienok stanovených v bode 9 a 10.
13. V prípade poruenia podmienok tejto schémy, zruenie úèasti na oprávnených projektoch pod¾a bodu D. písm. A/ a C/ má príjemca povinnos uhradi
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sankciu vo výke nákladov vzniknutých NARMSP zruením úèasti na úèet
NARMSP. Za poruenie podmienok sa povauje aj predloenie nepravdivých
údajov a dokumentov.
14. Na poskytnutie ú¾avy alebo dotácie nie je právny nárok.
K. Kontrola
1. Príjemca pomoci je povinný MH SR preukáza pouitie pomoci a oprávnenos vynaloených nákladov a umoni poskytovate¾ovi vykonanie kontroly.
2. NARMSP SBS je oprávnená v èase posudzovania iadosti o poskytnutie
pomoci poadova od podnikate¾ského subjektu dodatoèné informácie súvisiace
s podporovaným ve¾trhom èi konferenciou. iadate¾ je povinný umoni povereným zamestnancom NARMSP SBS nahliadnu do svojich úètovných výkazov, bankových výpisov a ïalích dokladov a umoni kontrolu po realizácii
ve¾trhu èi konferencie.
L. Úèinnos a trvanie schémy
Schéma nadobudla úèinnos dòom registrácie Úradom pre tátnu pomoc, t.j.
23. 10. 2002 a jej platnos konèí dòa 31. 12. 2006. iadosti o poskytnutie pomoci je potrebné predloi najneskôr 6 mesiacov pred skonèením jej platnosti.
Poznámky:
1/ Subkontraktaèná burza Slovenska bola k 15. marcu 2004 delimitovaná
z Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania do Slovenskej
agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, .p.o., Bratislava (SARIO). Od tohto
dòa je SARIO vykonávate¾om Schémy podpory medzinárodnej kooperácie Subkontraktácia.
2/ MH SR doèasne pozastavilo prijímanie iadostí o poskytnutie pomoci pod¾a
tejto schémy (a do odvolania).
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TÁTNA GRANTOVÁ SCHÉMA
PODPORY KONKURENCIESCHOPNOSTI
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vykonalo transformáciu
tátnych príspevkových programov podpory exportu a investícií, schválených
uznesením vlády SR è. 356/2000, na tátnu grantovú schému podpory konkurencieschopnosti. tátna grantová schéma nadobudla úèinnos dòom 3. 10. 2002,
po zaregistrovaní Úradom pre tátnu pomoc. Týmto dátumom skonèila platnos
programov schválených uznesením vlády SR è. 356/2000 zo dòa 24. mája 2000.
tátna grantová schéma zahròuje dve oblasti:
Schéma A - SZRB je transformáciou programu podpory exportu výrobkov.
Schéma B - SARIO je transformáciou programov podpory exportu
a investícií, a to: programu podpory rozvoja elektronického obchodu, programu
podpory úèasti na medzinárodných výstavách a programu podpory marketingových informácií.

tátna grantová schéma podpory konkurencieschopnosti
Schéma A - SZRB
(schéma pomoci de minimis)

Poskytovate¾ pomoci a vyhlasovate¾ schémy: Ministerstvo hospodárstva SR
Vykonávate¾ schémy: Slovenská záruèná a rozvojová banka, a.s.
Gestor schémy:
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, .p.o.
A. Preambula
Predmetom schémy A je poskytovanie pomoci de minimis (ïalej len pomoc)
na vytvorenie priaznivejích podmienok pre podnikate¾ské subjekty pri obstarávaní hmotného investièného majetku potrebného na zaèatie výroby novovzniknutým podnikate¾om, alebo na rozirovanie výroby, alebo na èinnosti, ktoré
vyadujú zmeny vyrábaných tovarov alebo výrobného procesu podnikate¾a.
Cie¾om pomoci je zvýi efektívnos výroby a zlepi pozíciu a konkurenènú silu podnikate¾ov vo výrobnej sfére a v obchodnej konfrontácii produkcie na domácich a zahranièných trhoch, na úroveò porovnate¾nú s firmami v krajinách EÚ.
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B. Príjemcovia pomoci
1. Malí podnikatelia a strední podnikatelia
Príjemcami pomoci sú malí podnikatelia a strední podnikatelia (ïalej len
MSP) - fyzické alebo právnické osoby, v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorí sú registrovaní na území SR a spåòajú kritéria zákona o tátnej pomoci.
Pomoc je primárne zameraná predovetkým na MSP. Urèujúcou definíciou MSP je definícia pouitá v Nariadení komisie (EK) è. 70/2001 z 12. 1. 2001
o aplikácii èlánkov 87 a 88 Zmluvy o zaloení ES na tátnu pomoc malým a
stredným podnikom.
2. Ve¾kí podnikatelia
Príjemcami pomoci sú v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ve¾kí
podnikatelia, ktorí sú registrovaní na území SR. Príjemcom pomoci môe by
v zmysle § 24 ods. 1 zákona è. 513/1991 Zb. v znení neskorích predpisov
slovenská právnická osoba aj s majetkovou úèasou zahranièných osôb, pokia¾
táto úèas neprekroèí 25 %. Slovenskou právnickou osobou sa v zmysle § 21
ods. 2 rozumie právnická osoba so sídlom na území SR.
Pomoc pod¾a tejto schémy, pri dostatku zdrojov tátneho rozpoètu, je
moné poskytnú aj ve¾kému podnikate¾ovi. Ide o podnikate¾a, ktorý nespadá
pod definíciu MSP.
3. Spôsobilé podnikate¾ské subjekty
Spôsobilos podnikate¾ských subjektov v úèasti na schéme A pod¾a
predchádzajúcich bodov 1 a 2 sa dopåòa nasledovným kritériom:
- výrobné podnikate¾ské subjekty zodpovedajúce vymedzeniu MSP
(údaj o poète zamestnancov k 31. 12. predchádzajúceho roku a k termínu podania iadosti),
- ve¾ké výrobné podnikate¾ské subjekty, ktoré zamestnávajú viac ako
250 a menej ako 1 800 zamestnancov (údaj k 31. 12. predchádzajúceho roku
a k termínu podania iadosti).
C. Oprávnené projekty
1. Za oprávnené projekty v zmysle schémy A sú povaované individuálne
projekty, v rámci ktorých sa poskytnutý komerèný úver musí poui na nákup
nových, progresívnych, pièkových technológií, strojov, prístrojov a zariadení,
za úèelom výroby konkurencieschopných výrobkov, prièom podiel hodnoty pridanej spracovaním u týchto výrobkov bude min. 25 %.
Základom pre prijatie projektu do schva¾ovacieho procesu (popri splnení
ostatných podmienok schémy A) je splnenie nasledovných podmienok:
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- ekonomické prínosy projektu, vyjadrené kvantitatívnymi a kvalitatívnymi ukazovate¾mi, musia by jednoznaène definované,
- projekt je predloený podnikate¾ským subjektom povaovaným schémou A za spôsobilý,
- hlavným predmetom èinnosti podnikate¾a je priemyselná, stavebná
alebo remeselná výroba,
- realizácia projektu investièného charakteru nesmie trva dlhie ako
12 mesiacov,
- poskytnutý komerèný úver musí priamo súvisie s projektom a jeho
úèelovos musí by vierohodne dokladovaná,
- poskytnutý komerèný úver nesmie by urèený na výrobu komodít,
ktoré sú v rozpore s platnými právnymi normami SR a medzinárodným právom.
2. Pomoc je moné poskytnú vo vetkých oblastiach, okrem:
- odvetvia dopravy a èinností spojených s výrobou, spracovaním alebo
marketingom výrobkov v odvetviach po¾nohospodárstva a rybárstva,
- èinností súvisiacich s vývozom, hlavne pomoci priamo prepojenej
s vývoznými mnostvami a prevádzkovaním distribuèných sietí alebo pri ostatných bených výdavkoch spojených s vývozom,
- èinností súvisiacich so zvýhodòovaním domáceho tovaru pred
dovezeným.
D. Oprávnené náklady
1. Oprávnenými nákladmi na úèely obstarania hmotného investièného
majetku je pod¾a § 10 ods. 8 zákona o tátnej pomoci cena obstarania
pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení definovaná v § 25 ods. 4 písm.
c) zákona è. 563/1991 Zb. o úètovníctve. S úèinnosou od 1. 1. 2003 je obstarávacou cenou cena stanovená v § 25 ods. 4 písm. a) zákona è. 431/2002 Z.z.
o úètovníctve.
2. Oprávnenými nákladmi z h¾adiska èasu, výky a opodstatnenosti sú:
- len náklady vynaloené v èase trvania projektu, ako bol schválený
Riadiacim a kontrolným výborom (ïalej len výbor),
- náklady, ktoré sú podloené originálmi úètovných dokladov
a sprievodnej dokumentácie (cenové ponuky, faktúry, výpisy z úètov a pod.).
3. Neoprávnené náklady pre úèely schémy A sú:
- nákup nehnute¾ného majetku (budovy, pozemky),
- náklady na obstaranie dopravných zariadení a dopravných prostriedkov,
- náklady vynaloené na obstaranie pouívaného HIM,
- mzdové náklady súvisiace s realizáciou projektu,
- náklady na zdravotné a nemocenské poistenie, dôchodkové
zabezpeèenie a príspevok na poistenie v nezamestnanosti platený zamestná118

vate¾om pod¾a osobitných predpisov,
- náklady vynaloené v súvislosti so spracovaním projektu,
- daò z pridanej hodnoty,
- bankové poplatky,
- colné a daòové poplatky,
- poistenie platené doma i v zahranièí,
- platené úroky, pokuty a penále a
- iné nepecifikované náklady bezprostredne nesúvisiace s projektom.
E. Forma pomoci
Pomoc sa realizuje v zmysle § 5 ods. 1 písm. c) zákona o tátnej pomoci formou úhrady èasti úveru nenávratným finanèným príspevkom (ïalej len
príspevok) na úhradu èasti komerèného úveru poskytnutého bankovým subjektom na realizáciu predmetného projektu.
F. Výka a intenzita pomoci
1. Výku pomoci predstavuje jednorazovo vyplatený príspevok.
2. Minimálna výka pomoci je stanovená sumou 500 000 Sk.
3. Maximálna výka pomoci môe dosiahnu sumu 1 500 000 Sk.
4. Intenzita pomoci sa vypoèíta pod¾a vzorca: (výka pomoci : oprávnené náklady) x 100 a vyjadruje sa v percentách.
5. Maximálna intenzita pomoci pre malého podnikate¾a nesmie presiahnu
75 %.
6. Maximálna intenzita pre stredného podnikate¾a nesmie presiahnu 50 %.
7. Maximálna intenzita pre ve¾kého podnikate¾a nesmie presiahnu 30 %.
8. Zostatok nákladov musí iadate¾ o poskytnutie pomoci kry z vlastných
zdrojov alebo zo zdrojov iných ako je tátny rozpoèet.
G. Podmienky poskytnutia pomoci iadate¾ovi
1. Podanie iadosti o poskytnutie pomoci pred zaèatím realizácie projektu.
2. Splnenie podmienok stanovených v schéme A.
3. Písomný záväzok vyuíva takto obstaraný majetok najmenej poèas 5
rokov.
4. Disponovanie vlastnými stabilnými a dostatoènými finanènými zdrojmi,
aby iadate¾ mohol zabezpeèi kontinuitu èinnosti svojej organizácie poèas realizácie projektu a zohra aktívnu úlohu v jeho financovaní.
5. Neby v èase podania iadosti v konkurze, likvidácii, v súdom urèenej
správe alebo v akomko¾vek inom podobnom konaní.
6. Splnenie povinnosti týkajúcej sa úhrady daní v súlade s právnymi pred119

pismi ku dòu podania iadosti.
7. Splnenie povinností týkajúcich sa úhrady príspevkov na zdravotné
a nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpeèenie a príspevok na poistenie
v nezamestnanosti platený zamestnávate¾om pod¾a osobitných predpisov ku
dòu podania iadosti.
8. Neby odsúdený za èin týkajúci sa profesionálneho konania rozsudkom,
ktorý má platnos res judicata (t.j. proti ktorému nie je moné sa odvola).
9. Neby vinný zo závaného nesprávneho podania informácií poadovaných výborom schva¾ujúcim pomoc, alebo zo získania dôverných informácií,
alebo ovplyvòovania výboru pred a poèas hodnotiaceho procesu.
H. Kumulácia pomoci
1. iadate¾ o poskytnutie pomoci musí v prílohe k iadosti uvies úplné
informácie o pomoci de minimis, prijatej poèas predolých troch rokov, a to aj
od iných poskytovate¾ov pomoci de minimis, alebo v rámci iných schém pomoci de minimis.
2. Prepoèet poskytnutej pomoci na EUR sa vykoná kurzom stanoveným
NBS ku dòu schválenia iadosti o poskytnutie pomoci výborom.
3. Výbor môe pomoc schváli len vtedy, ak táto nezvýi celkovú sumu
pomoci de minimis pre prísluného podnikate¾a poèas obdobia 3 rokov
na úroveò nad 100 000 EUR.
4. Pomoc poskytnutá pod¾a tejto schémy nemôe by kofinancovaná
zo zdrojov EÚ.
I. Mechanizmus poskytovania pomoci
1. Formulár iadosti o poskytnutie pomoci formou úhrady èasti úveru o nenávratný finanèný príspevok, vrátane formuláru na spracovanie projektu
a kontrolný zoznam povinne predkladaných príloh je k dispozícii v centrále
a v regionálnych zastúpeniach SZRB a na jej webovej stránke: www.szrb.sk.
2. iadate¾ je povinný vyplni iados o poskytnutie pomoci vo vetkých
bodoch presne a úplne. Podpísaním iadosti iadate¾ akceptuje podmienky
schémy A a súèasne potvrdzuje správnos a úplnos údajov.
3. Akceptovate¾ná je iados spracovaná len na predpísaných formulároch,
vyplnených písacím strojom.
4. Súèasou iadosti je projekt, ktorý je iadate¾ povinný spracova
vo vetkých bodoch pod¾a predlohy.
5. Vyplnenú iados, potvrdenú peèiatkou a podpisom tatutárnych zástupcov a poskytovate¾a komerèného úveru (úverujúcim peòaným ústavom), spolu
s projektom a poadovanými prílohami zale iadate¾ SZRB.
6. SZRB po kontrole a posúdení iadosti, projektu a poadovaných príloh
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tieto predloí so svojím odporúèaním na rokovanie výboru, ktorý je schva¾ovacím orgánom.
7. Koneèným termínom na prijatie iadostí na rokovanie výboru je vdy
prvý pondelok v príslunom mesiaci.
8. Priznanie a výku príspevku schva¾uje výbor, zloený zo zástupcov
MH SR, SARIO, NARMSP, SOPK, ZPS, Zdruenia priemyselných zväzov,
Odboru zahraniènej pomoci Úradu vlády SR, SZRB, Eximbanky SR, SK, zástupcu Delegatúry EK v SR a zástupcu Centrálnej kontraktaènej a finanènej jednotky Úradu vlády SR.
9. O rozhodnutí výboru informuje SZRB písomne iadate¾a do 10 dní.
V prípade kladného rozhodnutia uzatvorí SZRB Zmluvu o poskytnutí nenávratného finanèného príspevku.
10. Podmienkou vyplatenia príspevku je dodranie vetkých ustanovení
schémy A, vyèerpanie úveru a zrealizovanie predmetného projektu, t.j. ukonèenie investiènej akcie (aktivovanie investície) preukázané originálmi úètovných
dokladov potvrdzujúcich výku oprávnených nákladov a následná kontrola
splnenia podmienok zo strany SZRB.
11. SZRB jednorazovo poukáe príspevok na bený úèet iadate¾a do 30 dní
po splnení podmienok uvedených v bode 10.
12. Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok.
J. Kontrola
1. Príjemca pomoci je povinný poskytovate¾ovi preukáza pouitie pomoci
a oprávnenos vynaloených nákladov a umoni poskytovate¾ovi vykonanie
kontroly.
2. SZRB je oprávnená v èase posudzovania iadosti o poskytnutie pomoci
poadova od podnikate¾a dodatoèné informácie súvisiace s podporovaným projektom. iadate¾ je povinný umoni povereným zamestnancom SZRB nahliadnu do svojich úètovných výkazov, bankových výpisov a ïalích dokladov
a umoni kontrolu poèas realizácie a po ukonèení projektu.
3. MH SR ako poskytovate¾ pomoci je oprávnené v prípade poskytnutia
pomoci vykonáva kontrolu poèas celého obdobia trvania zmluvného vzahu
medzi SZRB a príjemcom pomoci.
K. Trvanie schémy A
Schéma A nadobudla úèinnos 3. 10. 2002 a jej platnos konèí 31. 12. 2006.
iadosti o poskytnutie pomoci je potrebné predloi najneskôr 6 mesiacov pred
skonèením platnosti schémy A.
Poznámka: MH SR doèasne pozastavilo prijímanie iadostí o poskytnutie pomoci pod¾a
tejto schémy (a do odvolania).
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tátna grantová schéma podpory konkurencieschopnosti
Schéma B - SARIO
(schéma pomoci de minimis)

Poskytovate¾ pomoci a vyhlasovate¾ schémy: Ministerstvo hospodárstva SR
Vykonávate¾ a gestor schémy: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií
a obchodu, .p.o.
A. Preambula
Predmetom schémy B je poskytovanie pomoci de minimis (ïalej len pomoc)
na vytvorenie priaznivejích podmienok pre podnikate¾ské subjekty v oblasti
obchodu, úèasti a prezentácie na medzinárodných výstavách a lepieho vyuívania marketingových informácií.
Cie¾om pomoci je zvýi efektívnos obchodných èinností a výroby, zlepi
pozíciu a konkurenènú silu podnikate¾ských subjektov v obchodnej konfrontácii
ich produkcie na domácich a zahranièných trhoch, ako i zvýi úroveò ich
prezentaèných aktivít pri dosahovaní strategických cie¾ov na daných trhoch,
na úroveò porovnate¾nú s podnikate¾skými subjektami v krajinách EÚ.
B. Príjemcovia pomoci
1. Malí a strední podnikatelia (MSP)
Príjemcami pomoci sú MSP - fyzické alebo právnické osoby, v zmysle
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorí sú registrovaní na území SR a spåòajú
kritéria zákona o tátnej pomoci.
Pomoc pod¾a schémy B je primárne zameraná predovetkým na MSP.
Urèujúcou definíciou MSP je definícia pouitá v Nariadení komisie (EK)
è. 70/2001 z 12. 1. 2001 o aplikácii èlánkov 87 a 88 Zmluvy o zaloení ES
na tátnu pomoc malým a stredným podnikom.
2. Ve¾kí podnikatelia
Príjemcami pomoci sú v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ve¾kí
podnikatelia, ktorí sú registrovaní na území SR. Príjemcom pomoci môe by
v zmysle § 24 ods. 1 zákona è. 513/1991 Zb. v znení neskorích predpisov
slovenská právnická osoba aj s majetkovou úèasou zahranièných osôb, pokia¾
táto úèas neprekroèí 25 %. Slovenskou právnickou osobou sa v zmysle § 21
ods. 2 rozumie právnická osoba so sídlom na území SR.
Pomoc pod¾a tejto schémy, pri dostatku zdrojov tátneho rozpoètu, je
moné poskytnú aj ve¾kému podnikate¾ovi. Ide o podnikate¾a, ktorý nespadá
pod definíciu MSP.
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3. Spôsobilé podnikate¾ské subjekty
Spôsobilos podnikate¾ských subjektov v úèasti na schéme B pod¾a
predchádzajúcich bodov 1 a 2 sa dopåòa nasledovným kritériom:
- výrobné podnikate¾ské subjekty zodpovedajúce vymedzeniu MSP
(údaj o poète zamestnancov k 31. 12. predchádzajúceho roku ak termínu podania iadosti),
- ve¾ké výrobné podnikate¾ské subjekty, ktoré zamestnávajú viac ako
250 a menej ako 1 800 zamestnancov (údaj k 31. 12. predchádzajúceho roku
a k termínu podania iadosti),
- obchodné firmy, zastupujúce výrobné firmy v oblasti zahranièného
obchodu a marketingu, ktoré hodnoverne preukáu túto skutoènos a zodpovedajú vymedzeniu MSP,
- súkromné spoloènosti zamerané na výrobu softvéru.
C. Oprávnené projekty a oprávnené náklady
1. Oprávnenými projektami v zmysle schémy B sú nasledovné individuálne projekty, ktorých výsledkom je zlepenie efektívnosti výroby,
konkurencieschopnosti vyrábanej produkcie a zlepenie pozície podnikate¾ského subjektu na domácom a zahranièných trhoch:
a/ Prvá úèas podnikate¾a na medzinárodných výstavách a ve¾trhoch v SR a v zahranièí
Oprávnenými nákladmi sú náklady na výstavnú plochu, návrh a výstavba stánku, zápis do katalógu, prevádzkové náklady na chod stánku, preprava vystavovaného tovaru, propagaèné prospekty, cestovné výdavky max. 2 zástupcov podnikate¾ského subjektu (letenky turistickej triedy alebo náklady
na dopravu automobilom na výstavu/ve¾trh, cestovné vo verejnej doprave
v mieste konania výstavy/ve¾trhu, náklady na ubytovanie poèas výstavy/ve¾trhu
v zahranièí. Prvou úèasou sa rozumie úèas na príslunej výstave/ve¾trhu
súvisiacej s podnikate¾skou èinnosou iadate¾a.
b/ Úèas na medzinárodných obchodných misiách
Oprávnenými nákladmi sú náklady na obchodnú misiu - náklady
na dopravu a ubytovanie (letenky turistickej triedy, cestovné vo verejnej
doprave, ubytovanie do výky limitov stanovených MH SR) pre max. 2 úèastníkov z jednej firmy na dobu max. 5 dní. Výka nákladov musí zodpoveda limitom stanoveným v právnych predpisoch o cestovných náhradách. Prednostne
bude podporovaná úèas podnikate¾ov na obchodných misiách organizovaných
MH SR v súèinnosti so SOPK. Obchodnou misiou sa rozumie zahranièná pracovná cesta s presne stanoveným programom, ktorý musí by prílohou iadosti.
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c/ Príprava tlaèených a elektronických materiálov súvisiacich
s prvou úèasou podnikate¾a na medzinárodnej výstave/ve¾trhu v SR
a v zahranièí - firemné prospekty, katalógy vyrábanej produkcie, videofilmy
a CD nosièe, vyhotovené minimálne v 3 jazykových mutáciách (vrátane slovenského jazyka) a v max. poète 2 000 kusov na jednu mutáciu.
Oprávnenými nákladmi sú náklady na výrobu a dodávku jednej
zákazky, ktorá zodpovedá nákladom na porovnate¾né èinnosti na danom trhu je potrebné predloi cenové ponuky min. od 3 dodávate¾ov na jednu zákazku.
d/ Úèas na veobecne vzdelávacích programoch zameraných na:
- exportný marketing,
- medzinárodný platobný styk,
- ochranu priemyselných práv,
- projektové financovanie,
- legislatívne podmienky v zahranièí,
- elektronický obchod, prípadne
- iný vzdelávací program, súvisiaci s medzinárodným obchodom.
Oprávnenými nákladmi na vzdelávanie zamestnancov sú náklady
vymedzené v § 7a ods. 7 písm. a) a f) zákona o tátnej pomoci pre max. 3
zamestnancov firmy na jednom druhu kolenia.
e) Poradenské a konzultaèné sluby v oblasti podpory investièných
a marketingových informácií zameraných na spracovanie feasibility studies
o investiènom a podnikate¾skom prostredí v SR a reerí a túdií o zahranièných
trhoch. Úèelom pomoci je podpora pri prezentácii slovenského podnikate¾ského
prostredia, s cie¾om zvýenia prílevu zahranièných investícií a podpora
pri rozhodovaní o vstupe slovenských podnikate¾ských subjektov na zahranièné
trhy, poskytnutie pecifických informácií o podmienkach trhu a trhovom potenciáli. Informácie budú slúi na vo¾bu vhodnej marketingovej stratégie
na úspený prienik na prísluný trh.
Oprávnenými nákladmi sú náklady na tieto sluby zodpovedajúce
nákladom na porovnate¾né èinnosti na danom trhu - je potrebné predloi cenové ponuky min. od 3 konzultantov.
f/ Poradenské a konzultaèné sluby v oblasti obchodnej a zahranièno-obchodnej èinnosti zamerané na:
- zavádzanie elektronického obchodu,
- zavádzanie progresívnych informaèných technológií v oblasti
obchodných procesov firmy,
- zlepovanie obalového dizajnu výrobkov.
Oprávnenými nákladmi sú náklady na tieto sluby zodpovedajúce
nákladom na porovnate¾né èinnosti na danom trhu - je potrebné predloi cenové ponuky min. od 3 konzultantov.
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g/ Prihlasovanie a registrácia vynálezu, ochrannej známky, priemyselného alebo úitkového vzoru v zahranièí, testovanie, skúanie
a certifikácia výrobkov
Oprávnenými nákladmi sú náklady na prihlasovanie a udriavanie
patentu, ochrannej známky, priemyselného alebo úitkového vzoru platené
v zahranièí a náklady na testovanie, skúanie a certifikácia výrobkov v SR.
Pre testovanie, skúanie a certifikáciu výrobkov je potrebné predloi
min. 3 cenové ponuky. V prípade nemonosti predloenia cenových ponúk bude
posudzovaná oprávnenos výky nákladov na porovnate¾né èinnosti na danom
trhu.
2. Oprávnenými nákladmi, okrem nákladov uvedených pri jednotlivých
oprávnených projektoch, sú:
- reijné náklady bezprostredne súvisiace s realizáciou projektu,
- nákupné ceny tovarov, zariadení a sluieb zodpovedajúce cenám
obvyklým na trhu,
- iné nepecifikované náklady priamo súvisiace s projektom.
3. Oprávnené náklady z h¾adiska èasu, výky a opodstatnenosti sú:
- len náklady vynaloené v èase trvania projektu, ako bol schválený
výborom,
- len náklady, ktorých výka na jednotlivé aktivity uvedené v projekte
odráa skutoènú výku nákladov na porovnate¾né èinnosti,
- náklady, ktoré sú podloené originálmi úètovných dokladov splòujúcich predovetkým náleitosti § 11 a ïalích ustanovení zákona è. 563/1991 Zb.
o úètovníctve (s úèinnosou od 1. 1. 2003 v zmysle zákona è. 431/2002 Z.z.)
a sprievodnej dokumentácie (cenové ponuky, dodacie listy, faktúry, výpisy
z úètov atï.). Pri vetkých poradenských a konzultaèných slubách musia by
úètovné doklady doloené spracovanými výstupmi konzultanta. Pre úèely
schémy B môu by uznané náklady len tých poradenských a konzultaèných
firiem - právnických alebo fyzických osôb, ktoré majú v predmete podnikania
zapísané èinnosti zhodné s oprávnenými projektami.
4. Neoprávnené náklady sú:

kov,

-

nákup nehnute¾ného majetku (budovy, pozemky),
náklady na obstaranie dopravných zariadení a dopravných prostried-

- prevádzkové náklady bezprostredne nesúvisiace s projektom,
- mzdové náklady,
- náklady na zdravotné a nemocenské poistenie, dôchodkové
zabezpeèenie a príspevok na poistenie v nezamestnanosti,
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- náklady vynaloené v súvislosti so spracovaním projektu pred podpísaním zmluvy o poskytnutie dotácie,
- daò z pridanej hodnoty,
- bankové poplatky,
- colné a daòové poplatky,
- poistné platené doma i v zahranièí,
- platené úroky, pokuty a penále a
- iné nepecifikované náklady bezprostredne nesúvisiace s realizáciou
projektu.
D. Forma pomoci
Pomoc sa realizuje v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o tátnej pomoci ako dotácia - nenávratný finanèný príspevok urèený na úhradu
pomernej èasti oprávnených nákladov vynaloených na projekt.
E. Výka a intenzita pomoci
1. Výku pomoci predstavuje objem jednorazovo poskytnutej dotácie.
2. Minimálna výka dotácie je 120 000 Sk.
3. Maximálna výka dotácie je 1 200 000 Sk.
4. Intenzita pomoci sa vypoèíta pod¾a vzorca (výka pomoci : oprávnené
náklady) x 100 a vyjadruje sa v percentách.
5. Intenzita pre MSP nesmie presiahnu 75 % oprávnených nákladov
na jednotlivé oprávnené projekty s výnimkou poradenských a konzultaèných
sluieb uvedených v bode 7.
6. Intenzita pomoci pre ve¾kého podnikate¾a nesmie presiahnu 50 %
oprávnených nákladov na projekt.
7. Intenzita pomoci pre MSP a pre ve¾kého podnikate¾a v oblasti poradenských a konzultaèných sluieb nesmie presiahnu 50 % oprávnených nákladov.
8. Zostatok nákladov musí kry iadate¾ o poskytnutie pomoci z vlastných
zdrojov alebo zdrojov iných ako tátny rozpoèet SR.
F. Podmienky poskytnutia pomoci
1. Podanie písomnej iadosti iadate¾om o poskytnutie pomoci.
2. Jednoznaèné sformulovanie kvalitatívnej a kvantitatívnej charakteristiky
dokumentujúcej ekonomický prínos z realizácie projektu.
3. Kombinácia èinností a aktivít obsiahnutá v projekte je predmetom
schémy B a zodpovedajú zákonným podmienkam na poskytnutie pomoci.
4. Projekt predloí podnikate¾ský subjekt povaovaný schémou B za spôsobilý.
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5. Hlavným predmetom èinnosti podnikate¾ského subjektu je priemyselná,
stavebná alebo remeselná výroba.
6. Èas realizácie projektu nesmie presiahnu 6 mesiacov.
7. Pomoc je moné poskytnú iadate¾ovi len po splnení podmienok
ustanovených v schéme B.
8. Pomoc nie je moné poskytnú na aktivity zaèaté resp. ukonèené pred
podaním iadosti o poskytnutie pomoci.
9. Pomoc je moné poskytnú vo vetkých oblastiach, okrem:
- odvetvia dopravy a èinností spojených s výrobou, spracovaním alebo
marketingom výrobkov v odvetviach po¾nohospodárstva a rybárstva,
- èinností súvisiacich s vývozom, hlavne pomoci priamo prepojenej
s vývoznými mnostvami a prevádzkovaním distribuèných sietí alebo pri ostatných bených výdavkoch spojených s vývozom,
- èinností súvisiacich so zvýhodòovaním domáceho tovaru pred dovezeným.
G. Kumulácia pomoci
1. iadate¾ o poskytnutie pomoci musí v iadosti uvies úplné informácie
o pomoci de minimis, prijatej poèas predolých troch rokov, a to aj od iných
poskytovate¾ov pomoci de minimis, alebo v rámci iných schém pomoci de minimis.
2. Prepoèet poskytnutej pomoci na EUR sa vykoná kurzom stanoveným
NBS ku dòu schválenia iadosti o poskytnutie pomoci výborom.
3. Poskytovate¾ môe poskytnú pomoc len vtedy, ak táto nezvýi celkovú
sumu pomoci de minimis, pod¾a schémy B nemôe by kofinancovaná zo zdrojov EÚ.
H. Mechanizmus poskytovania pomoci
1. Formulár iadosti o dotáciu - nenávratný finanèný príspevok, ako
i ostatné prílohy a manuál pre poskytovanie pomoci sú k dispozícii v SARIO,
v jej regionálnych poboèkách a na jej webovej stránke: www.sario.sk.
2. iadate¾ je povinný vyplni iados o poskytnutie pomoci vo vetkých
bodoch presne a úplne. V prílohe iadosti uvedie podrobnú pecifikáciu a výku
nákladov na kadý oprávnený projekt, na ktorý poaduje poskytnutie pomoci.
Podpísaním iadosti iadate¾ akceptuje podmienky schémy B a súèasne
potvrdzuje správnos a úplnos údajov.
3. Akceptovate¾ná je iados a projekt spracovaný len na predpísaných formulároch, vyplnený na poèítaèi, resp. strojom.
4. Súèasou iadosti je projekt, ktorý je iadate¾ povinný spracova
vo vetkých bodoch pod¾a predlohy. Podrobné informácie pre spracovanie ia127

dosti a projektu uvedie SARIO v manuáli pre poskytovanie pomoci.
5. Vyplnenú a potvrdenú iados, podpísanú tatutárnym zástupcom, spolu
s projektom spolu s prílohami, vrátane dvoch kópií, zale iadate¾ SARIO.
6. SARIO po posúdení úplnosti iadosti, zhodnotení projektu a kontrole
splnenia podmienok schémy B spolu so svojím stanoviskom postúpi vetky doklady na rozhodnutie výboru.
7. Koneèné termíny na prijatie iadostí na rokovanie výboru sú vdy prvý
pondelok v príslunom mesiaci.
8. Priznanie a výku dotácie schva¾uje výbor zloený zo zástupcov MH SR,
SARIO, NARMSP, SOPK, ZPS, Zdruenia priemyselných zväzov, Odboru
zahraniènej pomoci Úradu vlády SR, SZRB, Eximbanky SR, SK, Delegatúry
EK v SR a Centrálnej kontraktaènej jednotky Úradu vlády SR.
9. O rozhodnutí výboru informuje SARIO písomne iadate¾a do 10 dní. V
prípade kladného rozhodnutia uzatvorí SARIO Zmluvu o poskytnutí nenávratného finanèného príspevku (ïalej len zmluva).
10. Podmienkou vyplatenia dotácie je úspené ukonèenie projektu a kontrola predloených originálnych úètovných dokladov preukazujúcich výku oprávnených nákladov.
11. Finanèný príspevok SARIO jednorazovo poukáe na bený úèet iadate¾a do 30 dní po splnení podmienok stanovených v bode 10.
I. Kontrola
1. Príjemca pomoc je povinný poskytovate¾ovi preukáza pouitie pomoci
a oprávnenos vynaloených nákladov a umoni poskytovate¾ovi vykonanie
kontroly.
2. SARIO je oprávnená v èase posudzovania iadosti o poskytnutie pomoci poadova od podnikate¾a dodatoèné informácie súvisiace s podporovaným
zámerom. iadate¾ je povinný umoni povereným zamestnancom SARIO
nahliadnu do jeho úètovných výkazov, bankových výpisov a ïalích dokladov
a umoni kontrolu v èase realizácie a po ukonèení projektu.
3. MH SR je oprávnené v prípade poskytnutia pomoci vykonáva kontrolu
bezprostredne súvisiacu s projektom poèas celého obdobia trvania zmluvných
vzahov medzi SARIO a podnikate¾om.
J. Trvanie schémy B
Schéma B nadobudla úèinnos 3. 10. 2002 a jej platnos konèí 31. 12. 2006.
iadosti o poskytnutie pomoci je potrebné predloi najneskôr 6 mesiacov pred
skonèením platnosti schémy B.
Poznámka: MH SR doèasne pozastavilo prijímanie iadostí o poskytnutie pomoci pod¾a
tejto schémy (a do odvolania).
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Dotácie na zriadenie priemyselných parkov
Podmienky poskytovania dotácie na zriadenie priemyselných parkov, ako aj
pôsobnos orgánov tátnej správy pri poskytovaní a kontrole pouitia tejto dotácie upravuje zákon NR SR è. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov v znení neskorích predpisov, ktorý vstúpil do platnosti 31. 5. 2001.
V zmysle tohto zákona iados o poskytnutie dotácie na zriadenie priemyselného parku sa predkladá Ministerstvu hospodárstva SR, ktoré na základe
odborného posudku SARIO vydáva rozhodnutie o poskytnutí dotácie.
Priemyselný park je pod¾a § 2 tohto zákona definovaný ako územie
vymedzené územným plánom obce alebo územným plánom zóny, na ktorom sa
vykonáva alebo má vykonáva priemyselná výroba alebo sluby jedného podnikate¾a alebo viacerých podnikate¾ov. Na zriadenie priemyselného parku
mono obci alebo vyiemu územnému celku poskytnú dotáciu zo tátneho
rozpoètu. Musia by pritom splnené týmto zákonom stanovené podmienky.
Obec musí ma pritom okrem iného zabezpeèené finanèné prostriedky vo výke
minimálne 15 % nákladov na obstaranie a zriadenie priemyselného parku vrátane nákladov na kúpu alebo iný prevod, nájom alebo zámenu pozemkov a nákladov na zriadenie vecného bremena na pozemkoch urèených na zriadenie
priemyselného parku, nákladov na technickú vybavenos územia a na súvisiace
nevyhnutné ininierske stavby.
Pri poskytovaní dotácie Ministerstvo hospodárstva SR je povinné zoh¾adòova aj úroveò zamestnanosti v regióne iadate¾a. Rozhodnutie vydá
na základe písomnej iadosti obce alebo vyieho územného celku po schválení
návrhu vládou SR. Obec musí tie preukáza, e má predchádzajúci súhlas
Slovenského pozemkového fondu na prevod pozemkov, s ktorými fond nakladá,
na obec alebo vyí územný celok alebo na nájom týchto pozemkov obci alebo
vyom územnom celku alebo na zámenu týchto pozemkov s obcou alebo
vyím územným celkom na zriadenie parku. Musí ma s podnikate¾mi uzavretú
zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy, ktorá upraví ich vzahy najmä v oblasti podnikate¾ského zámeru vrátane preukázania jeho finanèného zabezpeèenia. Musí
ma i záväzné stanovisko dodávate¾a energie a úitkovej a pitnej vody pre potreby parku. Na dotáciu nie je právny nárok.
Postup Ministerstva hospodárstva SR pri poskytovaní dotácie na zriaïovanie priemyselných parkov upravuje Smernica MH SR è. 13/2004 na poskytovanie dotácie na zriaïovanie priemyselných parkov a na elimináciu rizík
v oblasti procesu poskytovania finanèných prostriedkov na priemyselné
parky v súlade so zákonom è. 193/2001 Z.z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov v znení neskorích predpisov, ktorá je uverejnená na webovej
stránke www.economy.gov.sk.
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tátna pomoc na rozvoj regiónov
vo forme investièných stimulov
Zákon è. 565/2001 Z.z. o investièných stimuloch, ktorý NR SR schválila s úèinnosou od 1. 1. 2002, upravuje poskytovanie investièných stimulov definovaných ako tátna pomoc na rozvoj regiónov. Urèuje hlavné kritéria, ktoré musí
záujemca o poskytnutie investièných stimulov splni a definuje mechanizmus
ich schva¾ovania a poskytovania.
Investiènými stimulmi je tátna pomoc na poèiatoèné investície a na nové
pracovné miesta vytvorené v súvislosti s týmito investíciami poskytovaná
na obstaranie hmotného investièného majetku a nehmotného investièného
majetku potrebného na zaèatie výroby alebo na zaèatie poskytovania sluieb,
alebo na rozírenie výroby, alebo na rozírenie poskytovania sluieb, alebo
na kúpu podniku vo forme
a/ ú¾avy na dani z príjmov právnických osôb,
b/ príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta,
c/ príspevku na rekvalifikáciu zamestnancov prijatých na vytvorené
nové pracovné miesta.
Ministerstvo hospodárstva SR, ako predkladate¾ návrhu zákona, investièné
stimuly poskytuje individuálne po schválení vládou SR a po ich predchádzajúcom schválení Európskou komisiou. Vláda pri schva¾ovaní investièných stimulov zoh¾adòuje najmä národohospodársky význam investície a úèinky
poskytnutia investièných stimulov na hospodársku súa na relevantnom trhu
SR. V rozhodnutí o poskytnutí investièných stimulov sú jasne definované
konkrétne investièné stimuly, ako aj ich hodnota a podmienky ich poskytovania.
Príjemcom investièných stimulov môe by buï priamo iadate¾, ale aj iná
právnická osoba, ktorú iadate¾ zaloí za úèelom realizácie investície, na ktorú
má by poskytnutá tátna pomoc.
iadate¾ predloí iados o poskytnutie investièných stimulov v súlade
so zákonom NR SR è. 565/2001 Z.z. o investièných stimuloch v znení zákona
NR SR è. 203/2004 Z.z. Ministerstvu hospodárstva SR. Na poskytnutie
investièných stimulov nie je právny nárok.
Podrobnosti o náleitostiach iadosti sú upravené vyhlákou MH SR
è. 235/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náleitostiach iadosti
o poskytnutie investièných stimulov.
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Sektorový operaèný program Priemysel a sluby
Pomoc poskytovaná na základe Sektorového operaèného programu Priemysel
a sluby (SOP PS) sa vzahuje na regióny, ktoré zodpovedajú úrovni NUTS II,
t.j. ktorých HDP na obyvate¾a meraný paritou kúpnej sily za posledné roky je
mení ako 75 % priemeru spoloèenstva. Z geografického h¾adiska pokrýva celé
územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského kraja.
V rámci SOP PS sa realizuje pecifický cie¾ Národného rozvojového plánu
SR Rast konkurencieschopnosti priemyslu a sluieb, ktorý je súèasne globálnym cie¾om SOP PS a prostredníctvom ktorého sa podporí ekonomický rast a
konkurencieschopnos, zamestnanos a rovnovány regionálny rozvoj. K dosiahnutiu uvedeného globálneho cie¾a sú nasmerované dve priority a v rámci
nich devä opatrení (vrátane technickej pomoci).
Jednotlivé opatrenia SOP PS sa realizujú prostredníctvom schém tátnej
pomoci (predstavujúcich základný rámec na predkladanie projektov) alebo formou projektov verejného sektora.
Schémy tátnej pomoci
Pre opatrenia nasmerované na podporu súkromného sektora boli Ministerstvom hospodárstva SR zverejnené
-

v Obchodnom vestníku è. 82 z 29. apríla 2004 nasledovné schémy tátnej
pomoci:
- Schéma podpory malých a stredných podnikate¾ov
- Schéma na podporu priemyselného výskumu a predsúaného
vývoja
- Schéma na podporu úspor energie a vyuitia obnovite¾ných
energetických zdrojov
- Schéma podpory medzinárodnej spolupráce
- Schéma podpory podnikate¾ských aktivít cestovného ruchu;

-

v Obchodnom vestníku è. 95 z 18. mája 2004 nasledovné schémy pomoci
de minimis:
- Schéma podpory existujúcich a zaèínajúcich podnikate¾ov
- Schéma na podporu výskumu a vývoja, zavádzania systémov manaérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických
noriem do výrobnej praxe a sluieb
- Schéma na podporu trvalo udrate¾ného rozvoja
- Schéma podpory medzinárodnej spolupráce.
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Sprostredkovate¾ské orgány pre SOP PS
MH SR vyuíva pre zabezpeèenie aktivít súvisiacich s implementáciou
trukturálnych fondov EÚ nasledovné implementaèné agentúry v pôsobnosti
MH SR:
- Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
(NARMSP) - zodpovedná za implementáciu Opatrenia 1.1 a 1.2 SOP PS,
- Slovenská energetická agentúra (SAE) - zodpovedná za implementáciu
Opatrenia 1.3 a 1.4 SOP PS,
- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) - zodpovedná za implementáciu Opatrenia 1.2 a 1.5 SOP PS,
- Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) - zodpovedná za
implementáciu Priority 2 SOP PS.
SO/RO zabezpeèujú èinnosti súvisiace s informovaním verejnosti o príleitostiach a výhodách vyuitia pomoci zo trukturálnych fondov EÚ a o spôsobe
èerpania pomoci; prijímajú iadosti o nenávratný finanèný príspevok,
zabezpeèujú posúdenie predkladaných projektov a po schválení projektu
s koneèným prijímate¾om pomoci podpisujú zmluvu o pridelení NFP.
Príjemca pomoci predkladá SO/RO iadosti o platbu vrátane zúètovacích
dokladov a zoznamom výdavkov a SO/RO následne posudzujú oprávnenos
výdavkov príjemcu pomoci a zároveò sa podie¾ajú na monitorovaní, hodnotení
a kontrole implementácie priamo u príjemcov pomoci.
Priority SOP PS, opatrenia, ktorými sa uskutoèòuje a dosiahne stanovená
priorita, sprostredkovate¾ské orgány, koneèný prijímate¾ pomoci, schéma tátnej pomoci/schéma pomoci de minimis:

Priorita 1:

Rast konkurencieschopnosti priemyslu a sluieb
s vyuitím rozvoja domáceho rastového potenciálu

Opatrenie 1.1:Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a sluieb
Sprostredkovate¾ský orgán: NARMSP
Prijímate¾ pomoci: súkromný sektor - podnikate¾ský subjekt
Schéma podpory malých a stredných podnikate¾ov
Schéma pomoci pre existujúcich a zaèínajúcich podnikate¾ov
(schéme pomoci de minimis)

Opatrenie 1.2: Podpora budovania a rekontrukcie infratruktúry

Sprostredkovate¾ský orgán:
pre aktivitu: inkubátory, výskumno-vývojové centrá a technologické
parky: NARMSP
pre aktivitu: priemyselné parky, výrobné haly: SARIO
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Prijímate¾ pomoci: verejný sektor (napr. VÚC, obec)
individuálne projekty

Opatrenie 1.3: Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu

Sprostredkovate¾ský orgán: SAE
Prijímate¾ pomoci: súkromný sektor - podnikate¾ský subjekt
Schéma na podporu priemyselného výskumu a predsúaného vývoja
Schéma na podporu výskumu a vývoja, zavádzania systémov
manaérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a sluieb (schéma pomoci de
minimis)

Opatrenie 1.4: Podpora úspor energie a vyuitia obnovite¾ných zdrojov
energie

Sprostredkovate¾ský orgán: SAE
Prijímate¾ pomoci: súkromný sektor - podnikate¾ský subjekt
Schéma na podporu úspor energie a vyuitia obnovite¾ných energetických zdrojov
Schéma pomoci na podporu trvalo udrate¾ného rozvoja (schéma
pomoci de minimis)

Opatrenie 1.5: Rozvoj medzinárodnej spolupráce a image SR

Sprostredkovate¾ský orgán: SARIO
Prijímate¾ pomoci: súkromný sektor - podnikate¾ský subjekt
Schéma podpory medzinárodnej spolupráce
Schéma pomoci medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de
minimis)

Priorita 2:

Rozvoj cestovného ruchu

Opatrenie 2.1: Podpora budovania a rekontrukcie infratruktúry
cestovného ruchu
Sprostredkovate¾ský orgán: SACR
Prijímate¾ pomoci: verejný sektor (napr. VÚC, obec)
individuálne projekty

Opatrenie 2.2: Podpora podnikate¾ských aktivít cestovného ruchu

Sprostredkovate¾ský orgán: SACR
Prijímate¾ pomoci: súkromný sektor - podnikate¾ský subjekt
Schéma podpory podnikate¾ských aktivít cestovného ruchu

Opatrenie 2.3: Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby
informaèného systému
Sprostredkovate¾ský orgán: SACR
Prijímate¾ pomoci: SACR
individuálny NFP pre SACR
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Harmonogram výziev na predkladanie projektov v roku 2005
Opatrenie

Predpokladaný termín
vyhlásenia výzvy

Opatrenie 1.1, schéma tátnej pomoci:
Opatrenie 1.1, schéma pomoci de minimis
Opatrenie 1.2, èas NARMSP:
Opatrenie 1.2, èas SARIO:
Opatrenie 1.3, schéma tátnej pomoci:
Opatrenie 1.3, schéma pomoci de minimis:
Opatrenie 1.4, schéma tátnej pomoci:
Opatrenie 1.4, schéma pomoci de minimis:
Opatrenie 1.5, schéma tátnej pomoci:
Opatrenie 1.5, schéma pomoci de minimis:
Opatrenie 2.1:
Opatrenie 2.2, schéma tátnej pomoci:

nie je plánovaná
nie je plánovaná
nie je plánovaná
I. polrok 2005
I. polrok 2005
I. polrok 2005
I. polrok 2005
I. polrok 2005
I. polrok 2005
I. polrok 2005
I. polrok 2005
I. polrok 2005

V závislosti od mnostva predloených a skutoène schválených iadostí v rámci
uskutoènených výziev môu by vyhlásené v roku 2005 i ïalie výzvy.

Kontakty:
Funkciu poradensko-konzultaèných regionálnych centier pre príjemcov pomoci
pre SOP PS plnia informaèné centrá prvého kontaktu, ktorými sú:
* Ministerstvo hospodárstva SR
Referát pre komunikáciu a vzahy s verejnosou
D. Hlavatá, koordinátor referátu pre komunikáciu a vzahy s verejnosou
tel.: 02/48 54 21 52, fax: 02/43 33 64 82
e-mail: hlavata@economy.gov.sk
Referát riadenia SOP
I. Kubáòová, manaér pre komunikáciu
e-mail: kubanova@economy.gov.sk, soper@economy.gov.sk
* Regionálne komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
* Regionálne poradenské a informaèné agentúry
(Adresy sú uvedené v prílohe publikácie)
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MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR
Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Tel.: 02/59 75 11 11, fax: 02/52 93 12 03, e-mail: informacie@build.gov.sk
http://www.build.gov.sk/
MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR je
ústredným orgánom tátnej správy pre verejné práce, regionálny rozvoj, stavebnú výrobu a stavebné výrobky, stavebný poriadok a územné plánovanie okrem
ekologických aspektov, tvorbu a uskutoèòovanie bytovej politiky a pre poskytovanie tátnej prémie k stavebnému sporeniu. V rámci svojej kompetencie
vykonáva správu tátneho fondu rozvoja bývania.
V rámci Programu rozvoja bývania, schváleného uznesením vlády SR
è. 1208/2004, poskytuje ministerstvo obciam a neziskovým organizáciám
poskytujúcim veobecne prospené sluby na zabezpeèovanie bývania, správy,
údrby a obnovy bytového fondu dotácie na obstarávanie nájomných bytov,
prípravu územia a výstavbu technickej vybavenosti a na odstraòovanie systémových porúch bytových domov. Podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvoj
bývania z kapitoly ministerstva ustanovuje Výnos z 23. 12. 2004 è. V-1/2004 .
MVRR SR na základe uznesenia vlády SR è. 1207/2004 poskytuje tátnu
pomoc malým a stredným podnikate¾om v rámci Programu tátnej podpory
obnovy bytového fondu realizovanej formou poskytovania bankových záruk za
úvery, vykonávate¾om ktorého je SZRB, a.s.
MVRR SR vypracovalo strategický dokument Národný rozvojový plán,
ktorý bol súèasou prípravy SR na vstup do EÚ a je jednou zo základných podmienok pre získanie finanèných prostriedkov zo trukturálnych fondov a
Kohézneho fondu. Uznesením vlády SR è. 175/2003 bolo MVRR SR urèené
ako Riadiaci orgán pre Operaèný program Základná infratruktúra, ktorý nadväzuje na priority Národného rozvojového plánu a ktorý umoòuje èerpa
pomoc zo trukturálnych fondov EÚ v rámci Cie¾a 1 pre oblasti dopravnej
infratruktúry, environmentálnej infratruktúry a lokálnej infratruktúry.
Vláda SR svojím uznesením è. 317/2002 urèila MVRR SR za Riadiaci orgán
pre Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cie¾ 2. Aj na základe
tohto programového postupu Slovenská republika vyuíva pomoc zo trukturálnych fondov. Finanèné prostriedky pre opatrenia v rámci tohto dokumentu sa
èerpajú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Na základe uznesenia vlády SR è. 359/2002 je MVRR SR spolu s MP SR
a MH SR Riadiacou jednotkou Iniciatívy spoloèenstva INTERREG III., cie¾om
ktorej je pre roky 2000 - 2006 posilni hospodársku a sociálnu súdrnos
spoloèenstva formou podpory cezhraniènej, transnacionálnej a interregionálnej
spolupráce.
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V snahe poskytnú irokej verejnosti, cie¾ovým skupinám a v rámci toho aj
potenciálnym koneèným prijímate¾om pomoci ucelený obraz o filozofii a mechanizmoch poskytovania pomoci zo trukturálnych fondov a Kohézneho
fondu, o úèele zriadenia jednotlivých fondov a z toho vyplývajúcich monostiach resp. obmedzeniach pre potenciálnych koneèných prijímate¾ov pomoci,
o vzájomnom prepojení a truktúre schválených programových dokumentov SR,
o monostiach zapojenia sa do vyuívania pomoci zo trukturálnych fondov a
Kohézneho fondu a procedúrach predkladania iadostí o finanèné príspevky,
bolo na pôde Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vybudované
Informaèné centrum trukturálne fondy pre Slovensko. Zamestnanci centra
poskytujú záujemcom potrebné informácie osobne alebo telefonicky, e-mail:
strukturalnefondy@build.gov.sk.

Program tátnej podpory obnovy bytového fondu
formou poskytovania bankových záruk za úvery
Vyhlasovate¾ programu: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Vykonávate¾ programu: Slovenská záruèná a rozvojová banka, a.s.
A. Preambula
Pre oivenie obnovy bytového fondu a zapojenie zdrojov bankových intitúcií do rozvoja bývania sa prijíma Program tátnej podpory obnovy bytového
fondu formou poskytovania bankových záruk za úvery. Predmetom programu
bankových záruk je vytvori podmienky pre obnovu bytového fondu.
B. Úèel tátnej podpory
Úèelom tátnej podpory je vytvorenie podmienok pre obnovu bytového
fondu v bytových domoch.
C. Príjemca podpory vo forme bankovej záruky
Príjemcom podpory vo forme bankovej záruky pre projekty uvedené
v bode D. je:
a/ právnická osoba, ktorá má zaregistrovanú zmluvu o spoloèenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pod¾a osobitného predpisu,
b/ správca - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva správu
bytov pre vlastníkov bytov, ktorými sú prevane fyzické osoby na základe zmluvy o výkone správy uzatvorenej pod¾a osobitného predpisu.
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D. Oprávnené projekty
Oprávnenými projektmi sú projekty zamerané na:
1. opravu spoloèných èastí, zariadení a prísluenstva bytových domov
(nahrádzanie opotrebovaných kontrukcií kontrukciami s cie¾om obnovi
funkènos stavby),
2. modernizáciu spoloèných èastí, zariadení a prísluenstva bytových
domov (odstránenie morálne opotrebovaných èastí vybavenia s cie¾om zvýi
úitkové vlastnosti stavby a jej èastí pomocou uplatnenia technického pokroku),
3. rekontrukciu spoloèných èastí, zariadení a prísluenstva bytových
domov (zásahy do kontrukcie - dispozièného usporiadania miestností a technologickej èasti stavby s cie¾om zvýi technické parametre a kapacity bez zmeny
rozmerov stavby),
4. opravu, modernizáciu a rekontrukciu èastí, ktoré je nevyhnutné vykona súèasne (balkóny, lodie, okná iba v prípade, ak sú súèasou zateplenia bytového domu a pod.).
E. Oprávnené náklady
Oprávnenými nákladmi pre projekty uvedené v bode D. je cena obstarania
obnovy bytového domu realizovaná v rámci opráv, modernizácie a rekontrukcie.
F. Forma a výka podpory
1. Podpora pre uskutoènenie projektov uvedených v èasti D. sa realizuje
formou poskytovania bankovej záruky v zmysle Obchodného zákonníka za
úver iadate¾a uvedeného v bode C., ktorý nedisponuje v potrebnom rozsahu
vhodnými zabezpeèovacími prostriedkami.
2. Bankovú záruku je moné poskytnú do 100 % istiny úveru, ktorý
nepresiahne výku oprávnených nákladov. Bankovú záruku je moné poskytnú
iba v prípade, ak výka úveru na jeden byt nie je niia ako 7 000 Sk alebo vyia
ako 300 000 Sk.
3. iadate¾ovi je moné poskytnú bankovú záruku za úver na uskutoènenie projektu na opravu, modernizáciu alebo rekontrukciu bytového domu,
prièom na jeho jednotlivé spoloèné èasti, spoloèné zariadenia alebo spoloèné
prísluenstvo je moné poskytnú bankovú záruku poèas jeho základnej ivotnosti len raz.
4. Platnos bankovej záruky je èasovo obmedzená v závislosti od výky
poskytnutého úveru na byt
5. Príjemcovi podpory SZRB úètuje poplatok za poskytnutie bankovej
záruky v zmysle platného Sadzobníka poplatkov SZRB.
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G. Podmienky poskytnutia bankovej záruky
1. SZRB poskytuje bankovú záruku na istinu úveru na projekty v zmysle
bodu D. tohto programu na základe písomnej iadosti iadate¾a o bankovú
záruku.
2. Bankovú záruku SZRB nie je moné poskytnú iadate¾ovi o bankovú
záruku, ktorý:
- si v minulosti ku dòu podania iadosti nesplnil svoj záväzok voèi
SZRB, a za ktorého SZRB uskutoènila plnenie z bankovej záruky,
- neoprávnene pouíva alebo zadriava prostriedky tátneho rozpoètu,
alebo prostriedky tátneho fondu rozvoja bývania,
- nesplnil voèi ministerstvu predchádzajúce záväzky,
- neplní odvodové povinnosti upravené osobitnými predpismi,
- nespåòa podmienky uvedené v bode C.
3. Podporu je moné poskytnú iadate¾ovi, ak podanie iadosti o prijatie
úveru a bankovej záruky bolo schválené v zmysle osobitného predpisu, na niektorý z úèelov uvedených v bode D.
4. Podporu na projekty vymedzené v bode D. je moné poskytnú v prípade, ak pred predloením iadosti o podporu nezaèali práce na realizácii projektu.
H. Postup pri podaní a rieení iadosti o bankovú záruku
1. Formuláre iadostí o bankovú záruku sú k dispozícii v centrále a regionálnych zastúpeniach SZRB, na ministerstve, v poboèkách bánk a stavebných
sporite¾ní.
2. iadate¾ o bankovú záruku je povinný vyplni iados o bankovú záruku
vo vetkých bodoch presne a úplne. Podpísaním iadosti iadate¾ akceptuje podmienky tohto programu a súèasne potvrdzuje správnos a úplnos údajov.
3. Vyplnenú a úverujúcou bankou potvrdenú iados spolu s poadovanými dokladmi (uvedenými v iadosti) postúpi úverujúca banka SZRB do 15 pracovných dní od schválenia úveru.
4. SZRB po kompletizácii a posúdení iadosti túto postúpi do 15 dní
Komisii pre výber projektov zloenej zo zástupcov ministerstva a SZRB, ktorá
posúdi iados o podporu, preverí dodranie úèelu a vyhodnotí splnenie zákonných, vecných a formálnych kritérií a podmienok stanovených príjemcovi
bankovej záruky.
5. O poskytnutí a výke bankovej záruky rozhoduje na návrh komisie minister výstavby a regionálneho rozvoja SR a generálny riadite¾ SZRB, a.s. V prípade kladného rozhodnutia o poskytnutí bankovej záruky SZRB vystaví do 30
pracovných dní záruèné dokumenty, ktoré zale úverujúcej banke a príjemcovi
podpory.
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I. Transparentnos a monitorovanie
1. SZRB je oprávnená v èase posudzovania a vybavovania iadosti poadova od iadate¾a o bankovú záruku informácie, súvisiace s projektom podporovaným formou bankovej záruky. iadate¾ o bankovú záruku umoní povereným pracovníkom SZRB a ministerstva verifikáciu vykázanej skutoènosti v
dokladoch a umoní kontrolu realizácie úèelu podporovaného formou bankovej
záruky.
2. Príjemca podpory je povinný umoni ministerstvu a SZRB vykonanie
kontroly realizácie projektu, oprávnenosti vynaloených nákladov a dodrania
podmienok poskytnutia podpory.
J. Plnenie bankovej záruky
1. SZRB uskutoèní plnenie z bankovej záruky pod¾a platných a úèinných
záruèných dokumentov, ak úverujúca banka preukáe, e boli splnené vetky
podmienky stanovené v záruèných dokumentoch.
2. Po plnení z bankovej záruky je SZRB oprávnená v zmysle záruèných
dokumentov poadova od príjemcu podpory sumu, ktorú plnila pod¾a svojej
povinnosti, a výka ktorej vyplýva zo záruèných dokumentov.
K. Závereèné ustanovenie
1. Na poskytnutie bankovej záruky nie je právny nárok.
2. Úèas príjemcu podpory v tomto programe bankových záruk nevyluèuje
úèas v iných podporných programoch SZRB.
L. Zruovacie ustanovenie
S úèinnosou k 31. 12. 2004 sa zruuje Program tátnej pomoci rozvoja
bytovej výstavby realizovanej formou poskytnutia bankových záruk za úvery.
M. Spôsob vyhlásenia
Vyhlásenie programu bankových záruk je vo forme uznesenia vlády SR
a uverejnením vo Vestníku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
N. Doba trvania programu bankových záruk
Program sa vyhlasuje na dobu od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2010. Jeho ukonèenie alebo zmeny podmienok budú vèas oznámené spôsobom uvedeným v èasti
M.
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tátny fond rozvoja bývania
tátny fond rozvoja bývania bol zriadený zákonom NR SR è. 124/1996 Z.z.,
ktorý upravil jeho postavenie a vytvoril podmienky na poskytovanie tátnej podpory rozvoja bývania. S úèinnosou od 1. 1. 2004 je platný zákon NR SR
è. 607/2003 Z.z. v znení neskorích predpisov, ktorý nahrádza zákon è.124/1996
Z.z.
O pouití prostriedkov fondu rozhoduje minister na základe odporúèania
Rady fondu v súlade so schváleným rozpoètom fondu.
A. iadate¾ o podporu
iadate¾om o podporu môe by
a/ fyzická osoba, ktorá je obèanom SR a má na území SR trvalý pobyt
a ktorá dovàila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem z podnikania alebo
zo závislej èinnosti alebo pod¾a osobitného predpisu, alebo
b/ právnická osoba so sídlom na území SR.
B. Úèel podpory
Podporu mono poskytnú na tieto úèely:
a/ výstavbu bytu v bytovom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou,
vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,
b/ výstavbu bytu v rodinnom dome vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou,
vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,
c/ výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych sluieb alebo prestavbu
nebytového priestoru na zariadenie sociálnych sluieb urèené pre obèanov, ktorí
potrebujú pomoc pod¾a zákona o sociálnej pomoci,
d/ kúpu bytu,
e/ obnovu bytovej budovy,
f/ výstavbu nájomného bytu v bytovom dome vrátane bytu, ktorý sa získa
nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru.
C. Druh a výka podpory
Druhy podpory sú:
a/ úver najdlhie na 30 rokov v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 500 000 Sk na byt,
b/ nenávratný príspevok v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac
200 000 Sk na byt, ak iadate¾ obstaráva bývanie pre obèana s akým zdravotným postihnutím a toto bývanie spåòa podmienky upravené vyhlákou MP SR
è. 532/2002 Z.z.
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D. Podmienky poskytnutia podpory
1. iadate¾ preukáe, e
a/ má zabezpeèené vlastné prostriedky alebo prostriedky stavebného
sporenia vo výke najmenej 20 % z obstarávacej ceny na úèel, na ktorý poaduje poskytnutie podpory,
b/ je schopný plati splátky a úroky z úveru v dohodnutej výke a v lehotách, ak je druhom podpory úver.
2. iadate¾ - právnická osoba musí na výber zhotovite¾a stavby poui
formu verejného obstarávania okrem prípadov, ak
a/ neiada o poskytnutie nenávratného príspevku,
b/ je súèasne zhotovite¾om stavby alebo
c/ preinvestoval najmenej 30 % obstarávacej ceny a má uzavretú zmluvu so zhotovite¾om.
E. Postup pri poskytovaní podpory
1. iadate¾ predkladá písomnú iados fondu prostredníctvom obce, ktorá
je sídlom okresu, príslunej pod¾a miesta stavby. Obec do 14 dní odo dòa jej
podania overí úplnos náleitostí iadosti, ktorými sú najmä: identifikaèné údaje
iadate¾a, úèel, druh a návrh výky podpory, údaje o stavbe, preukázanie finanèného krytia obstarávacej ceny, preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov
z poadovaného úveru, návrh na zabezpeèenie záväzkov.
2. V iadosti je iadate¾ povinný oznámi obci, èi je vlastníkom alebo
nájomcom bytu alebo rodinného domu, alebo bytového domu na území SR
a poskytnú aj ïalie poadované informácie.
3. Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zale iadate¾ovi návrh zmluvy do 30 dní.
4. Na poskytnutie podpory z prostriedkov fondu nie je právny nárok.
Vláda SR vydala nariadenie vlády è. 637/2004 Z.z., ktoré upravuje podrobnosti o druhoch a výkach poskytovaných podpôr z prostriedkov FRB.
Ïalím vykonávacím predpisom je vyhláka MVRR SR è. 161/2004 Z.z.
v znení vyhláky è. 663/2004 Z.z., ktorá upravuje podrobnosti o obsahu iadosti
na poskytnutie podpory z prostriedkov FRB, o technických podmienkach
a o dåke èasu uskutoènenia stavby, na ktorú sa poskytuje podpora.

Adresa:
* tátny fond rozvoja bývania
Lamaèská cesta è. 8, 833 04 Bratislava
tel.: 02/59 36 42 23, fax: 02/59 36 42 50
e-mail: sekretariat@sfrb.sk, www.sfrb.sk
141

Operaèný program Základná infratruktúra
Operaèný program Základná infratruktúra (OP ZI) je zameraný na rieenie
problémov rozvoja regiónov spadajúcich pod Cie¾ 1 v SR. To znamená, e o
finanèné prostriedky v rámci tohto operaèného programu sa môu uchádza
intitúcie z územia siedmich samosprávnych krajov (Trnava, Trenèín, Nitra,
ilina, Banská Bystrica, Preov a Koice).
OP ZI je zameraný na odstránenie existujúcich regionálnych disparít, ktoré
boli identifikované a popísané v Národnom rozvojovom pláne pre oblasti
dopravnej, environmentálnej a lokálnej infratruktúry. Cie¾om je zlepenie podmienok cestou zabezpeèenia rovnocennej dostupnosti miestnych rozvojových
centier k infratruktúram.
Riadiaci orgán môe delegova výkon niektorých svojich funkcií na
sprostredkovate¾ský orgán pod riadiacim orgánom (SO pod RO). V podmienkach OP ZI boli vytvorené dva sprostredkovate¾ské orgány pod riadiacim
orgánom:
-

Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií SR (MDPT SR)
pre prioritu 1 - Dopravná infratruktúra
Ministerstvo ivotného prostredia SR (MP SR)
pre prioritu 2 - Environmentálna infratruktúra.

V rámci OP ZI je pomoc zo trukturálnych fondov poskytovaná formou
nenávratnej priamej pomoci zo trukturálnych fondov. Tieto prostriedky sa
ude¾ujú na základe schválených projektov. Finanèná pomoc sa poskytuje na
princípe spolufinancovania, tzn., e na financovaní sa podie¾a viac subjektov
(kofinancovanie). Spolufinancovanie pre projekty v rámci OP ZI sa uskutoèòuje v nasledovnom pomere:
- 75 %, v prípade niektorých opatrení 80 % z celkovej sumy z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj,
- 15 % z celkovej sumy zo tátneho rozpoètu SR,
- 5 % z vlastných zdrojov.
Podiel zdrojov koneèného prijímate¾a z verejného sektora na spolufinancovaní vo väèine prípadov nepresiahne 5 % z celkových oprávnených nákladov.
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Priority OP ZI, opatrenia, ktorými sa uskutoèòuje a dosiahne stanovená
priorita, sprostredkovate¾ské orgány, koneèný prijímate¾ pomoci, schéma tátnej pomoci:

Priorita 1:

Dopravná infratruktúra

Sprostredkovate¾ský orgán: MDPT SR

Opatrenie 1.1: Modernizácia a rozvoj elezniènej infratruktúry
Prijímate¾ pomoci: eleznice SR

Opatrenie 1.2: Modernizácia a rozvoj cestnej infratruktúry
Prijímate¾ pomoci: Slovenská správa ciest

Opatrenie 1.3: Modernizácia a rozvoj leteckej infratruktúry
Prijímate¾ pomoci: Slovenská správa letísk

Priorita 2:

Environmentálna infratruktúra

Sprostredkovate¾ský orgán: MP SR

Opatrenie 2.1: Zlepenie a rozvoj infratruktúry na ochranu a racionálne
vyuitie vôd

Prijímate¾ pomoci: Regionálne vodárenské spoloènosti, Slovenský
vodohospodársky podnik

Opatrenie 2.2: Zlepenie a rozvoj infratruktúry na ochranu ovzduia

Prijímate¾ pomoci: VÚC, mestá a obce, podnikate¾ské subjekty
Schéma tátnej pomoci pre zlepenie a rozvoj infratruktúry
pre ochranu ovzduia

Opatrenie 2.3: Zlepenie a rozvoj infratruktúry odpadového hospodárstva

Prijímate¾ pomoci: VÚC, mestá a obce, podnikate¾ské subjekty
Schéma tátnej pomoci pre zlepenie a rozvoj infratruktúry
odpadového hospodárstva

Opatrenie 2.4: Ochrana, zlepenie a regenerácia prírodného prostredia

Prijímate¾ pomoci: Slovenská agentúra ivotného prostredia, obce,
miestne úrady, akademické alebo výskumné intitúcie, vlastníci
pozemkov, podnikate¾ské subjekty

Priorita 3:

Lokálna infratruktúra

Riadiaci orgán: MVRR SR

Opatrenie 3.1: Budovanie a rozvoj obèianskej infratruktúry v regiónoch
podopatrenia:
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3.1.1 Budovanie a rozvoj kolskej infratruktúry
3.1.2 Budovanie a rozvoj zdravotníckej infratruktúry
3.1.3 Budovanie a rozvoj sociálnej infratruktúry
3.1.4 Budovanie a rozvoj kultúrnej infratruktúry
Prijímate¾ pomoci: koly a kolské zariadenia, centrá vo¾ného èasu,
kultúrne a osvetové strediská, obce, mestá, neziskové organizácie,
mimovládne organizácie, detské domovy, domovy sociálnych sluieb,
ústavy sociálnej starostlivosti, zdravotné zariadenia, regionálne rozvojové agentúry

Opatrenie 3.2: Budovanie a rozvoj informaènej spoloènosti pre verejný
sektor

Prijímate¾ pomoci: centrálne rozpoètové orgány a ich intitúcie,
regionálne a miestne samosprávy a ich intitúcie, verejné rozpoètové
organizácie

Opatrenie 3.3: Budovanie a rozvoj intitucionálnej infratruktúry v oblasti
regionálnej politiky

Prijímate¾ pomoci: obce, mestá, neziskové organizácie, mimovládne
organizácie, regionálne rozvojové agentúry

Opatrenie 3.4: Renovácia a rozvoj obcí a zachovanie dedièstva vidieka

Prijímate¾ pomoci: obce, zdruenia obcí, mimovládne organizácie,
vlastníci a správcovia historických pamiatok, múzeí, organizátori
podujatí tradiènej ¾udovej kultúry, zdruenia obcí s uvedenými subjektami)

***
V rámci Operaèného programu Základná infratruktúra v roku 2004 boli zverejnené výzvy na predkladanie projektov, ktoré majú priebený charakter pre
celé programovacie obdobie.
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Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cie¾ 2
Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cie¾ 2 (JPD 2) stanovuje
svoje priority a opatrenia v súlade s piatimi oblasami politík, ktoré je moné
podporova z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v zmysle nariadenia (ES)
Európskeho parlamentu a Rady è. 99/1783/ES o Európskom fonde pre regionálny rozvoj.
Z h¾adiska vyuitia trukturálnych fondov EÚ v rokoch 2004 - 2006 pre Cie¾
2 si pre podporu regionálneho rozvoja uplatòuje región NUTS II Bratislava
nasledovnú prioritu a opatrenia:

Priorita 1:

Podpora hospodárskej èinnosti a trvalo
udrate¾ného rozvoja cie¾ového územia

Opatrenie 1.1: Rozvoj malého a stredného podnikania

Prijímate¾ pomoci: malí a strední podnikatelia vrátane ivnostníkov
Schéma podpory malého a stredného podnikania JPD 2
Schéma podpory malých a stredných podnikate¾ov JPD 2 (schéma
pomoci de minimis)

Opatrenie 1.2: Podpora spoloèných sluieb pre podnikate¾ov

Prijímate¾ pomoci: mestá, obce, VÚC, zdruenia miest alebo obcí

Opatrenie 1.3: Rozvoj podnikate¾ských aktivít a sluieb v oblasti
cestovného ruchu a rekreácie

Prijímate¾ pomoci: malí a strední podnikatelia vrátane ivnostníkov
Schéma podpory rozvoja cestovného ruchu JPD 2
Schéma podpory malých a stredných podnikate¾ov JPD 2 (schéma
pomoci de minimis)

Opatrenie 1.4: Podpora spoloèných sluieb v oblasti cestovného ruchu
a rekreácie
Prijímate¾ pomoci: mestá, obce, VÚC, zdruenia miest a obcí

Opatrenie 1.5: Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedièstva
Prijímate¾ pomoci: mestá, obce, VÚC, zdruenia miest a obcí

V súvislosti s realizáciou Opatrení Jednotného programového dokumentu
NUTS II Bratislava Cie¾ 2 MVRR SR vypracovalo a zverejnilo v Obchodnom
vestníku nasledovné schémy tátnej pomoci, resp. schémy pomoci de minimis:
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-

Schéma podpory malého a stredného podnikania JPD 2
Obchodný vestník è. 250 z 27. decembra 2004
Schéma podpory malých a stredných podnikate¾ov JPD 2
(schéma pomoci de minimis)
Obchodný vestník è. 10 z 17. januára 2005
Schéma podpory rozvoja cestovného ruchu JPD 2
Obchodný vestník è. 250 z 27. decembra 2004

Harmonogram výziev na predkladanie projektov v roku 2005
Opatrenie

Predpokladaný termín
vyhlásenia výzvy

Opatrenie 1.1:
Opatrenie 1.2:
Opatrenie 1.3:
Opatrenie 1.4:
Opatrenie 1.5:

január 2005, júl 2005
január 2005, júl 2005
január 2005, júl 2005
január 2005, júl 2005
január 2005, júl 2005

Informaèné centrá prvého kontaktu:
* MVRR SR, Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Tel.: 02/59 75 35 13, fax: 02/52 93 14 69, e-mail: JPD@build.gov.sk
* Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Bohrova 1, 851 05 Bratislava
Tel.: 02/68 20 63 48, e-mail: strukturalne_fondy@region-bsk.sk
* Kancelária Bratislavského samosprávneho kraja
Komenského 29, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/64 00 779, e-mail: pavlovova@region-bsk.sk,
lmihalikova@region-bsk.sk
* Regionálna rozvojová agentúra Záhorie
Ul. Martina Rázusa 30, 901 01 Malacky
Tel.: 034/77 22 101 kl. 220, fax: 034/77 l23 854,
e-mail: peter.nagy@ma.vs.sk
* Regionálna rozvojová agentúra Pezinok - Senec
Kysucká 14, 903 01 Senec
Tel.: 02/45 92 49 62, fax: rra@rrasenec-pezinok.sk
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MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR
Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 15
Tel.: 02/59 49 41 11, fax: 02/52 49 47 94, e-mail.: info@telecom.gov.sk
http://www.telecom.gov.sk/
MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR je ústredným orgánom tátnej správy pre dráhy a dopravu na dráhach, cestnú a kombinovanú dopravu, pozemné komunikácie, vnútrozemskú plavbu a prístavy,
námornú plavbu, civilné letectvo, poty, telekomunikácie, ozbrojené zbory
v doprave a informatizáciu spoloènosti. Zároveò plní funkciu tátneho dopravného úradu a námorného úradu.
MDPT SR vydáva povolenia spoloèenstva na medzinárodnú cestnú prepravu
tovaru, ktorá je podnikaním v zmysle èl. 3 nariadenia EHS (è. 881/92 Rady z 26.
marca 1992) o prístupe k trhu cestnej nákladnej dopravy pri prepravách v rámci,
do a zo spoloèenstva alebo v tranzite. MDPT SR vydáva aj licencie spoloèenstva na medzinárodnú prepravu cestujúcich autobusmi, ktorá je podnikaním
v zmysle èl. 3 a nariadenia rady EHS è. 684/92 zo 16. marca 1992 na zavedenie
spoloèných pravidiel pre medzinárodnú autobusovú dopravu v znení nariadenia
ES è. 11/98.
MDPT SR je sprostredkovate¾ským orgánom pomoci z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja prostredníctvom Operaèného programu Základná
infratruktúra - Priorita 1: Dopravná infratruktúra a je zodpovedným orgánom
za rozvojový program projektov v rámci Kohézneho fondu v oblasti dopravnej
infratruktúry.
Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií SR je poskytovate¾om pomoci pre malých a stredných podnikate¾ov formou Programu podpory rozvoja
kombinovanej dopravy v Slovenskej republike vyhláseného v roku 1994. Zmena
zákona NR SR è. 231/1999 Z.z. o tátnej pomoci zákonom NR SR è. 434/2001
Z.z. si vyiadala jeho aktualizáciu. Vláda SR svojím uznesením è. 215
z 10. marca 2004 schválila Schému rozvoja kombinovanej dopravy v SR (schému tátnej pomoci), pod¾a ktorej bude poskytovaná tátna pomoc malým a
stredným podnikate¾om v rámci Programu podpory rozvoja kombinovanej
dopravy v SR s platnosou do roku 2010.
Pod¾a schválenej Schémy je monos poskytnú podporu vo forme
nenávratného finanèného príspevku na úhradu úrokov alebo èasti úrokov alebo
bankovú záruku na istinu investièného alebo investièno-prevádzkového úveru
urèeného na rekontrukciu a modernizáciu terminálov KD, nákup kontajnerov
výmenných nadstavieb, ich cestných nosièov, peciálnych eleznièných vozòov
a zariadení urèených na ich prekládku, nákup systémov informaèných technológií pre potreby KD.
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Schéma rozvoja kombinovanej dopravy v SR
Vyhlasovate¾ schémy:
Vykonávate¾ schémy:

Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií SR
Slovenská záruèná a rozvojová banka, a.s.

A. Preambula
Základným cie¾om schémy rozvoja kombinovanej dopravy v SR (ïalej len
schéma) je poskytnutie pomoci na realizáciu projektov zameraných na rozvoj
kombinovanej dopravy. Finanèná úèas tátu na realizácii projektov podporovaných touto schémou vyplýva zo záujmu tátu ekonomicky motivova
podnikate¾ov na prevádzkovanie kombinovanej dopravy, zvýi efektívnos a
podiel kombinovanej dopravy, ktorá má priaznivejí vplyv na ivotné prostredie
a ekonomickú ivotnos operácií v oblasti kombinovanej dopravy.
B. Právny základ
Uznesením vlády è. 37/2001 bola schválená Koncepcia rozvoja kombinovanej dopravy do roku 2010, ktorá definuje potenciál pre kombinovanú dopravu,
navrhuje vedenie liniek kombinovanej dopravy, potrebnú infratruktúru a
stanovuje ïalie opatrenia pre oblas kombinovanej dopravy. Kombinovaná
doprava je prepravný systém, ktorý musí repektova podmienky zúèastnených
druhov dopravy na prepravnom reazci. Právny základ poskytovania tátnej
pomoci v rámci schémy tvorí zákon o tátnej pomoci. V rámci legislatívy EÚ v
oblasti tátnej pomoci tvorí právny základ poskytnutia pomoci:
1. Pre projekty kombinovanej dopravy:
- Èlánok 73 Zmluvy o zaloení ES
- Èlánok 87(3)(c) Zmluvy o zaloení ES.
2. Pre iné projekty vymedzené v schéme: Nariadenie komisie (ES) è.
70/2001 z 12. 1. 2001 o pouití èlánkov 87 a 88 zmluvy ES na tátnu pomoc
malým a stredným podnikom a relevantné predpisy EÚ.
C. Definícia základných pojmov
Kombinovaná doprava znamená prepravu tovaru medzi èlenskými tátmi,
kde nákladné vozidlo, príves, náves s ahaèom alebo bez neho, výmenná nadstavba alebo kontajner 20` (6 m), alebo väèí, pouije cestu v poèiatoènom alebo
koneènom úseku trasy a na inom úseku eleznicu, vnútrozemskú vodnú alebo
námornú dopravu, za podmienky, e vzdialenos presahuje 100 km vzdunou
èiarou a vykoná poèiatoèný alebo koneèný úsek po ceste:
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- medzi bodom, kde bol tovar naloený a najbliou vhodnou elezniènou
stanicou nakládky pri poèiatoènom úseku a medzi najbliou vhodnou elezniènou stanicou vykládky a bodom kde bol tovar vyloený pri koneènom úseku
alebo;
- vnútri polomeru nepresahujúcom 150 km vzdunou èiarou z vnútrotátneho rieèneho prístavu alebo námorného prístavu nakládky alebo vykládky.
Naruenie hospodárskej súae je kadé obmedzenie vo¾nosti konania
podnikate¾a na relevantnom trhu.
Systémy informaèných technológií predstavujú veobecný program elektronickej výmeny dát v obchode známy pod názvom EDI/EDIFACT a program
CESAR, ktorý je súèasou programu EDI/EDIFACT a je vytvorený výluène pre
pouitie v oblasti kombinovanej dopravy.
D. Úèel pomoci
Schéma je zameraná na podporu realizácie investièných, modernizaèných a
inovaèných projektov vymedzených v èlánkoch H. a I. tejto schémy v poèiatoèných fázach realizácie projektov s cie¾om podpory kombinovanej dopravy a
podpory malých a stredných podnikate¾ov.
E. Poskytovate¾ pomoci
Poskytovate¾om pomoci a vyhlasovate¾om schémy je MDPT SR. Vykonávate¾om schémy je SZRB, a.s.
F. Forma pomoci
1. Nenávratný finanèný príspevok vo forme úhrady úrokov alebo èasti
úrokov z investièného úveru poskytnutý príjemcovi pomoci na realizáciu
oprávneného projektu alebo
2. Banková záruka na istinu poskytnutého investièného úveru alebo
investiènú èas investièno-prevádzkového úveru.
3. Pomoc mono realizova oboma formami súèasne za predpokladu
dodrania ustanovení èlánku K. Kumulácia tátnej pomoci.
G. Výka pomoci
1. Príspevok
a/ Výku pomoci prestavuje jednorazovo vyplatený príspevok.
b/ V prípade, e sa príspevok vypláca v priebehu viacerých rokov, je
potrebné jednotlivé roèné údaje prepoèíta (diskontova) na ich súèasnú hodnotu. Ako diskontná sadzba sa pouije referenèná sadzba (príloha è. 1 schémy).
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2. Banková záruka
Záruka sa poskytuje na istinu úveru, poskytovaného komerènou bankou
v jej max. absolútnej výke 65 mil.Sk. Max. výka úveru nesmie prekroèi 100
mil.Sk a max. doba záruky nesmie presiahnu 10 rokov. Banková záruka môe
by poskytnutá maximálne do výky 80 % z hodnoty poskytnutého investièného
úveru alebo investiènej èasti investièno-prevádzkového úveru.
H. Projekty kombinovanej dopravy
1. Príjemcovia pomoci
Príjemcami pomoci môu by fyzické alebo právnické osoby oprávnené
na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka (OZ), ktoré plánujú
realizova jednotlivé druhy oprávnených projektov.
Prioritne sa pomoc pod¾a tejto schémy poskytuje malým a stredným podnikate¾om (MSP). Urèujúcou definíciou MSP je definícia pouitá v Prílohe I
Nariadenia komisie (EK) è. 70/2001 z 12. 1. 2001 o aplikácii èlánkov 87 a 88
Zmluvy o zaloení ES na tátnu pomoc malým a stredným podnikom.
S úèinnosou od 1. januára 2005 je urèujúcou definícia uvedená v
odporúèaní EK o definícii mikro, malých a stredných podnikov è. 2003/361/EC,
Úradný vestník EÚ, L 124, 20.5.2003, str. 36 (v prílohovej èasti publikácie).
Príjemcom pomoci môe by v zmysle § 24 ods. 1 OZ i slovenská
právnická osoba s majetkovou úèasou zahranièných osôb, pokia¾ táto úèas
neprekroèí 25 %. Slovenskou právnickou osobou sa v zmysle § 21 ods. 2 OZ
rozumie právnická osoba so sídlom na území SR.
2. Oprávnené projekty
Oprávnenými projektmi sú nasledovné individuálne projekty, v rámci
ktorých sa poskytnutý komerèný úver musí poui vo forme:
a/ Investiènej pomoci do infratruktúry - na rekontrukciu a modernizáciu terminálov kombinovanej dopravy s podmienkou zachovania záruky
obchodnej neutrality;
b/ Investiènej pomoci na nákup pevných a pohyblivých zariadení
potrebných na prekládku nákladových jednotiek kombinovanej dopravy v termináloch (ko¾ajové eriavy a manipulaèné vozidlá na pneumatikách);
c/ Investiènej pomoci na nákup zariadení urèených výluène pre kombinovanú dopravu, a to: nákladových jednotiek kombinovanej dopravy (kontajnery a výmenné nadstavby na cestné vozidlá), ktoré zodpovedajú normám ISO
a CEN alebo cestných nosièov na prepravu kontajnerov a výmenných nadstavieb, ktoré sa pouívajú výluène v kombinovanej doprave.
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3. Oprávnené náklady
Za oprávnené náklady sa povaujú preukázate¾né investície spojené so
zabezpeèením a realizáciou cie¾a oprávneného projektu, ktoré sú nevyhnutné na
dosiahnutie stanovených kritérií projektov.
Oprávnenými nákladmi na úèely obstarania dlhodobého HIM na jednotlivé oprávnené projekty je obstarávacia cena v zmysle zákona o úètovníctve.
Za oprávnené sa povaujú nasledovné náklady súvisiace s investiènou
pomocou pre jednotlivé oprávnené projekty:
- Investièné náklady na rekontrukciu a modernizáciu terminálov kombinovanej dopravy;
- Náklady na ko¾ajové eriavy a manipulaèné vozidlá na pneumatikách;
- Náklady na kontajnery a výmenné nadstavby na cestné vozidlá, ktoré
zodpovedajú normám ISO a CEN;
- Náklady na cestné nosièe na prepravu kontajnerov a výmenných nadstavieb, ktoré sa pouívajú výluène v kombinovanej doprave.
Za oprávnené náklady sa nepovaujú náklady vynaloené pred podaním
písomnej iadosti o poskytnutie pomoci, náklady vynaloené v súvislosti s
vypracovaním projektu, bankové poplatky, náklady, ktoré nesúvisia s prípravou
a realizáciou oprávneného projektu, DPH a prevádzkové náklady.
4. Osobitné podmienky
Podanie písomnej iadosti o poskytnutie pomoci pred zaèatím realizácie
projektu, disponovanie vlastnými stabilnými a dostatoènými finanènými zdrojmi, ktoré zabezpeèia dofinancovanie celého projektu (podiel príjemcu na
obstaraní majetku musí by najmenej 25 %), písomný záväzok príjemcu pomoci vyuíva takto obstaraný majetok najmenej poèas 5 rokov, poskytnutie pomoci je moné iba pre zariadenia kombinovanej dopravy s výnimkou zariadení
námornej dopravy.
I. Iné projekty
1. Príjemcovia pomoci
Príjemcami pomoci môu by malí a strední podnikatelia - fyzické alebo
právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods.2 OZ. Pomoc v
zmysle tohto èlánku sa poskytuje malým a stredným podnikate¾om (MSP).
Urèujúcou definíciou MSP je definícia pouitá v Prílohe I Nariadenia
komisie (EK) è. 70/2001 z 12. 1. 2001 o aplikácii èlánkov 87 a 88 Zmluvy o
zaloení ES na tátnu pomoc malým a stredným podnikom.
Príjemcom pomoci môe by v zmysle § 24 ods. 1 OZ i slovenská
právnická osoba s majetkovou úèasou zahranièných osôb v zmysle § 24 ods. 1
OZ, pokia¾ táto úèas neprekroèí 25 %. Poskytovanie pomoci sa vzahuje na
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vetky sektory hospodárstva SR okrem po¾nohospodárstva, rybárstva a vodného
hospodárstva, pomoci èinnostiam týkajúcim sa exportu a pomoci podmienenej
prednostným vyuívaním domácich výrobkov pred dováanými.
2. Oprávnené projekty
Oprávnenými projektmi sú nasledovné individuálne projekty, v rámci
ktorých sa poskytnutý komerèný úver musí poui vo forme:
- Investiènej pomoci na nákup peciálnych eleznièných vozòov
urèených výluène na kombinovanú dopravu;
- Investiènej pomoci na nákup systémov informaèných technológií pre
potreby kombinovanej dopravy - programov EDI/EDIFACT a CESAR.
Investície do hmotného majetku sú investície do základného hmotného
majetku urèeného na vytvorenie nového podniku, na rozírenie existujúceho
podniku alebo na zavedenie èinností, zameraných na podstatné zmeny výrobku
alebo výrobného procesu v existujúcom podniku (ide najmä o racionalizáciu,
diverzifikáciu alebo modernizáciu).
Investície do nehmotného majetku sú investície do prevodu technológií
získaním patentových práv, licencií, know-how alebo nepatentovaných technických vedomostí.
3. Oprávnené náklady
Oprávnenými nákladmi na úèely obstarania hmotného a nehmotného
investièného majetku je obstarávacia cena v zmysle zákona o úètovníctve. Za
oprávnené sa povaujú náklady na peciálne eleznièné vozne urèené výluène
na kombinovanú dopravu, náklady na obstaranie nehmotného investièného
majetku, a to programov EDI/EDIFACT a CESAR.
Za oprávnené náklady sa nepovaujú náklady vynaloené pred podaním
písomnej iadosti o poskytnutie pomoci, náklady vynaloené v súvislosti s
vypracovaním projektu, bankové poplatky a náklady, ktoré nesúvisia s
prípravou a realizáciou oprávneného projektu, DPH a prevádzkové náklady.
J. Trvanie a platnos schémy
Platnos schémy sa konèí 31. 12. 2010. iadosti o poskytnutie tátnej pomoci je potrebné predloi najneskôr 6 mesiacov pred skonèením platnosti schémy.
Poznámka: Schéma nie je uverejnená v plnom znení. Schéma tátnej pomoci je
v plnom znení spolu s formulármi pre iadate¾ov uverejnená na webových
stránkach: www.telecom.gov.sk, www.szrb.sk a v Obchodnom vestníku
è. 57 z 23. marca 2004. Bliie informácie, ako aj formuláre iadosti môu záujemcovia získa na adrese MDPT SR alebo vykonávate¾a schémy.
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MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR
Dobrovièova 12, 812 66 Bratislava 1
Tel.: 02/59 26 61 11, 59 26 62 70, fax: 02/59 26 63 11, http://www.mpsr.sk/
Pôdohospodárska platobná agentúra SR
Dobrovièova 12, 812 66 Bratislava 1
Tel.: 02/52 73 38 00, e-mail: zmilkova@apa.sk, http://www.mpsr.sk/apa
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR je ústredným orgánom tátnej
správy pre po¾nohospodárstvo, lesné hospodárstvo, pozemkové úpravy a
ochranu po¾nohospodárskej pôdy, závlahové a odvodòovacie systémy, veterinárnu kontrolu, veterinárnu inpekciu a veterinárny dozor, rastlinolekársku
starostlivos, plemenársky dozor, rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského
rybolovu, po¾ovníctvo, potravinárstvo a potravinový dozor. Zároveò plní úlohy
súvisiace s rozvojom vidieka.
V zmysle zákona NR SR è. 473/2003 Z.z. o Pôdohospodárskej platobnej
agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov je MP SR ústredným orgánom
tátnej správy na podporu podnikania v pôdohospodárstve. Vo vzahu
k orgánom Európskej únie vykonáva a zabezpeèuje úlohy prísluného orgánu
pre záruènú sekciu Európskeho po¾nohospodárskeho usmeròovacieho
a záruèného fondu a riadiaceho orgánu pre usmeròovaciu sekciu fondu za SR.
V spolupráci s Intervenènou agentúrou Ministerstvo pôdohospodárstva SR
od roku 2004 realizuje Národný program podpory domácich po¾nohospodárskych výrobkov a potravín. V praxi sa program podpory realizuje formou
oznaèovania domácich výrobkov logom Znaèky kvality, ktoré by malo by pre
kadého spotrebite¾a zárukou zdravotnej bezpeènosti a kvality tých výrobkov,
ktoré budú spåòa kritériá stanovené v zásadách.
Na základe uznesenia vlády SR è. 133/2002 bolo Ministerstvo pôdohospodárstva SR urèené za Riadiaci orgán pre Sektorový operaèný program
Po¾nohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Podpora podnikania
v zmysle zákona NR SR è. 473/2003 Z.z.
Tento zákon upravuje zriadenie, organizáciu, pôsobnos a hospodárenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry, poskytovanie finanèných prostriedkov na
rozvojové programy po¾nohospodárstva a vidieka (predvstupová pomoc), podporu podnikania v po¾nohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve z
prostriedkov tátneho rozpoètu (národná podpora), èinnosti na úèely zabezpeèe153

nia poskytovania finanèných prostriedkov pre pôdohospodárstvo zo veobecného rozpoètu Európskej únie (povstupová pomoc).
tát podporuje podnikanie v po¾nohospodárstve, potravinárstve a lesnom
hospodárstve poskytovaním finanèných prostriedkov (podpora) na programy
schválené vládou a notifikované prísluným orgánom Európskej únie.
Podporu v oblasti po¾nohospodárstva mono poskytnú na:
a/ trukturálne zmeny po¾nohospodárstva v záujme konkurencieschopnosti
jeho produkcie na trhu, na podporu obstarávania výkonných vstupov do výroby
a podporu spotreby, odbytu a spracovania a na útlm iných odvetví, najmä na
zalesòovanie a zatrávòovanie po¾nohospodárskych pozemkov vrátane podpory
doplnkových èinností a na pôdu urèenú na produkciu výrobkov na nepotravinárske vyuitie,
b/ úhradu nákladov na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat do
50 % kody, ktorá vznikla nariadením mimoriadneho veterinárneho opatrenia
chovate¾ovi hospodárskych zvierat,
c/ zachovanie a starostlivos o genofond rastlín a zvierat,
d/ èiastkovú úhradu úrokov z úverov na nadobudnuté skladiskové záloné
listy a tovarové záloné listy, investièných úverov na modernizáciu po¾nohospodárskych technológií, ako aj úrokov z úverov na prevádzkovú èinnos spojenú s modernizáciou výroby,
e/ úhradu kody v rastlinnej výrobe spôsobenej v dôsledku sucha, podmáèania, chorôb rastlín alebo kodcov rastlín, ktorá presiahne 20 % kody,
f/ dofinancovanie agroenvironmentálnych programov pod¾a predpisov
Európskej únie,
g/ poradenstvo a vzdelávanie, vznik a èinnos regionálnych zdruení podnikate¾ov a celoslovenských zväzov podnikate¾ov.
Podporu v oblasti potravinárstva mono poskytnú na:
a/ dosiahnutie tandardov hygieny prevádzok a bezpeènosti potravín, systémov kvality a na systém environmentálneho manamentu, na podporu zvyovania funkènosti a úèinnosti správnej výrobnej praxe a systému zabezpeèenia kontroly hygieny potravín,
b/ výrobu potravín s pouitím tradièných surovín, potravín s tradièným
zloením, tradièným spôsobom výroby alebo spracovania a na potraviny s chráneným oznaèením pôvodu a chráneným zemepisným oznaèením v oblasti politiky kvality,
c/ poradenstvo, vzdelávanie, vznik a èinnos regionálnych zdruení podnikate¾ov na úèely politiky kvality,
d/ propagáciu odbytu a spotreby vybraných výrobkov,
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e/ úèas na výstavách a ve¾trhoch.
Podporu v oblasti lesného hospodárstva mono poskytnú na:
a/ trvalo udrate¾né obhospodarovanie lesov a dlhodobo udrate¾ný rozvoj
lesného fondu,
b/ odborné obhospodarovanie lesov,
c/ obnovu lesného potenciálu pokodeného prírodnými èinite¾mi a na zavedenie ochranných, ozdravných a preventívnych opatrení,
d/ investície na rozvoj produkcie a spracovanie surového dreva pred
priemyselným spracovaním a realizáciu lesnej produkcie,
e/ zdruovanie vlastníkov lesov do výmery 50 ha do zdruení s právnou
subjektivitou,
f/ poradenstvo a vzdelávanie, vznik a èinnos regionálnych zdruení podnikate¾ov.
Ïalej mono poskytnú podporu v pôdohospodárstve na:
a/ krátkodobé pôièky,
b/ platenie poistného,
c/ záruky na úvery,
d/ úèas na súaiach a pre súaiacich,
e/ vyuívanie závlah, závlahovú vodu,
a to na základe iadosti podnikate¾a v pôdohospodárstve so sídlom v SR. iados sa podáva na predpísaných tlaèivách.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR vydáva veobecne záväzné právne predpisy - výnosy, v ktorých ustanovuje podrobnosti o poskytovaní podpory a o
obsahu príloh k jednotlivým iadostiam.
Podrobnosti o poskytovaní podpory v rámci rozpoètového programu v
po¾nohospodárstve na trukturálne zmeny po¾nohospodárstva v záujme
konkurencieschopnosti jeho produkcie na trhu na vybrané plodiny a vybrané
druhy zvierat ustanovuje Výnos MP SR z 19. januára 2004 è. 152/2004-100.
Podrobnosti o poskytovaní podpory v rámci rozpoètového programu Podpora agrárneho rozvoja vidieka ustanovuje Výnos MP SR z 13. apríla 2004
è. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti po¾nohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.
Výnosy sú uverejnené vo Vestníku MP SR a mono doò nazrie na Ministerstve pôdohospodárstva SR, na jeho webovej stránke www.mpsr.sk, alebo na
stránke www.zbierka.sk.
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Priame podpory v roku 2005
Pôdohospodárska platobná agentúra (ïalej len PPA), rozpoètová organizácia zabezpeèujúca administratívne èinnosti súvisiace s finanènými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finanènými prostriedkami tátneho rozpoètu,
smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona
è. 473/2003 Z.z. o PPA, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
vyzvala 22. 4. 2005 záujemcov (iadate¾ov) o priame podpory v roku 2005
v zmysle èl.10 Usmernenia ministra pôdohospodárstva SR na úseku tátnej
správy o podpore v po¾nohospodárstve poskytovanej formou jednotnej platby
na plochu a doplnkových vyrovnávacích platieb
1. K predkladaniu iadostí na jednotnú platbu na plochu, na plodiny
pestované na ornej pôde na vybrané odrody tabaku a chme¾ a na vyrovnávací príspevok na znevýhodnené oblasti
v termíne od 25. 4. - 16. 5. 2005
iadate¾om, ktorí predloia iadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po
tomto termíne, t.j. do 10. 6. 2005, bude èiastka, na ktorú by bol iadate¾
oprávnený, ak by podal iados vèas zníená o 1 % za kadý pracovný deò
omekania.
2. K predkladaniu iadostí na chov dojèiacich kráv a na chov bahníc,
jariek a kôz
v termíne od 16. 5. - 30. 6. 2005
iadate¾om, ktorí predloia iadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po
tomto termíne, t.j. do 25. 7. 2005, bude èiastka, na ktorú by bol iadate¾
oprávnený, ak by podal iados vèas zníená o 1 % za kadý pracovný deò
omekania.
iadosti sa predkladajú v zmysle ustanovení k èl. 10 Usmernenia ministra
pôdohospodárstva SR na úseku tátnej správy o podpore v po¾nohospodárstve
poskytovanej formou jednotnej platby na plochu a doplnkových vyrovnávacích
platieb na predpísaných formulároch schválených PPA a vydaných v Metodickom pokyne k Usmernenia ministra pôdohospodárstva SR na úseku tátnej
správy o podpore v po¾nohospodárstve poskytovanej formou jednotnej platby
na plochu a doplnkových vyrovnávacích platieb zverejnených na internetovej
stránke www.apa.sk.
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Národný program podpory domácich
po¾nohospodárskych výrobkov a potravín
Cie¾om programu je zabezpeèi pre spotrebite¾a dostatoèné informácie o bezpeèných a kvalitných domácich výrobkoch. Pre ¾ahkú orientáciu spotrebite¾a program zavádza oznaèovanie kvalitných domácich po¾nohospodárskych a potravinárskych produktov logom. Logo Znaèky kvality sa ude¾uje po splnení kritérií,
ktorých dodriavanie je kontrolované, s monosou odòatia práva jeho pouívania. Zámerom programu je zvýi spotrebite¾ské povedomie v otázkach kvality
a bezpeènosti potravín.
Garantom národného programu je odborná komisia, ktorá pozostáva zo zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, tátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Intervenènej agentúry. Cie¾om èinnosti odbornej komisie je najmä posudzovanie splnenia zásad pre udelenie národnej znaèky pre po¾nohospodárske výrobky a potraviny. Znaèku kvality ude¾uje
minister pôdohospodárstva SR rozhodnutím.
iadate¾om môe by fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom
na území Slovenskej republiky. iadate¾, ktorý sa uchádza o pridelenie Znaèky
kvality a spåòa zásady pre jej udelenie, musí by zaregistrovaný na Intervenènej
agentúre, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Prihlasovaný výrobok musí spåòa poiadavky ustanovené zákonom NR SR
è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov, Potravinovým
kódexom Slovenskej republiky, ako aj legislatívou EÚ upravenou nariadeniami
v predmetnej oblasti.
iadate¾ podáva iados o udelenie znaèky na jednotlivé výrobky na odbor
potravinárstva a výivy Ministerstva pôdohospodárstva SR. K iadosti priloí
technickú dokumentáciu k výrobku pod¾a prílohy è. 3 tatútu, v ktorej deklaruje
poiadavky na kvalitu a zdravotnú nekodnos, ktoré musí výrobok spåòa.
Deklarované parametre uvedené v technickej dokumentácii musia by doloené
protokolom o skúkach vystaveným akreditovaným laboratóriom.
Drite¾ znaèky je povinný odvádza na úèet Intervenènej agentúry 0,05 %
z trby na domácom trhu predaných výrobkov za kadý rad výrobkov. Takto
získané zdroje budú vyuité na propagáciu znaèky, za úèelom ktorej Intervenèná
agentúra realizuje marketingovú kampaò.
Prísne a transparentné podmienky na získanie národnej znaèky sú pre
spotrebite¾skú verejnos zárukou, e kadý výrobok oznaèený logom je vyrobený
za stanovených podmienok a suroviny sú spracúvané výluène v Slovenskej republike. Pri výrobe bol ïalej dodraný stanovený technologický postup a výrobok
spåòa poiadavky ustanovené veobecne záväznými právnymi predpismi. V rámci
národného programu sa budú sledova a kontrolova výrobky s udeleným logom
vo vetkých fázach výroby a spracovania surovín, vrátane prepravy a ich predaja.
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Sektorový operaèný program
Po¾nohospodárstvo a rozvoj vidieka
Sektorový operaèný program Po¾nohospodárstvo a rozvoj vidieka (SOP P-RV)
predstavuje rozpracovanie jedného z operaèných programov Národného rozvojového plánu SR (NRP) na obdobie rokov 2004 - 2006. SOP nadväzuje na predvstupový program SAPARD, prièom priberá niektoré nové opatrenia a existujúce
v programe roziruje.
Úèelom SOP P-RV je podpora po¾nohospodárskej prvovýroby a spracovania
po¾nohospodárskych produktov, podpora lesného hospodárstva a rybárstva a
zabezpeèenie trvalo udrate¾ného rozvoja vidieka. Sektorový operaèný program v
súlade s Národným rozvojovým plánom SR pokrýva oblasti SR spadajúce pod
Cie¾ 1 (t.j. územie SR okrem Bratislavského kraja - konkrétne: okrem okresov
Malacky, Pezinok, Senec a mestské èasti Bratislavy - Záhorská Bystrica, Vajnory, Èunovo, Rusovce, Jarovce - uvedené okresy sú podporené prostredníctvom
Plánu rozvoja vidieka SR), prièom program má zároveò vymedzený svoj obsah vo
vzahu k ostatným operaèným programom NRP. Jeho realizáciou bola poverená
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).
Hlavným cie¾om programu je posilni multi-funkèné po¾nohospodárstvo
a trvalo udrate¾ný rozvoj vidieka.
pecifické ciele programu sú zamerané na zvýenie výkonnosti po¾nohospodárskej výroby s dôrazom na ochranu ivotného prostredia a starostlivos o
zvieratá, zlepenie spracovate¾skej truktúry po¾nohospodárskych a rybích
výrobkov, zabezpeèenie potravinovej kvality, zlepenie kvality ivota vidieckeho
obyvate¾stva pomocou nárastu ivotnej úrovne, vytvorenie vhodného spoloèenského prostredia, zlepenie súèasnej situácie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva a zvýenie absorpènej kapacity pomocou odborného vzdelávania.
Jednotlivé èinnosti, na ktoré je moné èerpa finanèné prostriedky, sú uvedené
v opatreniach programu zaèlenených do dvoch priorít.
Priority SOP P-RV, opatrenia, ktorými sa uskutoèòuje a dosiahne stanovená
priorita, koneèný prijímate¾ pomoci, schéma tátnej pomoci/výnos MP SR:

Priorita 1:

Podpora produktívneho po¾nohospodárstva

Opatrenie 1.1: Investície do po¾nohospodárskych podnikov

Príjemcovia pomoci: subjekty podnikajúce v po¾nohospodárskej
prvovýrobe, podniky po¾nohospodárskych sluieb

Opatrenie 1.2: Zlepenie spracovania a predajnosti po¾nohospodárskych
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produktov

Príjemcovia pomoci: fyzické a právnické osoby spracovávajúce
po¾nohospodárske produkty (okrem rybích produktov)
Výnos MP SR z 19. januára 2004 è. 152/2004  100

Priorita 2:

Podpora trvalo udrate¾ného rozvoja vidieka

Opatrenie 2.1: Udrate¾né hospodárenie v lesoch a rozvoj lesníctva

Podopatrenie 2.1.1: Investície na zlepenie a racionalizáciu pestovania a ochrany lesa, aby, prvotného spracovania a predaja
surového dreva a ostatnej lesnej produkcie
(investície prináajúce èistý zisk)
Príjemcovia pomoci: súkromní vlastníci lesov alebo ich zdruenia,
nájomcovia lesov a ich zdruenia, obce a ich zdruenia
Podopatrenie 2.1.2: Verejnoprospené investície
(investície neprináajúce zisk)
Príjemcovia pomoci: súkromní vlastníci lesov alebo ich zdruenia,
nájomcovia lesov a ich zdruenia, obce a ich zdruenia, podniky
lesných sluieb

Opatrenie 2.2: Rybné hospodárstvo

Podopatrenie 2.2.1: Spracovanie rýb a propagácia výrobkov z rýb
Príjemcovia pomoci: subjekty podnikajúce v oblasti spracovania rybích
produktov
Podopatrenie 2.2.2: Akvakultúra
Príjemcovia pomoci: subjekty podnikajúce v oblasti chovu rýb

Opatrenie 2.3: Podpora prispôsobovania a rozvoja vidieckych oblastí

Podopatrenie 2.3.1: Pozemkové úpravy
Príjemcovia pomoci: MP SR - gestor realizácie pozemkových úprav
Podopatrenie 2.3.2: Diverzifikácia po¾nohospodárskych èinností
Príjemcovia pomoci: po¾nohospodárske a lesnícke subjekty, ich
zdruenia
Schéma podpory diverzifikácie po¾nohospodárskych èinností

Opatrenie 2.4: Vzdelávanie

Príjemcovia pomoci: súkromné a verejné vzdelávacie intitúcie, subjekty po¾nohospodárskej prvovýroby, lesníckej prvovýroby a spracovania po¾nohospodárskych produktov Annexu I Zmluvy o zaloení ES

Opatrenie 2.5: Technická pomoc

Príjemcovia pomoci: MP SR
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Plán rozvoja vidieka
EAGGF - Európsky po¾nohospodársky usmeròovací a garanèný fond, ako vyplýva z jeho názvu, má dve sekcie (usmeròovaciu a garanènú). Z tohto rozdelenia
vyplývajú aj podmienky financovania jednotlivých typov opatrení. Základný
rámec pravidiel podpory stanovuje nariadenie è.1258/1999 o financovaní
spoloènej po¾nohospodárskej politiky.
Plán rozvoja vidieka (PRV) je programovacím dokumentom na obdobie 2004
- 2006 pre èerpanie a vyuívanie prostriedkov z Garanènej sekcie Európskeho
po¾nohospodárskeho usmeròovacieho a garanèného fondu (EAGGF).
Plán rozvoja vidieka a jeho opatrenia sú zosúladené a kompatibilné so Sektorovým operaèným programom Po¾nohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 2006, ktorý bude realizova opatrenia financované z Usmeròovacej sekcie
Európskeho po¾nohospodárskeho fondu a Finanèného nástroja na podporu
rybolovu (FIFG) v Cieli 1 (t.zn. celé územie SR mimo Bratislavského kraja).
Plánom rozvoja vidieka budú realizované tieto opatrenia:
Opatrenie 1: Investície do po¾nohospodárskych podnikov
Opatrenie 2: Vzdelávanie
Opatrenie 3: Znevýhodnené oblasti a oblasti s environmentálnymi obmedzeniami
Opatrenie 4: Plnenie noriem spoloèenstva
Opatrenie 5: Agroenvironment a ivotné podmienky zvierat
Opatrenie 6: Zlepenie spracovania a predajnosti po¾nohospodárskych produktov
Opatrenie 7: Lesné hospodárstvo
Opatrenie 8: Zalesòovanie po¾nohospodárskej pôdy
Opatrenie 9: Pozemkové úpravy
Opatrenie 10: Diverzifikácia po¾nohospodárskych èinností
Opatrenie 11: Podpora pre polosamozásobite¾ské farmy v procese retrukturalizácie
Opatrenie 12: Odbytové organizácie výrobcov
Opatrenie 13: Technická pomoc
Opatrenie 14: Príplatky k priamym platbám
***
Na realizáciu Podopatrenia 2.3.2 Sektorového operaèného programu Po¾nohospodárstvo a rozvoj vidieka a Opatrenia 10 Plánu rozvoja vidieka Ministerstvo pôdohospodárstva SR vypracovalo Schému podpory diverzifikácie po¾nohospodárskych èinností, prostredníctvom ktorej sa budú realizova. Schéma bola
uverejnená v Obchodnom vestníku è. 81 z 28. 4. 2004 a è. 93 z 13. 5. 2005.
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Harmonogram výziev na predkladanie projektov v roku 2005
- Sektorový operaèný program Po¾nohospodárstvo a rozvoj
vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva SR pre Sektorový operaèný program Po¾nohospodárstvo a rozvoj vidieka, Opatrenie 2.1.1, Opatrenie 2.1.2, Opatrenie
2.3.2, Opatrenie 1.1, Opatrenie 2.2.1, Opatrenie 2.2.2, Opatrenie 2.3.1 a Opatrenie 2.4 dòa 1. 12. 2004 zverejnilo výzvu na predkladanie projektov
s termínmi ich preberania v období od 1. 2. 2005 do 15. 4. 2005. Preberanie
iadostí pre Opatrenie 1.2 je v termíne od 1. 6. 2005 do 15. 6. 2005 (3. kolo).
V závislosti od mnostva predloených a skutoène schválených iadostí v rámci
uskutoènených kôl môu by vyhlásené v roku 2005 i ïalie mimoriadne kolá.
- Plán rozvoja vidieka
Pod¾a harmonogramu výziev na predkladanie projektov v roku 2005 pre Plán
rozvoja vidieka, Opatrenie 1, Opatrenie 2, Podopatrenie 4.1, Podopatrenie 4.2,
Opatrenie 5, Opatrenie 6, Podopatrenie 7.1, Podopatrenie 7.2, Opatrenie 8, Opatrenie 9, Opatrenie 10, Opatrenie 11 a Opatrenie 12 posledný deò preberania
iadostí je 15. 5. 2005.
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MINISTERSTVO IVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Nám. ¼. túra 1, 812 35 Bratislava 1
Tel.: 02/59 56 11 11, fax: 02/59 56 20 31, e-mail: info@enviro.gov.sk
http://www.enviro.gov.sk/
MINISTERSTVO IVOTNÉHO PROSTREDIA SR je ústredným orgánom
tátnej správy pre tvorbu a ochranu ivotného prostredia, vrátane ochrany
prírody a krajiny, vodného hospodárstva, ochrany ovzduia, ozónovej vrstvy
a klimatického systému Zeme, ekologických aspektov územného plánovania,
odpadového hospodárstva, posudzovania vplyvov na ivotné prostredie,
zabezpeèovania jednotného informaèného systému o ivotnom prostredí a
ploného monitoringu, geologického výskumu a prieskumu, ochrany a regulácie
obchodu s ohrozenými druhmi vo¾ne ijúcich ivoèíchov a rastlín a geneticky
modifikovaných organizmov.
V rezorte ivotného prostredia sa uskutoèòujú nasledovné aktivity, ktoré
prispievajú k podpore a rozvoju malého a stredného podnikania a do ktorých sa
môu zapoji aj malí a strední podnikatelia:

Environmentálny fond
Environmentálny fond bol zriadený zákonom è. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutoèòovanie tátnej
podpory starostlivosti o ivotné prostredie (ïalej len podpora).
V zmysle § 6,7 a 8 citovaného zákona Environmentálny fond (ïalej len
fond) môe poskytnú podporu právnickej osobe a fyzickej osobe, ktorá podniká formou úveru a formou dotácie:
1. formou dotácie na:
- prieskum, výskum a vývoj, zameraný na zisovanie a zlepenie stavu
ivotného prostredia,
- environmentálnu výchovu, vzdelávanie a propagáciu;
2. formou úveru na:
- èinnosti, zamerané na dosiahnutie cie¾ov tátnej environmentálnej
politiky na celotátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni pozostávajúcich z:
- ochrany ovzduia a ozónovej vrstva Zeme,
- ochrany a vyuívania vôd,
- rozvoja odpadového hospodárstva,
- odstraòovania environmentálnych záaí,
- ochrany prírody a krajiny,
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- prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisovanie a zlepenie stavu
ivotného prostredia,
- environmentálnu výchovu, vzdelávania a propagácie,
- rieenie mimoriadne závanej environmentálnej situácie.
Podrobnosti o podmienkach poskytovania a pouitia tátnej podpory
starostlivosti o ivotné prostredie a o náleitostiach príloh iadosti o podporu
upravuje vyhláka MP SR è. 157/2005 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
è. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde.

Poradenské sluby v oblasti ochrany prírody
Poradenské sluby v oblasti ochrany prírody, najmä s dôrazom na súvislú európsku sústavu chránených území Natura 2000, poskytujú aj podnikate¾ským subjektom jednotlivé organizaèné útvary tátnej ochrany prírody SR (ïalej OP
SR).
V súvislosti s nadobudnutím úèinnosti Výnosu MP SR è. 3/2004-5.1
zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva Národný zoznam území európskeho významu a v zmysle Informaènej a komunikaènej stratégie pre tvorbu sústavy chránených území NATURA 2000, zaèali svoju èinnos od 1. októbra 2004
regionálne informaèné strediská NATURA 2000 (ïalej len RIS).
RIS sú zriadené pri kadom organizaènom útvare OP SR a ich odborní pracovníci poskytujú informácie o územiach, navrhnutých do sústavy NATURA
2000 v územnej pôsobnosti organizaèného útvaru. RIS budú vybavené GISstanicami, kde bude umonené vlastníkom a uívate¾om dotknutých pozemkov
nahliadnu do digitálnych mapových podkladov (na podkladoch katastrálnych
máp, lesníckych máp, prípadne orthofotomáp) a získa informácie o podmienkach ochrany, vyplývajúcich z prísluného stupòa ochrany dotknutých
pozemkov.
V oblasti ochrany prírody neexistuje typická programová podpora, veobecná pre podnikate¾ské subjekty, okrem poskytovania finanèného príspevku pre
úèely ochrany prírody. Tento ekonomický nástroj sa vyuíva len pre vlastníkov, nájomcov alebo správcov pozemkov, ktorý túto skutoènos musia dokladova.
Finanèný príspevok pod¾a § 60 zákona NR SR è. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny predstavuje peòaný stimul pre vlastníka, správcu alebo
nájomcu pozemku za tým úèelom, aby aj za cenu zvýených nákladov na
obhospodarovanie pozemku alebo udriavanie budovy, prípadne podzemného
priestoru vytvoreného èlovekom dodral ochranné podmienky dané pre
konkrétne chránené územie alebo chránený druh.
Výka finanèného príspevku je podmienená faktormi, ktoré sú dané a môe
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tvori a 100 % rozdielu nákladov medzi beným a poadovaným spôsobom
obhospodarovania. Finanèný príspevok sa poskytuje pred realizáciou dohodnutých opatrení a môe sa poui len na konkrétny úèel poskytnutia.
Podmienkou poskytnutia finanèného príspevku je uzavretie písomnej zmluvy medzi vlastníkom/správcom/nájomcom dotknutých pozemkov a OP SR.
Finanèný príspevok sa môe poskytnú len vo vzahu k pozemkom, nachádzajúcim sa vo vymenovaných chránených územiach alebo na lokalite s výskytom
chráneného druhu alebo chráneného stromu.
Podrobnosti stanovuje Smernica MP SR z 12.10.2004 è. 6/2004-5.1.
o poskytovaní finanèného príspevku pod¾a § 60 zákona è. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny, ktorá je zverejnená na internete MP SR:
http://www.enviro.gov.sk v sektore Ochrana prírody, ako aj vo Vestníku MP
SR è. 6/2004, roèník XII.

Regionálne informaèné strediská NATURA 2000
Organizaèný útvar tátnej ochrany prírody SR:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Správa NP Poloniny, Partizánska ul. 1057, P.O.Box 47, 069 01 Snina
Správa NP Ve¾ká Fatra, Èachovský rad è. 7, 038 61 Vrútky
Správa TANAP, Hodova 11, 031 01 Liptovský Mikulá
Správa NP Malá Fatra, Hrnèiarska ul. 197, 013 03 Varín
Správa NP Slovenský raj, Letecká ul. 3, 052 01 Spiská Nová Ves
Správa Pieninského národného parku, 059 06 Èervený Klátor
Správa NP Slovenský kras, Biely katie¾ è. 188, 049 51 Brzotín
Správa NP Nízke Tatry, Zelená 5, 974 01 Banská Bystrica
Správa NP Muránska planina, ul. Janka Krá¾a 12, 050 01 Revúca
RSOPaK Preov, Hlavná 93, 080 01 Preov
RSOPaK Bratislava, Hanulova 5/d, 844 40 Bratislava
Správa CHKO Vihorlat, ul. Fraòa Krá¾a 1, 071 01 Michalovce
Správa CHKO Cerová vrchovina, eleznièná ul. 31, 979 01 Rimavská Sobota
Správa CHKO tiavnické vrchy, Radnièné námestie 18, 969 01 Banská tiavnica
Správa CHKO Záhorie, Vajanského ul. 17, 901 01 Malacky
Správa CHKO Po¾ana, ul. J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen
Správa CHKO Kysuce, U Tomali è. 1511, 022 01 Èadca
Správa CHKO Biele Karpaty, Trenèianska ul. 31, 914 41 Nemová
Správa CHKO Latorica, ul. M. R. tefánika 206, 075 01 Trebiov
Správa CHKO Malé Karpaty, Paitná ul. 84, 817 01 Trnava
Správa CHKO Malé Karpaty, túrova 115, 900 01 Modra
Správa CHKO Dunajské luhy, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
Správa CHKO Stráovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Povaská Bystrica
Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova ul. 408, 029 01 Námestovo
Správa CHKO Ponitrie, Samova ul. 3, 949 01 Nitra
Správa CHKO Východné Karpaty, Lipová ul. 19, 066 01 Humenné
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Recyklaèný fond
Recyklaèný fond je netátny úèelový fond, zriadený zákonom NR SR
è. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v ktorom sa sústreïujú finanèné prostriedky na podporu zberu, zhodnocovania
a spracovania odpadov. Výrobcovia a dovozcovia zákonom stanovených
komodít platia príspevky do Recyklaèného fondu za výrobky, uvedené na trh
v Slovenskej republike, ktorými sú: opotrebované batérie a akumulátory,
odpadové oleje, opotrebované pneumatiky, viacvrstvové kombinované materiály, elektrické a elektronické zariadenia, plasty, svetelné zdroje s obsahom ortuti, papier, sklo, vozidlá, kovové obaly.
Prostriedky Recyklaèného fondu mono v súlade s úèelom odpadového
hospodárstva (§ 3) poui o.i. na:
- úhradu investièných a prevádzkových nákladov potrebných na zabezpeèenie zberu a zhodnotenia odpadov a spracovania starých vozidiel (§ 55 ods. 1),
- úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s dopravou niektorých starých vozidiel, najmä v prípadoch, ak ich drite¾ nie je známy alebo
neexistuje,
- úhradu ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich so zabezpeèovaním prevádzky urèeného parkoviska (§ 53 ods. 7),
- úhradu vyplatených finanèných príspevkov (§ 52 ods. 2),
- úhradu nákladov na odber odpadov z obalov a ich zhodnotenie alebo
recykláciu,
- propagáciu zhodnocovania odpadov,
- zabezpeèovanie informaèných systémov na podporu zhodnocovania
odpadov,
- podporu zameranú na vyh¾adávanie a aplikáciu nových technológií
zhodnocovania odpadov.
Podrobnosti o postupe pre èerpanie príspevkov z Recyklaèného fondu sú
k dispozícii na stránke www.recfond.sk.
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Environmentálne manaérstvo a audit
Ministerstvo ivotného prostredia SR zabezpeèuje v podmienkach Slovenska aj
implementáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady è. 761/2001, ktorým
sa umoòuje dobrovo¾ná úèas organizácií v schéme Európskeho spoloèenstva
pre environmentálne manaérstvo a audit (ïalej nariadenie).
Schéma spoloèenstva pre environmentálne manaérstvo a audit (ïalej
EMAS) je nástroj pre organizácie zo vetkých hospodárskych sektorov, vrátane verejných a súkromných sluieb. Organizácie, ktoré sa chcú zaregistrova
v EMAS, musia zavies systém environmentálneho manaérstva (pod¾a normy
ISO 14001), vypracova environmentálny akèný program, kontrolova svoje
environmentálne správanie sa a verejne o tom podáva správy. Ich prácu a informácie overí a potvrdí akreditovaný environmentálny overovate¾. Na základe
podanej iadosti organizácie - uchádzaèa Ministerstvo ivotného prostredia SR
v rámci registraèného konania rozhodne, èi vetky poiadavky nariadenia organizácia plní a úspenú organizáciu nahlási do ústredného registra EMAS pri
Európskej komisii, èím sa stane verejne uznávanou v celej Európskej únii. Organizácia získa právo pouíva logo EMAS (obchodná znaèka nariadenia), ktoré
je dôkazom environmentálnej dokonalosti, spo¾ahlivosti a dôveryhodnosti informácií, ktoré sa týkajú environmentálneho správania sa organizácie, èím prispieva k imidu organizácie na jednotnom trhu a zlepuje ho.
Organizácie, zodpovedajúce kritériám pre malé a stredné podniky, pod¾a
odporúèania (EK) è. 361/2003 sa môu uchádza o finanènú pomoc z verejných
zdrojov na krytie najmä externých nákladov, spojených so zavádzaním systému
environmentálneho manaérstva pod¾a normy ISO 14 OO1. Oprávnené projekty sa predkladajú vykonávate¾om jednotlivých schém, ustanoveným poskytovate¾mi pomoci.
V gescii poskytovate¾a pomoci Ministerstva hospodárstva SR:
- zo tátneho rozpoètu je financovaná Schéma podpory nákupu inovatívnych technológií a budovania systémov manaérstva kvality, ktorej
vykonávate¾om je Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania,
- zo trukturálnych fondov v rámci SOP Priemysel a sluby, Priorita 1,
Opatrenie 1.3 je financovaná Schéma na podporu výskumu a vývoja,
zavádzania systémov manaérstva, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a sluieb, ktorej vykonávate¾om
je Slovenská energetická agentúra.
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Environmentálne oznaèovanie výrobkov
Výrobku s vlastnosami, ktoré mu umoòujú vo významnej miere prispie
k zlepeniu ivotného prostredia poèas celého jeho ivotného cyklu, môe by
v zmysle zákona NR SR è. 469/2002 Z.z. o environmentálnom oznaèovaní
výrobkov udelená znaèka environmentálne vhodný výrobok (národná environmentálna znaèka), alebo znaèka Európsky kvet (environmentálna znaèka
Európskeho spoloèenstva).
iados o udelenie znaèky s potrebnými prílohami v zmysle zákona predkladá iadate¾ na Ministerstvo ivotného prostredia SR, a pokia¾ sa preukáe, e
iadate¾ spåòa podmienky na udelenie environmentálnej znaèky pod¾a tohto
zákona, uzavrie sa so iadate¾om zmluva, ktorá ho oprávòuje pouíva národnú
environmentálnu znaèku resp. environmentálnu znaèku Európskeho spoloèenstva na oznaèovanie prísluného výrobku.
Bliie podrobnosti o environmentálnom oznaèovaní výrobkov je moné
nájs na stránke Slovenskej agentúry ivotného prostredia www.sazp.sk.

Monosti podpory MSP v rámci Operaèného programu
Základná infratruktúra
V oblasti trukturálnych fondov existujú monosti pre podporu malého a stredného podnikania v rámci Operaèného programu Základná infratruktúra a jeho
priority è. 2 Environmentálna infratruktúra.
Priorita obsahuje nasledujúce opatrenia, kde oprávnenými iadate¾mi o
nenávratný finanèný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja môu
by aj iadatelia zo súkromného sektora, t. j. malí a strední podnikatelia:
Opatrenie 2.2: Zlepenie a rozvoj infratruktúry na ochranu ovzduia
Oprávnené aktivity:
- zmena palivovej základne energetických zdrojov s dôrazom na nízkoemisné a obnovite¾né zdroje;
- intalácia technológií na zníenie vypúania emisií do ovzduia vrátane
monitoringu.
Opatrenie 2.3: Zlepenie a rozvoj infratruktúry odpadového hospodárstva
Oprávnené aktivity:
- podpora aktivít súvisiacich so separovaným zberom odpadov,
- podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov.
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MP SR zverejnilo výzvy na predkladanie iadostí o poskytnutie nenávratného finanèného príspevku pre uvedené opatrenia dòa 30. júna 2004. iadosti
spolu s projektami mono predklada priebene do konca roku 2006. Prijaté iadosti sú vyhodnocované priebene a postup poskytovania pomoci
stanovuje Smernica MP SR è. 2/2004-2 o poskytovaní finanèných
p
r
o
s
t
r
i
e
d
k
o
v
zo trukturálnych fondov v oblasti ivotného prostredia, ktorá je zverejnená
na webovej stránke ministerstva.
Výzvy na predkladanie projektov, ako aj vetky potrebné informácie
o oprávnených regiónoch, o spôsobe financovania projektov, o forme a spôsobe
predkladania iadostí, schémy tátnej pomoci, ako aj ïalia potrebná dokumentácia sú zverejnené na internetových stránkach ministerstva www.enviro.gov.sk
alebo www.euroenviro.sk v èasti Aktuálne / Aktuality pod odrákou Výzvy.

Program Iniciatívy Spoloèenstva (CIP)
INTERREG III B CADSES
Monosti podpory malého a stredného podnikania v oblasti ivotného prostredia
ponúka aj Program Iniciatívy Spoloèenstva (CIP) INTERREG III B CADSES,
ktorý je zameraný na transnacionálnu spoluprácu v stredoeurópskom, jadranskom, podunajskom a juhovýchodoeurópskom priestore (Central, Adriatic,
Danubian, South - Eastern European space - CADSES). CIP INTERREG III B
CADSES vyuíva prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
(ERDF).
V rámci uvedeného programu bude v polovici roka 2005 zverejnená
posledná výzva na predkladanie projektových iadostí.
Projektoví partneri, predkladajúci projekty pre územia, patriace pod Cie¾ 1,
môu poadova spolufinancovanie z ERDF vo výke 75 % a projektoví partneri, predkladajúci projekty pre územia patriace pod Cie¾ 2 vo výke 50 %
z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Súkromné podnikate¾ské subjekty sú v rámci CIP INTERREG III B
CADSES oprávnenými iadate¾mi o podporu z EDRF iba za podmienky, e v
prípade nimi uskutoèòovaných aktivít nejde o ovplyvnenie podmienok
hospodárskej súae. Súkromné podnikate¾ské subjekty vak nie sú oprávnené
pre poskytnutie spolufinancovania zo tátneho rozpoètu.
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V rámci CIP INTERREG III B CADSES boli pre obdobie rokov 2000 - 2006
stanovené nasledujúce priority a opatrenia:
Priorita 1:

Podpora trvalo udrate¾ného územného rozvoja
a sociálnej a ekonomickej kohézie

Opatrenie 1.1:

Podpora spoloèných stratégií územného rozvoja a realizaèných opatení/akcií
Formovanie rozvoja miest, podpora urbánnych truktúr/sietí
a spolupráce
Podpora rozvoja vidieka
Priestorové/územné dopady imigrácie

Opatrenie 1.2:
Opatrenie 1.3:
Opatrenie 1.4:

Priorita 2:

Efektívne a trvalo udrate¾né dopravné systémy, prístup
k informaènej spoloènosti

Opatrenie 2.1:

Rozvoj efektívnych dopravných systémov zoh¾adòujúcich
trvalo udrate¾ný rozvoj
Zlepenie prístupu k poznatkom a informaènej spoloènosti

Opatrenie 2.2:

Priorita 3:

Podpora a manament rozvoja krajiny, prírodného
a kultúrneho dedièstva

Opatrenie 3.1:
Opatrenie 3.2:
Opatrenie 3.3:

Ochrana a rozvoj kultúrneho dedièstva
Ochrana a rozvoj prírodného dedièstva
Ochrana a rozvoj krajiny

Priorita 4:

Ochrana ivotného prostredia, manament zdrojov
a prevencia rizík

Opatrenie 4.1:
Opatrenie 4.2:
Opatrenie 4.3:

Podpora ochrany ivotného prostredia a manamentu zdrojov
Podpora manamentu rizík a predchádzanie katastrofám
Podpora integrovaného manamentu vôd a prevencia
pred záplavami

***
Detailné informácie o programe a programové dokumenty sú zverejnené na
internetových stránkach www.enviro.gov.sk a www.euroenviro.sk (národná
úroveò) a www.cadses.net (nadnárodná úroveò).
Východiskovým dokumentom na národnej úrovni je Mechanizmus riadenia Programu Iniciatívy Spoloèenstva INTERREG III B CADSES v SR
vypracovaný v slovenskom jazyku, ktorý je zverejnený na www.enviro.gov.sk
a www.euroenviro.sk.
Po zverejnení výzvy na predkladanie projektových iadostí (v polovici roka
2005) budú na vyie uvedených internetových stránkach k dispozícii tie
podrobnejie informácie o tejto výzve.
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MINISTERSTVO KOLSTVA SR
Sekcia európskej integrácie
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
Tel.: 02/59 37 41 11, 59 37 42 53, fax: 02/59 37 43 35
E-mail: inform@education.gov.sk, http://www.education.gov.sk/
MINISTERSTVO KOLSTVA SR (M SR) je ústredným orgánom tátnej
správy pre základné, stredné a vysoké koly, pre kolské zariadenia, celoivotné vzdelávanie, pre vedu a techniku a tátnu starostlivos o mláde a port.
Sekcia európskej integrácie M SR je zodpovedná za implementáciu pomoci z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Sektorového operaèného
programu ¼udské zdroje, Priorita 3 a Jednotného programového dokumentu
NUTS II - Bratislava Cie¾ 3, Priorita 2.
Malí a strední podnikatelia sú oprávnenými prijímate¾mi pomoci v rámci
Jednotného programového dokumentu NUTS II - Bratislava Cie¾ 3 v Priorite 2,
Opatrení 2.1 a 2.2.
V zmysle stratégie Priority 2 sú podporované nasledovné príklady typov
oprávnených aktivít zamerané na malé a stredné podnikanie:
- Podpora vzdelávania zamestnancov malých a stredných podnikov
v oblasti Jednotného programového dokumentu NUTS II - Bratislava Cie¾a 2.
- Stimulácia rozvoja ïalieho vzdelávania v súkromnom aj verejnom sektore, vrátane zapojenia zamestnávate¾ov do tvorby ïalieho vzdelávania.
- Podpora dopytu po vzdelávaní zamestnancov zo strany zamestnávate¾ských subjektov, s dôrazom na malých a stredných podnikate¾ov.
- Vytváranie partnerstiev medzi vzdelávacími intitúciami, asociáciami,
podnikmi, fungujúce ako nástroje celoivotného vzdelávania na miestnej
a regionálnej úrovni.
- Realizovanie kurzov profesných zruèností zameraných na adaptabilitu
a získavanie nových zruèností zamestnancov (IT zruènosti).
- Realizovanie kurzov na zlepenie manaérskych, k¾úèových zruèností.
- Programy na podporu výskumu a prenosu nových technológií a pièkovej
odbornosti medzi intitúciami výskumu a podnikate¾skej sféry.
Pri aktivitách v rámci
- Opatrenia 3.2 v Priorite 3 Sektorového operaèného programu ¼udské
zdroje a Opatrení 2.1 a 2.2 v Priorite 2 Jednotného programového dokumentu
NUTS II - Bratislava Cie¾ 3 sa uplatòuje Schéma tátnej pomoci na vzdelávanie. Predmetom schémy je poskytovanie tátnej pomoci na financovanie
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pecifických a veobecných vzdelávacích aktivít podnikate¾ov pre ich zamestnancov s cie¾om zvýi ich vzdelanostnú úroveò, pracovný potenciál a adaptabilitu. Ministerstvo kolstva SR je vykonávate¾om schémy pre oprávnené projekty vzdelávania zamestnancov zamestnávate¾a v oblasti výskumu a vývoja so
zameraním na teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu kvalifikovaných
odborníkov v oblasti výskumu a vývoja a cielené teoretické vzdelávanie so
zámerom vychováva zvlá nadaných mladých pecializovaných tvorivých
odborníkov pre oblas výskumu a vývoja. Schéma bola uverejnená
v Obchodnom vestníku è. 161 z 19. augusta 2004.
- Opatrenia 3.2 v Priorite 3 Sektorového operaèného programu ¼udské
zdroje a Opatrenia 2.1 v Priorite 2 Jednotného programového dokumentu NUTS
II - Bratislava Cie¾ 3 sa uplatòuje Schéma na podporu rozvoja ïalieho
vzdelávania (schéma pomoci de minimis). V rámci schémy pomoc je moné
poskytnú fyzickým alebo právnickým osobám oprávneným na podnikanie,
ktoré sú registrované na území SR, a ktoré plánujú realizova jednotlivé druhy
oprávnených projektov k posilneniu kvality vzdelávania, k rozíreniu ponuky
vzdelávania, pre diverzifikáciu foriem ïalieho vzdelávania, k rozvoju nových
vzdelávacích programov, inovácií existujúcich vzdelávacích programov,
k rozvoju a na zavedenie nových stratégií vzdelávania a progresívnych metódy
výuèby, ako aj k rozvoju nástrojov monitorovania a hodnotenia kvality vzdelávania. Schéma bola uverejnená v Obchodnom vestníku è. 90 z 11. mája 2004,
jej Dodatok è. 1 v Obchodnom vestníku è. 197 z 9. októbra 2004.

Harmonogram výziev na predkladanie projektov v roku 2005
Opatrenie

Predpokladaný termín
vyhlásenia výzvy

- Sektorový operaèný program ¼udské zdroje
Opatrenie 3.1:
Opatrenie 3.2:
Opatrenie 3.3.A:

marec 2005, september 2005
marec 2005, september 2005
marec 2005, september 2005

- Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cie¾ 3
Opatrenie 2.1:
Opatrenie 2.2:

marec 2005, september 2005
marec 2005, september 2005
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MINISTERSTVO KULTÚRY SR
Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 33
Tel.: 02/59 39 11 55, fax: 02/59 39 11 74
E-mail: mksr@culture.gov.sk, http://www.culture.gov.sk/
MINISTERSTVO KULTÚRY SR je ústredným orgánom tátnej správy pre
tátny jazyk, ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedièstvo a knihovníctvo,
umenie, autorské právo a práva súvisiace s autorským právom, osvetovú èinnos
a ¾udovú umeleckú výrobu, podporu kultúry národnostných menín, podporu
kultúry Slovákov ijúcich v zahranièí, prezentáciu slovenskej kultúry v
zahranièí, vzahy s cirkvami a náboenskými spoloènosami, pre médiá a
audiovíziu. V rámci svojej kompetencie riadi èinnos slovenských intitútov v
zahranièí v oblasti ich kultúrneho pôsobenia.
Ministerstvo kultúry SR vytvára stabilný a transparentný systém financovania kultúrnych a umeleckých aktivít prostredníctvom Grantového systému
MK SR na rok 2005.
Ministerstvo poskytuje dotácie v súlade so zákonom è. 523/2004 Z.z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Výnosom ministerstva zo dòa 29. apríla 2004 è. MK-480/2004-1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR. Finanèná podpora ministerstva je zaloená na
princípe príspevkovosti, t.zn., e bude pokrýva len èas skutoèných nákladov
vynaloených na prísluný projekt, resp. aktivitu. Na poskytnutie dotácie nie je
právny nárok.
Podpora z grantového systému umoòuje iadate¾ovi by úspenejím pri
získavaní prostriedkov z programov Európskej komisie a Rady Európy (Kultúra
2000, MEDIA Plus, EURIMAGES), tie stimuluje prípravu a realizáciu projektov uchádzajúcich sa o podporu zo trukturálnych fondov EÚ - najmä v oblasti
rozvoja cestovného ruchu, informaènej spoloènosti, obnovy kultúrnej
infratruktúry a sociálno-ekonomického vyuitia pamiatkového fondu.

Grantový systém na rok 2005
Grantový systém je zameraný predovetkým na netátne subjekty, medzi ktoré
patrí samospráva a organizácie v jej zriaïovate¾skej pôsobnosti, fyzické osoby
(ivnostníci, obèania - vlastníci národných kultúrnych pamiatok a fyzické
osoby, ktorých èinnos je predmetom ochrany pod¾a Autorského zákona),
právnické osoby (vlastník národnej kultúrnej pamiatky, neziskové organizácie
poskytujúce veobecne prospené sluby, nadácie, obèianskej zdruenia, neinvestièné fondy, záujmové zdruenia právnických osôb a komerèné nefinanèné
172

subjekty, ktoré nie sú vysielate¾mi pod¾a zákona o vysielaní a retransmisii),
verejné vysoké koly umeleckého zamerania, cirkvi a náboenské spoloènosti
a krajanské organizácie a intitúcie v zahranièí.
Grantový systém na rok 2005 vychádza z programového vyhlásenia vlády
z roku 2002 a zo Stratégie tátnej kultúrnej politiky. Jeho vnútorná truktúra
ostáva rovnaká ako v roku 2004. Skladá sa zo iestich grantových programov:
1. Ochrana pamiatkového fondu - Obnovme si svoj dom
2. Literatúra, kniná kultúra a kninice - Ex libris
3. Audiovízia a kinematografia - AudioVízia 2005
4. Rozvoj a prezentácia súèasného umenia a kultúrnych aktivít
5. Prezentácia kultúry v zahranièí - Pro Slovakia
6. Kultúra národnostných menín
V tomto kontexte regionálneho rozvoja najmä prostredníctvom podpory jeho
umeleckého a kultúrneho ivota, ako aj obnovy konkrétnych národných
kultúrnych pamiatok je moné chápa grantový systém ministerstva ako urèitý
stimul aj pre rozvoj malého a stredného podnikania v konkrétnom regióne
Slovenskej republiky.

Monosti èerpania prostriedkov zo trukturálnych fondov
v rezorte kultúry
Pre rezort kultúry SR je v skrátenom plánovacom období rokov 2004 - 2006
aktuálne èerpanie prostriedkov trukturálnych fondov najmä v rámci:
OP Základná infratruktúra
Priorita 3:
Lokálna infratruktúra
Opatrenie 3.1: Budovanie a rozvoj obèianskej infratruktúry v regiónoch
Podopatrenie 3.1.4: Budovanie a rozvoj kultúrnej infratruktúry
Opatrenie 3.4: Renovácia a rozvoj obcí
SOP Priemysel a sluby
Priorita 1:
Opatrenie 1.2:
Priorita 2:
Opatrenie 2.1:

Rast konkurencieschopnosti priemyslu a sluieb s vyuitím
rozvoja domáceho rastového potenciálu
Podpora budovania a rekontrukcie infratruktúry
Rozvoj cestovného ruchu
Podpora budovania a rekontrukcie infratruktúry
cestovného ruchu
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JPD Cie¾ 2 - Bratislavský kraj
Priorita 1:
Opatrenie 1.4:
Opatrenie 1.5:

Podpora hospodárskej èinnosti a trvalo udrate¾ný rozvoj
cie¾ovej oblasti
Podpora spoloèných sluieb v oblasti CR a rekreácie
Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedièstva

Interreg III - programy Interreg IIIA Slovensko-Rakúsko, Interreg IIIA
Slovensko-Èesko, Interreg IIIA Slovensko-Po¾sko a Interreg IIIA/TACIS
Slovensko-Maïarsko-Ukrajina
príp. aj
SOP ¼udské zdroje
Priorita 3:
Opatrenie 3.1:
Opatrenie 3.2:

Zvýenie kvalifikácie a adaptability zamest-nancov a osôb
vstupujúcich na trh práce
Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania poiadavkám
spoloènosti zaloenej na vedomostiach
Zvýenie rozsahu, zlepenie a irie poskytovanie ïalieho
vzdelávania s cie¾om zlepi kvalifikáciu a adaptabilitu
zamestnancov

JPD Cie¾ 3 - Bratislavský kraj
Priorita 2:

Rozvoj celoivotného uèenia a podpora výskumu a vývoja
v kontexte zvyovania kvality ¾udských zdrojov.
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MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
pitálska ul. 4 - 6, 816 43 Bratislava 1
Tel.: 02/59 75 11 11, 59 75 26 14, fax: 02/52 96 15 28
E- mail: minprace@employment.gov.sk
esf@employment.gov.sk
jpdc3@employment.gov.sk
soplz@employment.gov.sk
http://www.employment.gov.sk/
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
upné námestie 5 - 6, Bratislava 1
Tel.: 02/57 29 11 00, fax: 02/54 41 04 40, http://www.upsvar.sk/
MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR (MPSVR SR)
ako ústredný orgán tátnej správy pre stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej
tvorby a realizácie a politiku trhu práce riadi výkon tátnej správy uskutoèòovanej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti sociálnych vecí
a sluieb zamestnanosti na druhom stupni a úradmi práce, sociálnych vecí
a rodiny na prvom stupni.
Podnikatelia a potenciálni podnikatelia - oprávnené osoby môu poiada
o podporu a pomoc prostredníctvom nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce
a podpory zamestnávania obèanov so zdravotným postihnutím pod¾a zákona
NR SR è. 5/2004 Z.z. o slubách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorích predpisov.
V zmysle ïalích platných predpisov dlhodobo nezamestnaná osoba - oprávnená osoba, ktorá zaène vykonáva samostatne zárobkovú èinnos, môe poiada o aktivaèný príspevok, resp. obèan s akým zdravotným postihnutím oprávnená osoba, ktorý podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú èinnos, môe poiada o peòaný príspevok na osobnú asistenciu.
MPSVR SR bolo v nadväznosti na uznesenie vlády è. 133/2002 urèené ako
Riadiaci orgán pre Sektorový operaèný program ¼udské zdroje (SOP ¼Z)
a na základe uznesenia vlády è. 317/2002 ako Riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cie¾ 3. V rámci SOP ¼Z a JPD NUTS
II - Bratislava Cie¾ 3 bola postupne spustená implementácia tzv. národných projektov, ktoré sú implementované Fondom sociálneho rozvoja a Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny a sú prepojené na zákon NR SR è. 5/2004 Z.z.
o slubách zamestnanosti.
MPSVR SR je aj Riadiacim orgánom Iniciatívy spoloèenstva EQUAL.
Obsahovo je tento program prepojený na európsku stratégiu zamestnanosti a na
nadnárodnú spoluprácu podporujúcu nové metódy boja proti vetkým formám
diskriminácie a nerovnosti v oblasti trhu práce. Aktivity v rámci Iniciatívy
EQUAL sú financované z Európskeho sociálneho fondu.
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Podpora podnikania v zmysle zákona NR SR è. 5/2004 Z.z.
o slubách zamestnanosti
AKTÍVNE OPATRENIA NA TRHU PRÁCE

Informaèné a poradenské sluby
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ïalej len úrad) poskytuje zamestnávate¾om bezplatné informaèné a poradenské sluby a odborné rady pri h¾adaní
vhodného zamestnanca na konkrétne pracovné miesto (§ 42).
Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca
Na základe uzatvorenej písomnej dohody môe úrad poskytnú zamestnávate¾ovi príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca najviac
do výky 90 % oprávnených nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce
zamestnanca, ak po ich skonèení bude zamestnávate¾ zamestnáva zamestnanca
najmenej poèas 12 mesiacov alebo ak sa vzdelávanie a príprava pre trh práce
zamestnanca uskutoèòuje ako súèas opatrení, ktoré umoòujú predís hromadnému prepúaniu alebo obmedzi hromadné prepúanie. Oprávnené náklady
preukázané zamestnávate¾om sú
a/ náhrada mzdy zamestnancov zúèastòujúcich sa na vzdelávaní a príprave
pre trh práce,
b/ náhrada cestovných výdavkov zamestnancov zúèastòujúcich sa vzdelávania a prípravy pre trh práce,
c/ ostatné náklady zamestnávate¾a bezprostredne súvisiace so vzdelávaním
a prípravou pre trh práce zamestnancov zamestnávate¾a (§ 47 ods. 5, 6).
Príspevok na samostatnú zárobkovú èinnos
Príspevok na samostatnú zárobkovú èinnos, ktorou je èinnos, ktorú vykonáva
alebo prevádzkuje
a/ osoba, ktorá vykonáva po¾nohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v
lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do evidencie pod¾a zákona o obecnom zriadení,
b/ osoba, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva ivnos pod¾a ivnostenského
zákona,
c/ osoba, ktorá vykonáva èinnos pod¾a osobitných predpisov,
d/ spoloèník verejnej obchodnej spoloènosti a komplementár komanditnej
spoloènosti pod¾a § 76 a 104 Obchodného zákonníka
e/ fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu
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pod¾a § 25,
f/ fyzická osoba, ktorá vykonáva doèasné zamestnávanie pod¾a § 29,
g/ fyzická osoba, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie pod¾a § 58,
sa poskytuje uchádzaèovi o zamestnanie vedenému v evidencii uchádzaèov o
zamestnanie v dåke najmenej 4 mesiace, ktorý zaène a bude túto èinnos
vykonáva nepretrite najmenej 2 roky, ak o príspevok na SZÈ poiada
písomne. Príspevok na SZÈ sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich so
SZÈ. Príspevok sa poskytuje vo výke najviac 100 % z 24-násobku minimálnej
celkovej ceny práce platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje. Výka príspevku je
závislá od typu regiónu oprávneného na poskytovanie tátnej pomoci pod¾a
zákona o tátnej pomoci, od príslunosti uchádzaèa o zamestnanie ku skupine
znevýhodnených uchádzaèov o zamestnanie pod¾a § 8 a priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.
Príspevok poskytuje úrad, po uzatvorení písomnej dohody s uchádzaèom,
v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto na SZÈ. Podmienkou
uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku je absolvovanie prípravy na zaèatie
prevádzkovania alebo vykonávania SZÈ, ktorú uchádzaèovi o zamestnanie
zabezpeèí úrad, a predloenie podnikate¾ského zámeru uchádzaèa o zamestnanie spolu s predpokladanými nákladmi na zaèatie prevádzkovania alebo
vykonávania SZÈ (§ 49).
Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie
Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie pod¾a
§ 8 vedeného v evidencii uchádzaèov o zamestnanie najmenej v dåke 12 mesiacov sa poskytuje zamestnávate¾ovi, ktorý príjme znevýhodneného uchádzaèa
o zamestnanie do pracovného pomeru na vytvorené pracovné miesto.
Príspevok sa poskytuje mesaène vo výke najviac 100 % celkovej ceny práce
na jedného znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie prijatého zamestnávate¾om na vytvorené pracovné miesto. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie znevýhodneného uchádzaèa o zamestnanie, ktorý je obèanom so zdravotným postihnutím, na ktorého zamestnanie bol poskytnutý príspevok pod¾a § 56
a 60.
Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávate¾a sa povauje zvýenie
poètu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast poètu
zamestnancov u zamestnávate¾a. Celková cena práce na úèely tohto zákona je
súèet mzdy a úhrady poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne
poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávate¾om.
Príspevok poskytuje zamestnávate¾ovi úrad, po uzatvorení písomnej dohody
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so zamestnávate¾om, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto,
ak o tento príspevok zamestnávate¾ písomne poiada. Príspevok sa poskytuje
najviac poèas 24 mesiacov od uzatvorenia písomnej dohody o poskytnutí
príspevku. Výka príspevku a dåka poskytovania príspevku je závislá od príslunosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto k typu regiónu oprávneného na poskytovanie tátnej pomoci pod¾a zákona o tátnej pomoci, od
záväzku zamestnávate¾a zamestnáva nepretrite po dobu 12 mesiacov zamestnanca, na ktorého bol poskytnutý príspevok a od priemernej miery evidovanej
nezamestnanosti v okrese (§ 50).
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
Zamestnávate¾ovi, u ktorého absolvent koly vykonáva absolventskú prax,
poskytuje úrad pauálny príspevok vo výke 1 000,- Sk mesaène na úhradu jeho
nevyhnutných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe jedným
absolventom koly. Absolventská prax sa vykonáva na základe uzatvorenej
písomnej dohody o absolventskej praxi medzi absolventom koly vedeným v
evidencii uchádzaèov o zamestnanie v dåke najmenej 15 dní a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a zamestnávate¾om (§ 51).
PODPORA ZAMESTNÁVANIA OBÈANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
a na ich zachovanie
Zamestnávate¾ovi, ktorý zriadi chránenú dielòu alebo chránené pracovisko, sa
poskytuje príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
a príspevok na úhradu preukázaných dodatoèných nákladov. Výka príspevku je
závislá od typu regiónu oprávneného na poskytovanie tátnej pomoci a
priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese. Príspevok na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo v chránenom pracovisku sa
poskytuje vo výke najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny
práce platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu
mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje. Preukázané dodatoèné náklady sú
náklady súvisiace s
a/ rozírením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, alebo s
úpravou ich priestorov,
b/ vybavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska strojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami potrebnými na vykonávanie èinnosti
obèanom so zdravotným postihnutím v chránenej dielni alebo v chránenom pracovisku,
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c/ intaláciou strojov, zariadení a pracovných pomôcok pod¾a písm. b),
d/ platbami za prenájom motorového vozidla formou lízingu najviac poèas
troch rokov.
Príspevok poskytuje zamestnávate¾ovi úrad, po zatvorení písomnej dohody
so zamestnávate¾om, v ktorého územnom obvode sa zriadi chránená dielòa
alebo chránené pracovisko, ak o tento príspevok zamestnávate¾ písomne poiada; súèasou iadosti je podnikate¾ský zámer vypracovaný v rozsahu a truktúre
urèenej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a kalkulácia predpokladaných
nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 56).
Príspevok obèanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo
vykonávanie samostatnej zárobkovej èinnosti
Obèanovi so zdravotným postihnutím, ktorý zaène prevádzkova alebo vykonáva samostatnú zárobkovú èinnos (SZÈ) v chránenej dielni alebo v chránenom
pracovisku, sa poskytuje príspevok na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou èinnosou a na úhradu preukázaných dodatoèných nákladov, ak
o tento príspevok poiada písomne. Príspevok sa poskytuje obèanovi so zdravotným postihnutím vedenému v evidencii uchádzaèov o zamestnanie v dåke
najmenej 4 mesiace, ktorý zaène a bude v chránenej dielni alebo v chránenom
pracovisku SZÈ prevádzkova alebo vykonáva nepretrite najmenej 2 roky.
Príspevok sa poskytuje vo výke najviac 100 % z 24-násobku minimálnej
celkovej ceny práce platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.
Príspevok poskytuje úrad, po uzatvorení dohody s obèanom so zdravotným
postihnutím, v ktorého územnom obvode obèan so zdravotným postihnutím
zaène prevádzkova alebo vykonáva samostatnú zárobkovú èinnos v
chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, alebo úrad, v ktorého územnom obvode má obèan so zdravotným postihnutím trvalý pobyt. Podmienkou na
poskytnutie príspevku je, e obèan so zdravotným postihnutím prevádzkova
alebo vykonáva SZÈ v chránenej dielni alebo v chránenom pracovisku
najmenej poèas 2 rokov. Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí
príspevku je absolvovanie prípravy na zaèatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej èinnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, ktorú uchádzaèovi o zamestnanie, ktorý je obèanom so zdravotným
postihnutím, zabezpeèí úrad (§ 57).
Príspevok na èinnos pracovného asistenta
Úrad poskytuje zamestnávate¾ovi alebo samostatne zárobkovo èinnej osobe,
ktorá je obèanom so zdravotným postihnutím, príspevok na èinnos pracovného
asistenta. Príspevok sa poskytuje mesaène vo výke najviac 90 % celkovej ceny
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práce na èinnos jedného pracovného asistenta poèas dåky trvania pracovného
pomeru zamestnanca, ktorý je obèanom so zdravotným postihnutím alebo
zamestnancov, ktorí sú obèanmi so zdravotným postihnutím a ktorí sú v priamej
starostlivosti asistenta alebo poèas trvania, prevádzkovania alebo vykonávania
samostatnej zárobkovej èinnosti osobou, ktorá je obèanom so zdravotným
postihnutím.
Príspevok poskytuje úrad, po uzatvorení dohody so zamestnávate¾om alebo
samostatne zárobkovo èinnou osobou, ktorá je obèanom so zdravotným postihnutím, v ktorého územnom obvode má zamestnávate¾ alebo samostatne
zárobkovo èinná osoba, ktorá je obèanom so zdravotným postihnutím, sídlo
alebo úrad, v ktorého územnom obvode má samostatne zárobkovo èinná osoba
trvalý pobyt (§ 59).
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov sa poskytuje PO alebo FO, ak o tento príspevok písomne poiada najneskôr do 31. marca
po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý príspevok iada. Prevádzkové náklady
sú náklady na obstaranie prístrojov, nástrojov, náradia a ochranných pracovných
prostriedkov, náklady súvisiace so zabezpeèovaním èinnosti a administratívy
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Náklady na dopravu zamestnancov sú náklady súvisiace so zabezpeèovaním dopravy zamestnancov, ktorí sú
obèanmi so zdravotným postihnutím, zamestnávate¾om na miesto výkonu
zamestnania a spä.
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená
dielòa alebo chránené pracovisko, vo výke najviac 7-násobku minimálnej
celkovej ceny práce ku koncu kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného obèana so zdravotným
postihnutím (§ 60).
Výku príspevkov a ïalie podrobnosti poskytovania príspevkov upravuje
vyhláka MPSVR SR è. 44/2004 Z.z. v znení vyhláky è. 192/2004 Z.z., vyhláky è. 401/2004 Z.z., vyhláky è. 627/2004 Z.z. a vyhláky è. 10/2005 Z.z.
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Aktivaèný príspevok pod¾a zákona NR SR è. 599/2003 Z.z.
o pomoci v hmotnej núdzi
Pod¾a zákona NR SR è. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov aktivaèný príspevok v peòanej forme vo výke 1 500 Sk mesaène patrí najviac 6 mesiacov
dlhodobo nezamestnanej osobe, ktorá zaène vykonáva samostatne zárobkovú
èinnos pod¾a zákona o ivnostenskom podnikaní a pred zaèatím tejto èinnosti
mala zabezpeèované základné ivotné podmienky a poskytnutú pomoc v hmotnej núdzi. (Pozn.: hmotná núdza je stav, keï príjem obèana a fyzických osôb,
ktoré sa s obèanom spoloène posudzujú, nedosahuje ivotné minimum a obèan
a fyzické osoby, ktoré sa s obèanom spoloène posudzujú, si príjem nemôu
zabezpeèi alebo zvýi vlastným prièinením.)
Aktivaèný príspevok poèas dvoch rokov poskytuje územný úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny. V ïalích rokoch nárok na aktivaèný príspevok
prechádza do pôsobnosti obce tak, e nárok na aktivaèný príspevok priznáva
obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti a podmienky ich priznania
a výku ustanoví veobecne záväzným nariadením.
Obec prizná aktivaèné príspevky z vlastných finanèných zdrojov na základe
òou vydaného rozhodnutia (§ 12 ods. 10, § 19 ods. 4, 6).

Peòaný príspevok na osobnú asistenciu
pod¾a zákona NR SR è. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci
Obèanovi s akým zdravotným postihnutím po dovàení 65. roku veku, ktorý
podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú èinnos, mono poskytova
peòaný príspevok na osobnú asistenciu, za podmienok uvedených v zákone
NR SR è. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorích predpisov.
Peòaný príspevok na osobnú asistenciu poskytovaný obèanovi s akým
zdravotným postihnutím stariemu ako 65 rokov veku nesmie presiahnu v
období jedného kalendárneho mesiaca alikvotnú èas urèeného rozsahu hodín
osobnej asistencie v kalendárnom roku pripadajúcu na jeden kalendárny mesiac
urèenej v slovenských korunách (§ 58, ods. 20, 21, § 58a/).
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Sektorový operaèný program ¼udské zdroje
Sektorový operaèný program ¼udské zdroje (SOP ¼Z) definuje globálny cie¾,
pecifické ciele, priority a opatrenia v oblasti rozvoja ¾udských zdrojov, ktoré
budú podporované v rámci Cie¾a 1 v období rokov 2004 - 2006 zo zdrojov
Európskeho sociálneho fondu. Z geografického h¾adiska pokrýva celé územie
Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.
Priority SOP ¼Z, opatrenia, ktorými sa uskutoèòuje a dosiahne stanovená
priorita, sprostredkovate¾ské orgány, koneèný prijímate¾ pomoci, schéma tátnej pomoci/schéma pomoci de minimis:

Priorita 1:

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce

Opatrenie 1.1: Modernizácia a zvýenie rozsahu a kvality sluieb zamestnanosti a rozvoj aktivaèných programov uchádzaèov
o zamestnanie

Sprostredkovate¾ský orgán: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prijímate¾ pomoci: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny, obce, vyie územné celky, ïalie
intitúcie spôsobilé pre výkon operácií v rámci tohto opatrenia

Opatrenie 1.2: U¾ahèenie vstupu a návratu uchádzaèov o zamestnanie
na trh práce s osobitným dôrazom na znevýhodnených
uchádzaèov o zamestnanie prostredníctvom podpory tvorby
pracovných miest a samostatne zárobkovej èinnosti
Sprostredkovate¾ský orgán: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prijímate¾ pomoci: malé a stredné podniky, ve¾ké podniky
Schéma tátnej pomoci na podporu zamestnanosti
Schéma na podporu tvorby a udrania pracovných miest pre obèanov
so zdravotným postihnutím (schéma pomoci de minimis)

Opatrenie 1.3: Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzaèov o zamestnanie
s cie¾om zlepi ich monosti na trhu práce

Sprostredkovate¾ský orgán: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prijímate¾ pomoci: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR

Priorita 2:

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príleitosti
na trhu práce
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Opatrenie 2.1: Zlepenie zamestnate¾nosti skupín ohrozených sociálnym
vylúèením

Sprostredkovate¾ský orgán: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prijímate¾ pomoci: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Fond
sociálneho rozvoja, vyie územné celky a územná samospráva,
mimovládne organizácie, komunitné organizácie

Opatrenie 2.2: Odstránenie prekáok rovnosti muov a ien na trhu práce
s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného ivota

Sprostredkovate¾ský orgán: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prijímate¾ pomoci: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
mimovládne organizácie, miestne iniciatívy a partnerstvá, vyie
územné celky a územná samospráva

Priorita 3:

Zvýenie kvalifikácie a adaptability pracovnej sily
a vstupujúcich na trh práce

Opatrenie 3.1: Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania poiadavkám spoloènosti zaloenej na vedomostiach

Sprostredkovate¾ský orgán: Ministerstvo kolstva SR
Prijímate¾ pomoci: Ministerstvo kolstva SR, organizácie priamo
riadené Ministerstvom kolstva SR, vyie územné celky a územná
samospráva, orgány tátnej správy v kolstve

Opatrenie 3.2: Zvýenie rozsahu a kvality ïalieho vzdelávania s dôrazom
na zvýenie kvalifikaèného potenciálu a adaptability pracovnej sily

Sprostredkovate¾ský orgán: Ministerstvo kolstva SR
Prijímate¾ pomoci: Ministerstvo kolstva SR, organizácie priamo
riadené Ministerstvom kolstva SR, profesijné organizácie, sociálni
partneri, vyie územné celky a územná samospráva, Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
orgány tátnej správy v kolstve, malé a stredné podniky, ve¾ké
podniky
Schéma tátnej pomoci na vzdelávanie
Schéma pomoci na vzdelávanie (schéma pomoci de minimis)

Opatrenie 3.3: Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien kvalifikaèných potrieb trhu práce

Sprostredkovate¾ský orgán: Ministerstvo kolstva SR
Prijímate¾ pomoci: Ministerstvo kolstva SR, vyie územné celky
a územná samospráva, orgány tátnej správy kolstve, organizácie
priamo riadené Ministerstvom kolstva SR, Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny a Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávatelia,
mimovládne organizácie
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Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cie¾ 3
Jednotný programový dokument pre Cie¾ 3 (JPD Cie¾ 3) je urèený pre celé
územie bratislavského kraja a jeho globálnym Cie¾om je zvýenie konkurencieschopnosti Bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja ¾udských zdrojov,
ktorý sa bude postupne dosahova realizáciou pecifických Cie¾ov, priorít
a opatrení JPD Cie¾ 3.
JPD Cie¾ 3 vymedzuje 2 priority a 4 opatrenia, ktoré pokrývajú problematiku
rozvoja aktívnej politiky trhu práce, sociálnej integrácie, rozvoja celoivotného
vzdelávania a podporu výskumu a vývoja v záujme zvyovania kvality ¾udských
zdrojov. Tieto priority sú plne v súlade s prioritnými oblasami politiky
Európskeho sociálneho fondu.
Priority JPD Cie¾ 3, opatrenia, ktorými sa uskutoèòuje a dosiahne
stanovená priorita, koneèný prijímate¾ pomoci, schéma tátnej pomoci/schéma
pomoci de minimis:

Priorita 1:

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce a sociálnej
integrácie

Opatrenie 1.1: Zvýenie zamestnate¾nosti znevýhodnených skupín na trhu
práce a skupín ohrozených sociálnou exklúziou

Sprostredkovate¾ský orgán: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prijímate¾ pomoci: malé a stredné podniky, ve¾ké podniky
Schéma tátnej pomoci na podporu zamestnanosti
Schéma na podporu rozvoja samostatnej zárobkovej èinnosti (schéma
pomoci de minimis)
Schéma na podporu tvorby a udrania pracovných miest pre obèanov
so zdravotným postihnutím (schéma pomoci de minimis)

Opatrenie 1.2: Skvalitnenie poskytovania sluieb intitúciami verejných
sluieb zamestnanosti
Sprostredkovate¾ský orgán: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Prijímate¾ pomoci: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Priorita 2:

Rozvoj celoivotného vzdelávania a podpora rozvoja
výskumu a vývoja v kontexte zvyovania ¾udských
zdrojov
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Opatrenie 2.1: Stimulovanie a skvalitnenie poskytovania kvalifikácií
pre potreby zamestnávate¾ov a podnikate¾skej sféry

Sprostredkovate¾ský orgán: Ministerstvo kolstva SR
Prijímate¾ pomoci: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
Ministerstvo kolstva SR, priamo riadené organizácie Ministerstva
kolstva SR, orgány a subjekty regionálnej a miestnej správy a samosprávy, mimovládne neziskové organizácie, profesijné asociácie
a komory, vysoké a stredné koly, iné vzdelávacie intitúcie,
samostatne zárobkovo èinné osoby, zamestnávatelia, malé a stredné
podniky, ve¾ké podniky
Schéma tátnej pomoci na vzdelávanie
Schéma pomoci na vzdelávanie (pomoc de minimis)

Opatrenie 2.2: Zlepenie kvality zamestnania a konkurencieschopnosti
Bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja ¾udských
zdrojov v oblasti výskumu a vývoja

Sprostredkovate¾ský orgán: Ministerstvo kolstva SR
Prijímate¾ pomoci: organizácie výskumu a vývoja tátneho sektora,
organizácie výskumu a vývoja v sektore vysokých kôl, organizácie
výskumu a vývoja podnikate¾ského sektora a neziskového sektora,
SAV, univerzity, malé a stredné podniky, ve¾ké podniky
Schéma tátnej pomoci na vzdelávanie

***
V súvislosti s realizáciou programových dokumentov SOP ¼Z a Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cie¾ 3 a doplnkov týchto programových
dokumentov MPSVR SR vypracovalo a zverejnilo v Obchodnom vestníku
nasledovné schémy tátnej pomoci, resp. schémy pomoci de minimis:
-

Schéma tátnej pomoci na podporu zamestnanosti
Obchodný vestník è. 130 z 7. júla 2004
Schéma na podporu rozvoja samostatnej zárobkovej èinnosti (schéma
pomoci de minimis)
Obchodný vestník è. 233 z 1. decembra 2004
Schéma na vzdelávanie (schéma pomoci de minimis)
Obchodný vestník è. 135 z 14. júla 2004
Schéma tátnej pomoci na vzdelávanie
Obchodný vestník è. 161 z 19. augusta 2004
Schéma na podporu tvorby a udrania pracovných miest pre obèanov
so zdravotným postihnutím (schéma pomoci de minimis)
Obchodný vestník è. 62 z 31. marca 2005
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Harmonogram výziev na predkladanie projektov v roku 2005
Opatrenie

Predpokladaný termín
vyhlásenia výzvy

- Sektorový operaèný program ¼udské zdroje
Opatrenie 1.3:
Opatrenie 2.2:
Opatrenie 3.2:

marec 2005, september 2005
marec 2005, september 2005
marec 2005, september 2005

- Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cie¾ 3
Opatrenie 1.1:
Opatrenie 2.1:

marec 2005, september 2005
marec 2005, september 2005
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MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
tefanovièova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava 15
Tel.: 02/59 58 11 11, fax: 02/52 49 80 42
E-mail: podatelna@mfsr.sk, inform@mfsr.sk, http://www.finance.gov.sk/
V zmysle kompetencií stanovených zákonom è. 575/2001 Z.z. v znení neskorích
predpisov je MINISTERSTVO FINANCIÍ SR, ako ústredný orgán tátnej správy
pre oblas financií, daní a poplatkov, colníctva, finanènej kontroly a vnútorného
auditu, v zásade aj pre oblas cien a cenovej kontroly, 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 ú¾av a oslobodení a uskutoèòovaní ïalích finanèno-ekonomických
nástrojov v oblasti podnikania.
tátna pomoc
Ministerstvo financií SR v súlade so zákonom è. 231/1999 Z.z. o tátnej
pomoci v znení neskorích predpisov koordinuje tátnu pomoc vo vzahu
k poskytovate¾om tátnej pomoci v Slovenskej republike a vo vzahu
k Európskej únii.
Poskytovatelia tátnej pomoci sú povinní pred poskytnutím tátnej pomoci
poiada Európsku komisiu prostredníctvom Ministerstva financií SR (to neplatí
v prípade schva¾ovania investièných stimulov, ktorých poskytovate¾om je Ministerstvo hospodárstva SR) o schválenie jej poskytnutia (notifikácia). Výnim-ku
z notifikaènej povinnosti predstavujú prípady uvedené v zákone o tátnej pomoci, a to minimálna pomoc a skupinové výnimky (tátna pomoc pre malých a
stredných podnikate¾ov, pomoc na vzdelávanie a zamestnanos). V týchto prípadoch je moné poskytnú pomoc bez jej predchádzajúceho schválenia Európskou komisiou, musia by vak splnené vetky podmienky ustanovené príslunou
legislatívou Európskych spoloèenstiev.
tátna pomoc sa môe poskytnú na rozvoj regiónov, na vzdelávanie zamestnancov a na podporu zamestnanosti, na výskum a vývoj, na ivotné prostredie,
pre malého podnikate¾a alebo stredného podnikate¾a, na záchranu a retrukturalizáciu podnikate¾ov v akostiach, pre oceliarsky priemysel, pre lodiarsky
priemysel, pre automobilový priemysel, pre priemysel syntetických vlákien,
na podporu rudného baníctva a uho¾ného baníctva, na podporu dopravy. tátna
pomoc sa môe poskytnú pod¾a schém tátnej pomoci alebo ako individuálna
tátna pomoc. iadosti o poskytnutie tátnej pomoci z prostriedkov R sa podávajú vecne príslunému ministerstvu alebo právnickej osobe, prostredníctvom
ktorej sa tieto prostriedky poskytujú.
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Daòové ú¾avy a oslobodenia pod¾a zákona
NR SR è. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p.
A. Príjmy, ktoré sa nezdaòujú a príjmy oslobodené od dane
1. Predmetom dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb nie je
podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoloènosou alebo
drustvom, alebo obdobnou právnickou osobou v zahranièí, vyrovnací podiel,
podiel na likvidaènom zostatku obchodnej spoloènosti alebo drustva (a podiel
na výsledku podnikania vyplácaný po zdanení tichému spoloèníkovi - FO)
okrem podielu na zisku spoloèníka verejnej obchodnej spoloènosti a komplementára komanditnej spoloènosti a okrem podielu spoloèníka verejnej obchodnej spoloènosti a komplementára komanditnej spoloènosti na likvidaènom
zostatku pri likvidácii spoloènosti a vyrovnacieho podielu pri zániku úèasti
spoloèníka vo verejnej obchodnej spoloènosti alebo pri zániku úèasti komplementára v komanditnej spoloènosti (§ 3, ods. 2, písm. c/, § 12, ods. 7, písm. c/).
2. Od dane sú o.i. oslobodené
a/ plnenia poskytované fyzickým osobám v rámci aktívnej politiky trhu
práce okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom èinností, z ktorých plynú
príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej èinnosti a z prenájmu (§ 9
ods. 2 písm. d/),
b/ úroky a iné výnosy z vkladov, z úverov a pôièiek, z výnosov
podielových listov, dlhopisov, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, pokladnièných poukáok, vkladových listov a iných cenných papierov
a vkladov postavených im na roveò plynúce zo zdroja na území SR fyzickej
osobe, ktorá je daòovníkom iného èlenského tátu EÚ a ktorá je koneèným príjemcom takýchto príjmov (§ 9 ods. 2 písm. r/),
c/ èlenské príspevky pod¾a stanov, tatútu, zriaïovacích listín alebo
zakladate¾ských listín prijaté záujmovými zdrueniami právnických osôb, profesijnými komorami, obèianskymi zdrueniami vrátane odborových organizácií,
politickými stranami a politickými hnutiami (§ 13, ods. 2 písm. b/),
d/ úhrady za výkon správy bytov vo vlastníctve bytových drustiev
spravovaných bytovými drustvami a za výkon správy bytov spoloèenstvami
vlastníkov bytov (§ 13, ods. 2, písm. d/),
e/ úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôièiek, z výnosov podielových listov, dlhopisov, vkladových a depozitných certifikátov, pokladnièných poukáok vkladových listov a iných cenných papierov a vkladov
postavených im na roveò plynúce zo zdroja na území SR právnickej osobe, ktorá
je daòovníkom èlenského tátu EÚ a ktorá je aj koneèným príjemcom týchto
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príjmov od právnickej osoby, ktorá má na území SR sídlo alebo miesto skutoèného vedenia, ak ide o prepojené èi zdruené osoby s 25 % podielom na základnom imaní (§ 13, ods. 2 písm. g/).

B. Zriaïovacie výdavky
Daòovník (fyzická osoba) s príjmami z podnikania, z inej samostatnej
zárobkovej èinnosti a z prenájmu môe zahrnú do základu dane, poènúc zdaòovacím obdobím, v ktorom zaèal túto èinnos vykonáva, výdavky vynaloené na
zásoby a iné nevyhnutne vynaloené výdavky spojené so zaèatím èinnosti
vynaloené v kalendárnom roku, ktorý predchádzal roku, v ktorom zaèal túto
èinnos vykonáva (§ 4 ods. 4).

C. Pauálne výdavky
1. Ak daòovník, ktorý nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty, alebo
daòovník, ktorý je platite¾om dane z pridanej hodnoty len èas zdaòovacieho
obdobia, neuplatní preukázate¾né daòové výdavky, môe uplatni výdavky vo
výke 25 % z úhrnu príjmov z podnikania a príjmov z inej samostatnej
zárobkovej èinnosti, okrem daòovníka, ktorý má príjmy len z vykonávania
remeselných ivností pod¾a zákona o ivnostenskom podnikaní, ktorý môe
uplatni výdavky vo výke 60 %. Ak daòovník s príjmami z prenájmu nehnute¾ností nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty, alebo je platite¾om dane z pridanej hodnoty len èas zdaòovacieho obdobia, neuplatní preukázate¾né daòové
výdavky, môe uplatni výdavky vo výke 25 % z týchto príjmov. Ak
daòovník uplatní výdavky pod¾a tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté
vetky daòové výdavky daòovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov,
ktoré je daòovník povinný plati; toto poistné a príspevky si môe daòovník
uplatni vo výdavkoch v preukázanej výke. Daòovník poèas uplatòovania
výdavkov týmto spôsobom je povinný vies evidenciu o príjmoch v èasovom
slede, o zásobách a o poh¾adávkach (§ 6 ods. 10).
2. Ak daòovník pri príjmoch z príleitostnej po¾nohospodárskej výroby,
lesného a vodného hospodárstva neuplatní výdavky preukázate¾ne vynaloené
na dosiahnutie príjmu, môe uplatni výdavky vo výke 25 % z týchto príjmov
(§ 8 ods. 9).

D. Evidencia daòovníka
Ak daòovník (fyzická osoba) uplatòuje pri príjmoch z prenájmu nehnute¾ností preukázate¾ne vynaloené daòové výdavky, vedie poèas celého zdaòovacieho obdobia evidenciu o
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a/ príjmoch a daòových výdavkoch v èasovom slede,
b/ hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý mono odpisova,
c/ zásobách, poh¾adávkach a záväzkoch (§ 6 ods. 11).

E. Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku
Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám priraïujú koeficienty pre zrýchlené odpisovanie (§ 28).

F. Odpoèet daòovej straty
Od základu dane mono odpoèíta daòovú stratu poèas najviac piatich
bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaòovacích období, a to poènúc zdaòovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaòovacom období, za ktoré
bola táto daòová strata vykázaná. Ku dòu vstupu daòovníka do likvidácie, vyhlásenia konkurzu alebo povolenia vyrovnania nárok na odpoèet daòovej straty
odo dòa vstupu do likvidácie alebo dòa vyhlásenia konkurzu alebo povolenia
vyrovnania zaniká. Ak je zdaòovacie obdobie kratie ako rok, daòovník môe
uplatni celý roèný odpoèet daòovej straty (§ 30 ods. 1).

G. Daòový bonus
Daòovník, ktorý v zdaòovacom období mal zdanite¾né príjmy z podnikania,
z inej samostatnej zárobkovej èinnosti alebo z prenájmu aspoò vo výke 6násobku minimálnej mzdy (od 1. 10. 2004 je to 39 000 Sk) a vykázal základ
dane (èiastkový základ dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej
zárobkovej èinnosti alebo z prenájmu, môe si uplatni daòový bonus v sume
400 Sk mesaène (od 1. 9. 2005 450 Sk mesaène) na kadé vyivované diea
ijúce v domácnosti s daòovníkom; prechodný pobyt dieaa mimo domácnosti
nemá vplyv na uplatnenie tohto daòového bonusu. O sumu daòového bonusu sa
zniuje daò. Ak suma dane vypoèítaná za prísluné zdaòovacie obdobie je niia
ako suma uplatòovaného daòového bonusu, daòovník, ktorý podáva daòové
priznanie, poiada miestne prísluného správcu dane o vyplatenie sumy
vo výke rozdielu medzi sumou daòového bonusu a sumou dane vypoèítanou
za prísluné zdaòovacie obdobie (§ 33 ods. 1, 6).

H. Preddavky na daò
Preddavky na daò neplatí:
a/ fyzická osoba
- daòovník, ktorého posledná známa daòová povinnos nepresiahla
20 000 Sk,
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- daòovník, ak prestal vykonáva èinnos alebo pobera zdanite¾né
príjmy, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom dolo k
zmene rozhodujúcich skutoèností,
- daòovník, ktorý poberal v predchádzajúcom zdaòovacom období len
príjmy z kapitálového majetku (§ 7) alebo ostatné príjmy (§ 8), alebo z ktorých
sa daò vyberá zrákou (§ 43) alebo príjmy zo závislej èinnosti, ktoré sú zdaòované pod¾a § 35,
- daòovník, ktorého základ dane tvorí súèet èiastkových základov dane
a jedným z nich je aj èiastkový základ dane z príjmov zo závislej èinnosti, ak
tento èiastkový základ dane tvorí viac ako 50 % z celkového základu dane. Ak
èiastkový základ dane z príjmov zo závislej èinnosti tvorí 50 % a menej, preddavky na daò sa platia v poloviènej výke (§ 34 ods. 1, 8, 9, 10);
b/ právnická osoba (pokia¾ správca dane neurèí platenie preddavkov
rozhodnutím pod¾a § 42 ods. 11):
- daòovník, ktorého daò za predchádzajúce zdaòovacie obdobie nepresiahla 50 000 Sk (vrátane daòovníka, ktorému nevznikla povinnos plati daò za
predchádzajúce zdaòovacie obdobie),
- daòovník v likvidácii, v konkurze alebo vyrovnaní v zdaòovacom
období pod¾a § 41 ods. 4, 6 a 7,
- daòovník, ktorý podáva daòové priznanie prvýkrát, v zdaòovacom
období, v ktorom má by podané daòové priznanie, do lehoty na jeho podanie.
Tento daòovník sumu preddavkov splatných do lehoty na podanie priznania
vyrovná v lehote na podanie daòového priznania vo výke vypoèítanej z dane
uvedenej v daòovom priznaní (§ 42 ods. 3).

I. Zamedzenie dvojitého zdanenia
Ak plynú daòovníkovi s neobmedzenou daòovou povinnosou príjmy zo
tátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého
zdanenia, postupuje sa pri zamedzení dvojitého zdanenia pod¾a tejto zmluvy. Ak
sa pod¾a zmluvy uplatòuje metóda zápoètu dane, daò zaplatená v druhom zmluvnom táte sa zapoèíta na úhradu dane pod¾a tohto zákona najviac sumou, ktorá
môe by v druhom zmluvnom táte vyberaná v súlade s touto zmluvou, prièom
zápoèet dane sa vykoná najviac v sume dane pripadajúcej na príjmy plynúce zo
zdrojov v zahranièí. Ak sa pod¾a zmluvy uplatòuje metóda vyòatia príjmov, základom dane z príjmov podliehajúcich zdaneniu v zahranièí na úèely vyòatia
príjmov je základ dane vyèíslený pod¾a § 5 ods. 8 alebo rozdiel medzi zdanite¾nými príjmami zo zdrojov v zahranièí a daòovými výdavkami vyèíslený
pod¾a § 17 ods. 14. Metóda vyòatia príjmov sa uplatní, ak daòovníkovi s
neobmedzenou daòovou povinnosou plynú príjmy zo závislej èinnosti
a/ za prácu vykonávanú pre ES a ich orgány, ktoré boli preukázate¾ne zdanené v prospech veobecného rozpoètu EÚ alebo
191

b/ zo zdrojov v zahranièí, zo tátu, s ktorým SR nemá uzavretú zmluvu a
tieto príjmy boli v zahranièí preukázate¾ne zdanené (§ 45 ods. 1, 3).

J. Predåenie lehoty na podanie daòového priznania
Na iados daòovníka môe správca dane najviac o tri mesiace predåi lehotu na podanie daòového priznania alebo hlásenia. Ak súèasou príjmov uvedených v daòovom priznaní sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahranièí, môe
správca dane lehotu na podanie daòového priznania predåi najviac o es mesiacov (§ 49 ods. 3).

K. Ú¾avy na dani pre príjemcov investièných stimulov
Ú¾avy na dani pre príjemcov investièných stimulov pod¾a § 35b a 35c
zákona è. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorích predpisov sa aj
po 1. 1. 2004 pouijú na daòovníkov, ktorým bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investièných stimulov obsahujúce ú¾avu na dani najneskôr do 31. 12. 2006.
Nárok na èerpanie ú¾avy týmto daòovníkom zostáva zachovaný do jej vyèerpania pod¾a ustanovených podmienok v rozhodnutí o poskytnutí investièných
stimulov (§ 52 ods. 4).
Ú¾ava na dani pod¾a § 35b zákona NR SR è. 366/1999 Z.z.
1. Daòovník (právnická osoba) so sídlom na území SR, ktorému bolo
vydané rozhodnutie o poskytnutí investièných stimulov obsahujúce ú¾avu na
dani pod¾a zákona o investièných stimuloch, ktorý bol zaloený po 1. 12. 2001
v súvislosti s vydaním rozhodnutia o poskytnutí investièných stimulov a ktorý
si neuplatòuje nárok na ú¾avu na dani pod¾a § 35 alebo § 35a), môe si uplatni
nárok na zníenie dane vykázanej v daòovom priznaní (ïalej len daòový
úver), ak splní podmienky ustanovené zákonom o investièných stimuloch a
podmienku uvedenú v ods. 5.
2. Nárok na daòový úver pod¾a ods. 1 si daòovník môe uplatni do výky
dane vykázanej v daòovom priznaní najviac na desa bezprostredne po sebe
nasledujúcich zdaòovacích období, poènúc zdaòovacím obdobím, v ktorom
prvýkrát vykáe základ dane a daò pri základe dane nezniovanom o daòovú
stratu, najneskôr vak poènúc tretím zdaòovacím obdobím nasledujúcim po
zdaòovacom období, v ktorom
a/ nadobudlo právoplatnos kolaudaèné rozhodnutie, alebo bol vydaný
súhlas stavebného úradu na zaèatie skúobnej prevádzky pred vydaním kolaudaèného rozhodnutia na stavbu, ktorej sa investièné stimuly týkajú, alebo
b/ daòovníkovi zaèali plynú príjmy z èinnosti, ktorých sa investièné
stimuly týkajú.
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3. Nárok na daòový úver si daòovník môe uplatni najviac do výky, ktorá
v priebehu zdaòovacích období, za ktoré sa uplatòuje ú¾ava na dani, v úhrne
nepresiahne hodnotu uvedenú pre tento druh investièného stimulu v rozhodnutí
o poskytnutí investièných stimulov.
4. Nárok na daòový úver uplatòuje daòovník kadoroène v daòovom priznaní.
5. Nárok na daòový úver si môe uplatni daòovník uvedený v ods. 1, ktorý
v zdaòovacom období, za ktoré si môe uplatni nárok na ú¾avu na dani, nebude
zruený, s výnimkou premeny daòovníka na inú právnu formu, a na ktorého nebude vyhlásený konkurz ani nebude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
na daòovníka z dôvodu nedostatku majetku.
6. V zdaòovacom období, za ktoré daòovník uplatòuje nárok na daòový
úver pod¾a ods. 2, daòovník je povinný uplatni odpisy pod¾a § 26 a 33, prièom
poèas uplatòovania ú¾avy na dani nemono odpisovanie prerui.
7. Daòovník, ktorý si uplatòuje nárok na ú¾avu na dani, môe daòové straty
vykázané za zdaòovacie obdobia bezprostredne predchádzajúce zdaòovaciemu
obdobiu, za ktoré si prvýkrát uplatòuje nárok na daòový úver, odpoèíta od základu dane rovnomerne poèas piatich zdaòovacích období bezprostredne nasledujúcich po zdaòovacom období, v ktorom si poslednýkrát uplatnil nárok na
daòový úver. V tom prípade sa na daòovníka nepouije § 34 - Poloky odpoèítate¾né od základu dane.
Ú¾ava na dani pod¾a § 35c zákona NR SR è. 366/1999 Z.z.
1. Daòovník (právnická osoba) so sídlom na území SR, ktorému bolo
vydané rozhodnutie o poskytnutí investièných stimulov obsahujúce ú¾avu na
dani pod¾a zákona o investièných stimuloch, môe si uplatni nárok na daòový
úver do výky pod¾a ods. 2, ak splní podmienky pod¾a zákona o investièných
stimuloch a neuplatòuje si nárok na daòový úver pod¾a § 35, 35a) a 35b).
2. Daòovník si môe uplatni nárok na daòový úver do výky dane pripadajúcej na pomernú èas základu dane. Pomerná èas základu dane sa vypoèíta tak, e základ dane sa vynásobí koeficientom, ktorý sa vypoèíta ako podiel
a/ hodnoty investície, pre ktorú boli poskytnuté investièné stimuly
pod¾a zákona o investièných stimuloch, najviac vak do úhrnnej výky obstarávacej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku tejto investície obstaraného po vydaní rozhodnutia o poskytnutí investièných stimulov do konca zdaòovacieho obdobia, za ktoré sa uplatòuje nárok na daòový úver, a
b/ súètu hodnoty vlastného imania daòovníka vykázaného v úètovnej
závierke za kalendárny rok, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí
investièných stimulov pod¾a zákona o investièných stimuloch a hodnoty investície uvedenej v písm. a/.
193

3. Nárok na daòový úver si daòovník môe uplatni najviac poèas desiatich
bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaòovacích obdobiach, poènúc prvým
zdaòovacím obdobím nasledujúcim po zdaòovacom období, v ktorom bolo
vydané rozhodnutie o poskytnutí investièných stimulov obsahujúce ú¾avu na
dani, v ktorom vykáe základ dane a daò, najneskôr vak poènúc tretím zdaòovacím obdobím nasledujúcim po zdaòovacom období, v ktorom
a/ nadobudlo platnos kolaudaèné rozhodnutie alebo bol vydaný súhlas
stavebného úradu za zaèatie skúobnej prevádzky pred vydaním kolaudaèného
rozhodnutia na stavbu alebo èas stavby, ktorej sa investièné stimuly týkajú, alebo
b/ daòovníkovi zaèali plynú príjmy z èinnosti, ktorých sa investièné
stimuly týkajú.
4. Na daòovníka, ktorý si uplatòuje nárok na daòový úver pod¾a ods. 1 a
3, vzahuje sa obdobne § 35 ods. 3 a 6, 8 a 9.

Zapoèítanie colných poh¾adávok
pod¾a zákona NR SR è. 199/2004 Z.z., Colný zákon v z.n.p.
Ak má colný úrad colnú poh¾adávku voèi dlníkovi a dlník má zároveò
poh¾adávku voèi tátnej rozpoètovej organizácii, mono tieto poh¾adávky
vzájomne zapoèíta. Zapoèítaním takéto poh¾adávky zaniknú vo výke, v ktorej
sa kryjú, a to dòom doruèenia potvrdenia colného riadite¾stva o zapoèítaní
dlníkovi. Zapoèíta mono len splatné nepremlèané poh¾adávky, ak výka
poh¾adávky v jednotlivom prípade presiahne 10 000 Sk. Úkonom dlníka
smerujúcim k zapoèítaniu poh¾adávok je iados o zapoèítanie. iados podáva
dlník na príslunom colnom úrade a musí obsahova:
a/ obchodné meno, sídlo, identifikaèné èíslo dlníka, ak ide o právnickú
osobu, alebo meno, priezvisko, rodné èíslo a adresu trvalého pobytu, ak ide o
fyzickú osobu,
b/ identifikáciu poh¾adávky dlníka voèi tátnej rozpoètovej organizácii,
ktorú mono zapoèíta, s uvedením jej výky, právneho dôvodu vzniku a s uvedením prísluného správcu tohto záväzku,
c/ identifikáciu colnej poh¾adávky s uvedením colného úradu, ktorý vykonal zápis do úètovnej evidencie, a èíslo rozhodnutia, ktorým bol colný dlh
vymeraný,
d/ vyhlásenie dlníka, e iada o zapoèítanie poh¾adávok uvedených v písmenách b) a c),
e/ dátum a podpis dlníka.
Po overení a potvrdení údajov prísluným správcom záväzku colné riadite¾stvo vydá potvrdenie o zapoèítaní, ktoré doruèí dlníkovi, tátnej rozpoètovej organizácii a príslunému colnému úradu (§ 88).
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Daòové ú¾avy pod¾a zákona NR SR è. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach
A. Daò z nehnute¾ností
1. Správca dane (obec, na ktorej území sa nehnute¾nos nachádza) môe
veobecne záväzným nariadením pod¾a miestnych podmienok v obci alebo jej
jednotlivej èasti ustanovi zníenie dane alebo oslobodi od
1/ dane z pozemkov
a/ pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú zaloené
alebo zriadené na podnikanie,
b/ pozemky okrem pozemkov v zastavanej èasti obce, na ktorých
vykonávajú samostatne hospodáriaci ro¾níci po¾nohospodársku výrobu ako
svoju hlavnú èinnos (§ 17 ods. 2);
2/ dane zo stavieb alebo od dane z bytov
a/ stavby alebo byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú
zaloené alebo zriadené na podnikanie,
b/ stavby alebo byty slúiace kolám, kolským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu
obèanov so zmenenou pracovnou schopnosou, stavby uívané na úèely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, kninice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene,
osvetové zariadenia,
c/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby vyuívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné
hospodárstvo okrem stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej
produkcie a stavieb na administratívu (§ 17 ods. 3).
2. Správca dane môe veobecne záväzným nariadením pod¾a miestnych
podmienok s úèinnosou od 1. januára prísluného zdaòovacieho obdobia urèi
platenie dane z nehnute¾ností v splátkach (§ 21 ods. 2).
B. Daò z motorových vozidiel
1. Oslobodenie od dane
1/ Vyí územný celok môe vo veobecne záväznom nariadení urèi
pod¾a miestnych podmienok oslobodenie alebo pomerné oslobodenie vozidla
pouívaného ako
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a/ vozidlo záchrannej zdravotnej sluby, vozidlo banskej, horskej
a leteckej záchrannej sluby, vozidlo poiarnej ochrany,
b/ vozidlo linkovej osobnej dopravy v rozsahu záväzku verejnej
sluby,
c/ vozidlo, ktoré nevyuíva poèas celého zdaòovacieho obdobia
dia¾nice, cesty I., II. a III. triedy a miestne komunikácie,
d/ vozidlo pouívané výhradne v po¾nohospodárskej a lesnej výrobe,
ktoré vyuíva pozemné komunikácie len na prejazd z jedného miesta mimo
pozemných komunikácií na druhé miesto v rámci obhospodarovaného územia,
e/ vozidlo slúiace na skúobné alebo iné jazdy, ktoré má pridelené
zvlátne evidenèné èíslo,
f/ peciálne vozidlo, ktoré je urèené na vykonávanie peciálnych
èinností a nie je urèené na prepravu, pri tomto vozidle sa môe sadzba dane
zníi o 30 % roènej sadzby dane (§ 86 ods. 2).
2/ Ak sa vozidlo linkovej osobnej dopravy pouíva na úèely pod¾a
odseku 2 písm. b), ako aj na podnikanie, môe vyí územný celok vo veobecne záväznom nariadení urèi rozsah oslobodenia ako podiel kalendárnych dní
celého roka zníený o poèet dní pouívania vozidla na podnikanie ku
kalendárnym dòom celého roka v percentách bez zaokrúh¾ovania (§ 86 ods. 3).
2. Vrátenie dane
1/ Ak v priebehu zdaòovacieho obdobia dôjde k zániku daòovej povinnosti alebo k vzniku oslobodenia pod¾a § 86, správca dane (daòový úrad miestne
prísluný pod¾a miesta evidencie vozidla a v prípade vozidla dovezeného do
Slovenskej republiky, ktoré nie je povaované za vozidlo v medzinárodnej premávke a drite¾ vozidla nemá trvalý pobyt v SR, pod¾a miesta doèasného pobytu vozidla) vráti na základe písomnej iadosti daòovníka pomernú èas
zaplatenej dane pripadajúcu na zostávajúce dni zdaòovacieho obdobia (§ 92).
2/ Za vozidlo, ktoré sa pouilo v zdaòovacom období najmenej 60-krát
v rámci kombinovanej dopravy, sa vráti 50 % zaplatenej dane na základe písomnej iadosti daòovníka (§ 93 ods. 1).
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FINANÈNÉ INTITÚCIE,
FONDY
A ICH PROGRAMY

SLOVENSKÁ ZÁRUÈNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA
tefánikova 27, P.O.Box 154, 814 99 Bratislava 1
Kontakt: Ing. ¼udovít Konczer, predseda predstavenstva a generálny riadite¾
Ing. Michal Krajèoviè, námestník pre úsek obchodný
Ing. Duan Kriko, námestník pre úsek ekonomický a likvidity
Tel.: 02/57 29 21 11, 57 29 22 40, fax: 02/57 29 22 50, 52 49 99 12
E-mail: info@szrb.sk, http://www.szrb.sk/
SLOVENSKÁ ZÁRUÈNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s., (SZRB) bola
zaloená Ministerstvom financií SR v roku 1991 a pôsobila ako tátny peòaný
ústav. V roku 2002 bola SZRB pod¾a § 121 zákona è. 483/2001 Z.z. o bankách
transformovaná na akciovú spoloènos.
SZRB je akciovou spoloènosou so 100 %-nou úèasou tátu, s osobitným
poslaním zameraným na podporu financovania malých a stredných podnikate¾ov, ktorých definícia je legislatívne kompatibilná s Európskou úniou.
Význam postavenia SZRB v systéme podpory malého a stredného podnikania spoèíva v poskytovaní bankových podpôr kombinovaným spôsobom. Svoje
podporné programy malým a stredným podnikate¾om realizuje SZRB vo forme
poskytovania záruk, úverov a nenávratných finanèných príspevkov. SZRB svoju
èinnos rozírila aj na rozvoj miest, obcí a regiónov, podporuje po¾nohospodársku výrobu, bytovú výstavbu, cestovný ruch, úsporu energie, vyuitie
drevnej suroviny a pod. Svoje nezastupite¾né miesto v èinnosti banky má aj podpora novozaèínajúcich malých a stredných podnikate¾ov a aj drobného podnikate¾ského stavu ivnostníkov, ktorí zväèa nebývajú cie¾ovou skupinou
komerèných bánk.
SZRB tak vecne zabezpeèuje segment poskytovania záruk na bankové
úvery, èím podstatne zniuje riziko komerèných bánk a umoòuje podnikate¾ovi
realizova jeho podnikate¾ský zámer.
Ïalou formou podpory SZRB je poskytovanie nenávratných finanèných
príspevkov na úhradu èasti úrokových nákladov, alebo èasti oprávnených nákladov, t.j. nákladov vynaloených na investiènú èas projektu.
Okrem produktov podpory SZRB poskytuje aj úvery pre malých a stredných
podnikate¾ov, a to nepriamou formou prostredníctvom komerèných bánk
Od decembra 2000 sa poskytujú podnikate¾om úvery aj priamo, prièom
banka ponúka v súèasnosti krátkodobé, strednodobé aj dlhodobé priame úvery
prevádzkového aj investièného charakteru.
Ku koncu roka 2004 SZRB spolupracovala so 14 komerènými bankami
a 2 stavebnými sporite¾òami na základe zmlúv o spolupráci. SZRB má vo svojom portfóliu 4 záruèné, 5 príspevkových, 4 nepriame úverové programy a 7
priamych úverových programov.
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Predmet èinnosti
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/
i/
j/

prijímanie vkladov,
poskytovanie úverov,
tuzemské a cezhranièné prevody peòaných prostriedkov,
investovanie do cenných papierov na vlastný úèet,
obchodovanie na vlastný úèet s finanènými nástrojmi peòaného trhu
a kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene
poskytovanie záruk,
prenájom bezpeènostných schránok,
poskytovanie bankových informácií,
poskytovanie poradenských sluieb v oblasti podnikania,
finanèné sprostredkovanie.

Úsek bankového doh¾adu NBS udelil SZRB súhlas na vykonávanie nasledovných èinností:
- spravovanie a vyuívanie finanèných prostriedkov urèených na podporu
podnikate¾ských subjektov,
- podpora podnikate¾skej èinnosti na základe programov podpory vyhlásených bankou a vládou SR a poskytovanie finanèných prostriedkov
urèených na tento úèel,
- prenájom nebytových priestorov.
Príjemca podpory
Príjemcami podpory sú predovetkým malí a strední podnikatelia (MSP) fyzické, alebo právnické osoby, ktorí podnikajú v zmysle § 2 ods. 2 zákona
è. 513/1991, Obchodný zákonník, v znení neskorích predpisov:
- registrovaní na území SR,
- tát nemá v podnikate¾skom subjekte rozhodujúce postavenie,
- aj s majetkovou úèasou zahranièných osôb.
Ïalej sú to:
- mestá a obce, bytové drustvá a developeri (zákon è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov, zákon è. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorích predpisov, zákon è. 401/1990
Zb. o meste Koice v znení neskorích predpisov),
- v osobitných prípadoch aj právnické osoby zriadené pod¾a Obèianskeho
zákonníka è. 40/1964 Zb. v znení neskorích predpisov, resp. osobitných
zákonov,
- spoloèenstvá vlastníkov bytov, neziskové organizácie, obèianske zdruenia.
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Malým a stredným podnikate¾om sa rozumie:
1. Malým podnikate¾om je podnikate¾, ktorý:
a/ zamestnáva menej ako 50 zamestnancov,
b/ dosahuje roèný obrat najviac 7 mil.EUR, alebo vykazuje v úètovnej
závierke hospodársky výsledok najviac 5 mil.EUR,
c/ je ekonomicky nezávislý.
2. Stredným podnikate¾om je podnikate¾, ktorý:
a/ zamestnáva menej ako 250 zamestnancov,
b/ dosahuje roèný obrat najviac 40 mil.EUR, alebo vykazuje v úètovnej
závierke hospodársky výsledok najviac 27 mil.EUR,
c/ je ekonomicky nezávislý.
3. Ekonomicky nezávislým podnikate¾om je podnikate¾, u ktorého:
a/ podiel iných podnikate¾ov ako MSP na základnom imaní alebo
na hlasovacích právach nie je 25 % a viac,
b/ podiel takých MSP, ktorých zakladate¾mi sú iní podnikatelia ako
malí a strední podnikatelia, na základnom imaní alebo na hlasovacích
právach nie je 25 % a viac,
c/ sú preukázate¾ne zistené vlastnícke vzahy na úèely overenia splnenia podmienok pod¾a bodov a/ a b/.

Záruèné programy
Predmetom týchto programov je poskytovanie bankových záruk na finanèné
úvery tých podnikate¾ov, ktorí nedisponujú dostatoènými zabezpeèovacími
prostriedkami, potrebnými na získanie komerèného úveru. Od 1. 1. 2004 prela
SZRB na poskytovanie dvoch druhov bankových záruk:
I. Bankovú záruku s priamym zabezpeèením
1. do výky 65 % istiny úveru, max. vak do výky 15 mil.Sk na podporu
po¾nohospodárskych subjektov s dobou platnosti bankovej záruky do 6 rokov na:
a/ financovanie investièných a prevádzkových nákladov súvisiacich s
realizáciou projektov v oblasti po¾nohospodárstva,
b/ financovanie zabezpeèenia sezónnych po¾nohospodárskych prác,
c/ financovanie nákupu novej po¾nohospodárskej techniky a technológie,
2. do výky 65 % istiny úveru, max. vak do výky 15 mil.Sk ostatným subjektom s dobou platnosti bankovej záruky do 5 rokov,
3. za podmienky zabezpeèenia bankovej záruky zriadením záloného práva
v prospech SZRB.
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II. Bankovú záruku s nepriamym zabezpeèením
1. do výky 70 % istiny úveru, max. vak do výky 30 mil.Sk, s dobou platnosti bankovej záruky do 10 rokov,
2. SZRB si nezabezpeèuje svoju budúcu poh¾adávku voèi klientovi z prípadného plnenia z bankovej záruky, má vak nárok na podiel zo speòaenia
zabezpeèovacích intitútov úverujúceho peòaného ústavu vo výke zodpovedajúcej záruènému percentu.
Banková záruka v osobitných prípadoch
SZRB poskytuje bankovú záruku s priamym zabezpeèením alebo bankovú
záruku s nepriamym zabezpeèením aj nad rámec doby platnosti a objemov uvedených v bode I. a II., a to a do výky 200 mil.Sk, za podmienok osobitne
dohodnutých medzi SZRB a úverujúcim peòaným ústavom. Pôjde predovetkým o bankové záruky pre významných klientov na zabezpeèenie úverov
poskytnutých na projektové financovanie (napr. infratrukturálne a environmentálne projekty a pod.). Max. doba záruky je 10 rokov. Osobitne mono dohodnú najmä: percento poskytnutej bankovej záruky, výku poplatku, dobu platnosti bankovej záruky a pod.
Postup pri podaní iadosti o záruku na úvery
1. Banková záruka s priamym zabezpeèením:
a/ predloenie iadosti klienta o podporu podnikania formou poskytnutia bankovej záruky (ïalej len iados) prostredníctvom úverujúceho
peòaného ústavu,
b/ komplexné vyhodnotenie a posúdenie iadosti zo strany SZRB,
c/ po schválení iadosti kompetentným orgánom SZRB uzatvorenie
mandátnej zmluvy s klientom a zaslanie Potvrdenia o budúcom vystavení
bankovej záruky úverujúcemu peòanému ústavu,
d/ uzatvorenie zmlúv s klientom - mandátnej zmluvy a zmlúv
zabezpeèujúcich budúcu poh¾adávku SZRB po prípadnom plnení z bankovej
záruky, spísanie notárskej zápisnice v prospech SZRB ako exekuèného titulu,
e/ úverujúci peòaný ústav uzatvorí s klientom úverovú zmluvu,
f/ zaslanie originálu alebo overenej fotokópie úverovej zmluvy zo
strany úverujúceho peòaného ústavu SZRB,
g/ po preskúmaní zmluvnej dokumentácie a splnení podmienok zo
strany klienta vyplývajúce mu z mandátnej zmluvy SZRB vystaví záruènú
listinu, ktorej originál zale úverujúcemu peòanému ústavu.
2. Banková záruka s nepriamym zabezpeèením:
Pred podaním prvej iadosti o vystavenie bankovej záruky s nepriamym
zabezpeèením SZRB a úverujúci peòaný ústav uzatvoria Zmluvu o spoloènom
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postupe.
a/ predloenie iadosti klienta o vystavenie bankovej záruky SZRB
prostredníctvom úverujúceho peòaného ústavu,
b/ komplexné vyhodnotenie a posúdenie iadosti zo strany SZRB,
c/ po schválení iadosti kompetentným orgánom SZRB uzatvorenie
mandátnej zmluvy s klientom a zaslanie Potvrdenia o budúcom vystavení
bankovej záruky úverujúcemu peòanému ústavu,
d/ úverujúci peòaný ústav uzatvorí s klientom úverovú zmluvu, vrátane
zmlúv zabezpeèujúcich poh¾adávku a klient spíe notársku zápisnicu ako
exekuèný titul,
e/ zaslanie originálu alebo overenej fotokópie úverovej zmluvy zo
strany úverujúceho peòaného ústavu SZRB,
f/ po preskúmaní zmluvnej dokumentácie a splnení podmienok zo
strany klienta, ktoré mu vyplývajú z mandátnej zmluvy, SZRB vystaví záruènú
listinu, ktorej originál zale úverujúcemu peòanému ústavu.
Poplatok
Príjemca podpory je povinný uhradi na úèet SZRB poplatok v zmysle platného Sadzobníka poplatkov za sluby poskytované SZRB.
Preh¾ad záruèných produktov
1. Bankové záruky na finanèné úvery
2. Program tátnej pomoci obnovy bytového fondu formou poskytovania
bankových záruk na úvery
3. Veobecné podmienky SZRB pre poskytovanie bankovej záruky
na produkt SOLVENT BIZNIS KARTA OTP Banky Slovensko, a.s.
4. Veobecné podmienky SZRB pre poskytovanie bankových záruk
na finanèné úvery tátneho fondu rozvoja bývania, urèené pre obce
a mestá na výstavbu obecných nájomných bytov

Príspevkové programy
Poskytovanie jednorazových nenávratných finanèných príspevkov SZRB
realizuje v rámci vládou vyhlasovaných rozvojových programov, ktoré sú
rieené v kooperácii s MH SR, MDPT SR a MP SR. Banka týmto umoòuje
zniova úrokové zaaenie podnikate¾ov, alebo je ich moné poui na zníenie èasti oprávnených nákladov, t.j. nákladov vynaloených na investiènú èas
projektu. Podporný efekt pozostáva v zniovaní finanèného zaaenia podnikate¾ov.
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Preh¾ad príspevkových produktov
1. Schéma rozvoja kombinovanej dopravy v SR (schéma tátnej pomoci)
- aktuálna
2. Program podpory rozvoja cestovného ruchu v SR è. 6
- pozastavená od 16. 7. 2004
3. Schéma na podporu rozvoja spracovania a vyuívania drevnej suroviny
(schéma pomoci de minimis) - pozastavená od 21. 5. 2004
4. Schéma na podporu zaèínajúcich malých podnikate¾ov TART
- pozastavená od 29. 4. 2004
5. tátna grantová schéma podpory konkurencieschopnosti - schéma A
(schéma pomoci de minimis) - pozastavená od 29. 4. 2004
Na uvedené príspevkové schémy s výnimkou Schémy podpory kombinovanej dopravy v SR je doèasne pozastavené prijímanie iadostí.

Úverové programy
SZRB poskytuje podporu aj pomocou 4 nepriamych a 12 priamych
úverových programov. Pri realizácii úverových programoch PODPORA a
ROZVOJ II má SZRB podpísané rámcové zmluvy s 11 komerènými bankami.
Nepriame úvery
1. Úverový program PODPORA na podporu rozvoja malého a stredného podnikania
Program PODPORA realizuje SZRB prostredníctvom spolupracujúcich
komerèných bánk. Umoòuje podnikate¾ovi získa úver a do výky 7 mil.Sk
s max. dobou splatnosti 7 rokov. Úver môe by pouitý na financovanie
strednodobých a dlhodobých investícii, alebo investièno-prevádzkových nákladov. Prevádzkové náklady sú financované max. do 50 % z výky
poadovaného úveru.
2. Úverový program ROZVOJ II MSP, na podporu malých a stredných podnikate¾ov a pre mestá a obce, financovaný z úverovej linky
Program je urèený pre malých a stredných podnikate¾ov, mestá a obce. Z
úveru je moné financova strednodobé a dlhodobé investície, avak max.
75 % z oprávnených nákladov. Prevádzkové náklady sa môu financova a do
výky 30 % investièných nákladov. Maximálna výka úveru je 60 mil.Sk Mestá
a obce môu èerpa úver na mestskú a miestnu infratruktúru. Splatnos úveru
je max. 10 rokov vrátane 1 roka odkladu splátok istiny.
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3. Úverový program ROZVOJ II MSP-EÚ, na podporu malých
a stredných podnikate¾ov s podporou EÚ financovaný z úverovej
linky Kreditanstalt für Wiederaufbau
Program umoòuje malým a stredným podnikate¾om prístup k dlhodobým zdrojom investièno-prevádzkového charakteru. Z úveru je moné financova max. 75 % nákladov oprávnených na financovanie. Prevádzkové náklady
sa môu financova a do výky 30 % investièných nákladov. Maximálna výka
úveru je 10 mil.Sk. Splatnos úveru je min. 5 a max. 10 rokov, vrátane 1 roka
odkladu splátok istiny.
4. Úverový program ROZVOJ II-byty, na podporu rozvoja bytovej
výstavby financovaný z úverovej linky Kreditanstalt für
Wiederaufbau
Predmetom úveru je financovanie výstavby, rekontrukcie, modernizácie
a renovácie bytov a rodinných domov. Je urèený podnikate¾om, obciam,
spoloèenstvám vlastníkov bytov, obèianskym zdrueniam a neziskovým organizáciám. Úèelom je vytvori podmienky na rozvoj bytovej výstavby. Z úveru
je moné financova max. 80 % z projektovaných nákladov. Maximálna výka
úveru je 80 mil.Sk. Splatnos úveru je max. 10 rokov, vrátane 2 rokov odkladu
splátok istiny. Úver do èiastky ekvivalentnej 100 000 EUR sa èerpá jednorazovo a úver väèí ako èiastka ekvivalentná 100 000 EUR sa èerpá v súlade
s plánom èerpania.
Priame úvery
1. Veobecné podmienky SZRB pre poskytovanie priamych úverov
Predmetom úverovania klientov je poskytovanie úverových prostriedkov
urèených najmä pre rozvoj malého a stredného podnikania významným klientom (z úèelových liniek a zdrojov) a ïalej klientom, ktorí iadajú dofinancovanie investièných a prevádzkových potrieb z dôvodu èerpania povstupových fondov EÚ. Príjemcom úveru sú:
a/ právnické a fyzické osoby podnikajúce pod¾a § 2 ods. 2 zákona
è. 513/1991 Zb., registrovaní na území SR,
b/ mestá a obce,
c/ v osobitných prípadoch aj právnické osoby zriadené pod¾a Obèianskeho zákonníka è. 40/1964 Zb. v znení neskorích predpisov, resp. osobitných
zákonov,
d/ malí a strední podnikatelia, obchodné spoloènosti v osobitných prípadoch zdruenia, teda spravidla podnikate¾ské subjekty, v ktorých nemá tát
rozhodujúce postavenie.
Úver sa poskytuje na investièné a prevádzkové náklady ako:
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- strednodobý alebo dlhodobý investièný úver na obstaranie
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, nevyhnutného na vykonávanie
podnikate¾ských aktivít s monosou odkladu splátky spravidla do 6 mesiacov
od prvého èerpania úveru,
- krátkodobý alebo strednodobý prevádzkový úver na financovanie
prevádzkových potrieb súvisiacich s podnikate¾skou èinnosou, s monosou
odkladu splátky do 3 mesiacov od prvého èerpania.
SZRB poskytuje klientom peòané prostriedky formou úveru v slovenských korunách, v osobitných prípadoch aj v cudzej mene. Minimálna výka
poskytovaného úveru je 200 tis.Sk. Pre MSP je výka poskytovaného úveru do
50 mil.Sk, s dobou splatnosti do 10 rokov, pre ostatné subjekty do 25 rokov.
2. Program financovania infratruktúry obcí a výstavby bytov pre ¾udí
s nízkymi príjmami prostredníctvom pôièky z Rozvojovej banky
Rady Európy (Variant A)
Príjemcom úveru sú obce v zmysle zákona SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov, bytové drustvá, spoloèenstvá vlastníkov bytov a developeri v zmysle Obchodného a Obèianskeho zákonníka. Úver
je moné poskytnú na výstavbu nájomných bytov, prestavbu nebytových
priestorov na nájomné byty, výstavbu ubytovní a ubytovacích zariadení sociálnych sluieb, ktoré majú charakter nájomného bývania, budovanie technickej
infratruktúry (nemusí podmieòova výstavbu nových bytov). Doba splatnosti
úveru je do 10 rokov s monosou odkladu splátok istiny do 3 rokov od prvého
èerpania úveru.
3. Program financovania infratruktúry obcí a výstavby bytov pre ¾udí
s nízkymi príjmami s dotáciou MVRR SR na úhradu èasti úrokov
prostredníctvom úverovej linky z Rozvojovej banky Rady Európy
(Variant B)
Príjemcom úveru sú obce v zmysle zákona SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov. Predmetom úveru je umoni obciam prístup k dlhodobým zdrojom investièného charakteru za výhodnejích
úverových podmienok z prostriedkov úverovej linky z Rozvojovej banky Rady
Európy (CEB). SZRB poskytuje klientom dlhodobý investièný úver maximálne
do výky 50 % celkových obstarávacích nákladov. Doba splatnosti úveru je
10-15 rokov. Odklad splátok istiny úveru môe by 3 roky odo dòa prvého èerpania úveru.
4. Úverový program ROZVOJ II-byty, na podporu rozvoja bytovej
výstavby financovaný z úverovej linky Kreditanstalt für
Wiederaufbau
Predmetom úveru je financovanie výstavby, rekontrukcie, modernizácie
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a renovácie bytov a rodinných domov. Úèelom je vytvori podmienky na rozvoj
bytovej výstavby. Z úveru je moné financova max. 80 % projektovaných nákladov. Maximálna výka úveru je 80 mil.Sk. Splatnos úveru je maximálne 10
rokov vrátane 2 rokov odkladu splátok istiny. Úver do èiastky ekvivalentnej
100 000 EUR sa èerpá jednorazovo a úver väèí ako èiastka ekvivalentná
100 000 EUR sa èerpá v súlade s plánom èerpania.
5. Úverový program Financovanie environmentálnych projektov
zo zdrojov EIB
Predmetom úveru je vyuitie zdrojov z prostriedkov úverovej linky
z Európskej investiènej banky na spolufinancovanie environmentálnych projektov za úèelom zlepenia kvality ivotného prostredia s vyuitím povstupového
Kohézneho fondu v súlade s nariadením Rady (EC) è. 1267/1999. Príjemcom
úveru sú právnické osoby (vodárenské podniky) registrované na území SR. Úver
sa poskytuje na výstavbu nových èistièiek odpadových vôd (ÈOV), rekontrukciu a obnovu starích ÈOV, zvyovanie kapacity a budovanie nových kanalizácií a na investície do zásobovania vodou. Môe by poskytnutý max. do výky
25 % z rozpoètových nákladov projektu. Doba splatnosti úveru je max. do 25
rokov s odkladom splátok istiny úveru do 7 rokov od prvého dòa èerpania úveru.
Úroková sadzba vychádza z 3M BRIBORu a mare SZRB.
6. Úverový program Financovanie environmentálnych projektov
a iných projektov zo zdrojov NIB
Predmetom úveru je vyuitie zdrojov z prostriedkov úverovej linky
z Nordickej investiènej banky (NIB) na spolufinancovanie projektov za úèelom
zlepenia kvality ivota obyvate¾ov SR, výstavby infratruktúry, realizácie energetických projektov, zabezpeèenia zásobovania pitnou vodou, odkanalizovanie,
výstavby èistièiek odpadových vôd, ako aj podpory investícii severských krajín.
Z úveru je moné financova projekty trukturálnych fondov a Kohézneho
fondu, ale tie akéko¾vek iné projekty. Príjemcami úveru sú malí a strední podnikatelia, obce v zmysle zákona SNR è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podniky s majetkovou úèasou obcí a podnikatelia - príjemcovia finanèných prostriedkov zo trukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Úver môe by poskytnutý maximálne do výky 50 % celkových nákladov. Maximálny rozsah spolufinancovania z úverovej linky je 50 % z celkových nákladov projektu. Spolufinancovanie je moné kombinova aj s úverovými, príspevkovými a záruènými
programami SZRB a s projektmi financovanými zo trukturálnych fondov a
Kohézneho fondu. Minimálny objem úveru je ekvivalent 200 000 EUR, maximálna výka úveru je ekvivalent 5 000 000 EUR. Doba splatnosti úveru je max.
15 rokov s odkladom splátok istiny max. 5 rokov odo dòa prvého èerpania
úveru. Úroková sadzba je stanovená individuálne na projekt na základe dohody
medzi SZRB a klientom a výka sadzby sa urèí na základe nákladového úroku
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NIB (s rizikom zmeny úrokovej sadzby), ostatných nákladov, rizika ne-splácania úverov a kurzovým rizikom, prièom je v právomoci SZRB rozhodnú o
zmene úrokovej sadzby.
7. Mikroúvery
Predmetom priameho úverovania je umoni novozaèínajúcim i existujúcim podnikate¾om zamestnávajúcim do 50 zamestnancov prístup k úverovým
zdrojom. Príjemcami úveru sú fyzické a právnické osoby zapísané v obchodnom
registri, osoby podnikajúce na základe ivnostenského príp. iného ne ivnostenského oprávnenia a fyzické osoby zaoberajúce sa po¾nohospodárskou
výrobou. Úver sa poskytuje na financovanie krátkodobých a strednodobých
podnikate¾ských aktivít, na financovanie prevádzkového kapitálu, na nákup
hmotného a nehmotného investièného majetku, na rekontrukciu a modernizáciu hmotného majetku. Minimálna výka úveru je 100 tis.Sk a maximálna výka
je 1,5 mil. Sk. Doba splatnosti je maximálne 5 rokov s monosou odkladu splátok do 6 mesiacov, pri prevádzkovom úvere maximálne 3 mesiace. Úroková
sadzba je fixná, diferencovaná pod¾a miery zisteného rizika klienta a obchodu
(od 24. 3. 2005 SZRB poskytuje mikroúver u od 5,0 % p.a.).
Program i2-Slovakia - Burza pre Business Angels (i2-Slovakia)
Tento program poskytuje SZRB v spolupráci s Austria Wirtschaftsservice
GmbH, Viedeò pod názvom i2-Slovakia - Burza pre Business Angels (i2-Slovakia) a je urèený na podporu inovatívnych projektov. Cie¾om programu je
poskytnú sluby koordinujúce dopyt a ponuku finanèných zdrojov a vhodných,
inovatívnych projektov medzi podnikate¾mi a investormi, a to sprostredkovaním
ich vzájomného kontaktu. SZRB postupne buduje databázu podnikov, ktoré
ponúkajú zaujímavé a inovaèné rieenia, avak pre rizikovos projektu alebo
krátku úverovú históriu nemajú monos získa klasický bankový úver. Obdobne sa buduje databáza vhodných Business Angels (investorov) z radov
skúsených podnikate¾ov a solventných klientov bánk. Podniky a ich projekty
pre i2-Slovakia získava SZRB prostredníctvom vybraných intitúcií ako banky,
podnikate¾ské poradenské centrá (BIC, RPIC), NARMSP, vysoké koly a univerzity technického zamerania, stavovské organizácie a zdruenia podnikate¾ov
a ivnostníkov.

Regionálne zastúpenia SZRB:
* Bratislava
tefánikova 27, P.O.Box 154, 814 99 Bratislava 1
Tel.: 02/57 29 22 91, fax: 02/ 57 29 22 04
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* Banská Bystrica
Kuzmányho 16, P.O.Box 117, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/412 37 73, fax: 048/412 37 72
* Komárno
Eötvösa 12, 945 01 Komárno
Tel.: 035/773 29 90-2, fax: 035/773 29 91
* Koice
Rooseveltova 10, 040 01 Koice 1
Tel.: 055/729 86 81-3, fax: 055/729 86 82
* Nitra
tefánikova 13, 949 01 Nitra 1
Tel.: 037/652 81 23, fax: 037/652 81 24
* Preov
Slovenská 15, 080 01 Preov 1
Tel.: 051/772 10 41, fax: 051/772 10 42
* Rimavská Sobota
ul. SNP 25, 979 01 Rimavská Sobota 1
Tel.: 047/563 46 23, fax: 047/562 41 73
* Trenèín
nám. Sv. Anny 9, 911 01 Trenèín
Tel.: 032/640 11 45-6, fax: 032/640 11 47
* Trnava
ul. A. arnova 5, 917 01 Trnava
Tel.: 033/534 07 68-9, fax: 033/534 07 70
* ilina
Sládkovièova 9, 010 01 ilina 1
Tel.: 041/562 20 52, fax: 041/500 43 03
* Liptovský Mikulá
Tel.: 0903 906 717
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SLOVENSKO-AMERICKÝ PODNIKATE¼SKÝ FOND
Obchodná 58, P.O.Box 100, 810 00 Bratislava 1
Kontakt: Martina Roková, SAEF prezidentka
Tel.: 02/57 10 02 00, fax: 02/52 73 13 23
E-mail: saef@saef.sk, http://www.saef.sk
SLOVENSKO-AMERICKÝ PODNIKATE¼SKÝ FOND (SAEF) je investièná
spoloènos typu venture capital - private equity, ktorá investuje finanèné zdroje
vo forme rizikového kapitálu do slovenských malých a stredných podnikov.
Fond sa orientuje na rozvojové investovanie do súkromných spoloèností
so ivotaschopným podnikate¾ským zámerom, so skúseným a dôveryhodným
manamentom a s výrazným potenciálom ekonomického rastu. Výka investovaného kapitálu sa pohybuje od 2 mil.Sk do 120 mil.Sk. Fond prostredníctvom
financií, spoluinvestorov a vyuitím vlastných kapacít zabezpeèuje úspený
vývoj financovaných podnikov.
Poslaním Fondu je vytvára finanèné produkty, ktoré umonia podnikate¾ským subjektom akcelerova ich ekonomický rast.
Partnerstvo a spoloèný úspech sú základnými hodnotami na ktorých stojí
dlhodobá spolupráca, a preto je snahou Fondu budova s podnikate¾skými subjektmi partnerské vzahy, ktoré sú zaloené na vzájomnej dôvere, transparentnosti, profesionalite a výhodnosti.
V závislosti od výky a charakteru investície SAEF ponúka dva programy:
Malý úverový program a Program priamych investícií.

Malý úverový program
V rámci Malého úverového programu sa poskytujú úvery vo výke od 2 mil.Sk
do 80 mil.Sk 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.
Hlavné kritériá investovania:
- preferované sú výrobné podniky a sluby,
- podnik, ktorý podniká minimálne 2 roky, alebo jeho vlastník pracoval
v tejto oblasti minimálne 2 roky,
- zabezpeèený odbyt (preukázaním kontraktov s vhodnými odberate¾mi),
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- skúsený manament,
- investované prostriedky slúia hlavne na rozírenie výroby, odbytových
moností, vytvoria ïalie pracovné miesta,
- prijatím nového úveru sa neporuí iná úverová zmluva.

Priame investície
Priame kapitálové financovanie reprezentuje finanèný produkt, pri ktorom Fond
nadobúda obchodný podiel v cie¾ovej spoloènosti. Kúpu podielu Fond realizuje
navýením základného imania alebo priamym odkúpením obchodného podielu.
Poskytnuté finanèné prostriedky Fondu tak fungujú ako katalyzátor rastu
spoloènosti. V èasovom horizonte nieko¾kých rokov sa akcelerovaný rast prejaví zvýením hodnoty spoloènosti, a teda aj podielu Fondu. V tejto fáze je Fond
pripravený k odpredaju svojho podielu strategickému investorovi, spoloèníkovi
alebo inému záujemcovi.
Poèas obdobia investície Fond aktívne pristupuje k zvyovaniu hodnoty spoloènosti a formou strategického poradenstva v oblastiach riadenia a financovania pomáha spoloènosti v dosahovaní vytýèených cie¾ov. Svoj vplyv na strategické smerovanie a kontrolu nad dosahovanými ekonomickými výsledkami
Fond realizuje prostredníctvom menovaných zástupcov v orgánoch spoloènosti.
Nevyadujú sa k¾úèové záruky firmy, ale atraktívny a realizovate¾ný podnikate¾ský zámer a silný manaérsky tím, schopný realizova strategické ciele
spoloènosti.
Hlavné investièné kritériá, o ktoré sa Fond opiera pri analýze a hodnotení èi
poskytne záujemcovi poadované finanèné prostriedky, sú:
-

kvalitný a motivovaný manaérsky tím,
ziskový potenciál podnikate¾ského zámeru,
kvalita a udrate¾nos výraznej konkurenènej výhody,
bariéry vstupu ïalích firiem do daného odvetvia,
rastúci podiel na trhu.

Investièný horizont, t.j. obdobie od poskytnutia financovania a k odpredaju
podielu Fondu v spoloènosti trvá v priemere 3 a 5 rokov.
SAEF realizuje zisk a po odpredaji svojho podielu (spravidla 3 a 5 rokov).
Monosti výstupu zahàòajú predaj strategickému partnerovi èi ïalím vlastníkom, verejnú výzvu na upísanie akcií na burze alebo predaj ïalím investièným fondom.
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EXIMBANKA SR
Grösslingová 1, 813 50 Bratislava 1
Kontakt: Ing. Ladislav Vakoviè, CSc., generálny riadite¾
Tel.: 02/59 39 81 11, fax: 02/52 93 16 24, http://www.eximbanka.sk/
EXIMBANKA SR bola zriadená zákonom NR SR è. 80/1997 Z.z. o Exportnoimportnej banke Slovenskej republiky. Jediným vlastníkom EXIMBANKY SR
je tát, ktorý ruèí za jej záväzky vzniknuté pri získavaní finanèných prostriedkov
na zahranièných finanèných trhoch a za ostatné záväzky vzniknuté pri financovaní a poisovaní vývozných úverov EXIMBANKOU SR.
Hlavným cie¾om intitúcie je podpora maximálneho objemu vývozu
sofistikovanej produkcie najmä do krajín EÚ a OECD pri zabezpeèení návratnosti prostriedkov minimalizáciou rizík vznikajúcich z poistných, úverových,
záruèných a finanèných operácií. EXIMBANKA SR vykonáva svoje funkcie a
èinnosti v dvoch hlavných oblastiach, t.j. financovaní a poisovaní vývozných
úverov. Zákon okrem toho umoòuje v urèitom rozsahu podpori dovoz.

Banková divízia
Hlavnými rozhodovacími kritériami pri poskytovaní úverov je úveruschopnos
iadate¾a o úver a bonita projektov, na ktoré sa financovanie poaduje. Rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí vychádza z výsledkov finanènej analýzy a
zhodnotenia kvality zábezpeky.
Produkty odboru malých a stredných podnikov
1.

ÚVEROVÉ PRODUKTY

Priame zmenkové úvery na podporu vývozných aktivít vývozcu vo forme
odkupu vlastnej zmenky vystavenej vývozcom na rad EXIMBANKY SR bez
protestu, na ktorej môe by uvedený zmenkový ruèite¾, bonitná banka, alebo
bonitný podnikate¾ský subjekt.
Základné podmienky poskytnutia priameho zmenkového úveru:
- pri financovaní vývozcov sa priame zmenkové úvery vykonávajú
v objeme do 40 mil.Sk,
- priame zmenkové úvery sa poskytujú na obdobie max. do dvoch rokov,
- priamy zmenkový úver je moné uskutoèni po obdraní prehlásenia
vývozcu o nezáujme komerènej banky o daný obchodný prípad,
- finanèné prostriedky získané z priameho zmenkového úveru môu by
pouité za úèelom financovania nákladov súvisiacich s exportným kontraktom.
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Priame zmenkové úvery na nákup a modernizáciu technológie:
- priame zmenkové úvery sa vykonávajú v objeme do 50 mil.Sk,
- zmenkové obchody sa vykonávajú na obdobie do 3 rokov pri technológiách odpisovaných 4 roky, na obdobie do 4 rokov pri technológiách
odpisovaných po dobu 5 rokov (software), a na obdobie do 5 rokov pri technológiách odpisovaných po dobu 6 rokov.
Úroková sadzba je tvorená základnou úrokovou sadzbou EXIMBANKY SR
aktuálnou ku dòu podpisu zmluvy a rizikovou prirákou.
2.

ZÁRUÈNÉ PRODUKTY

Platobné bankové záruky
1. banková záruka na technológie - EXIMBANKA SR sa zaväzuje zaplati
beneficientovi záruky (komerèná banka, leasingová spoloènos alebo dodávate¾) èiastku do výky záruky stanovenej v záruènej listine v prípade, ak si
príkazca (vývozca) neplní povinnosti spláca istinu z poskytnutého úveru vymedzenú v úverovej zmluve, leasingovej zmluve alebo kúpno-predajnej zmluve.
pecifické podmienky:
- nakúpená technológia je súèasou a podmienkou ïalieho rozvoja
vývozcu.
Ostatné podmienky:
- banková záruka obsahuje redukènú klauzulu, záruka platí len do
výky nesplateného úveru,
- percentuálna hodnota poskytnutej záruky je maximálne 85 % istiny
poskytnutého úveru,
- maximálna a minimálna hodnota poskytnutej záruky v Sk alebo v
cudzej mene nie je obmedzená a závisí od posúdenia EXIMBANKY SR,
- maximálna doba záruky je 3 roky pri technológiách odpisovaných po
dobu 4 rokov a 5 rokov pri technológiách odpisovaných po dobu 6 rokov,
- na zabezpeèenie návratnosti prípadného plnenia z poskytnutej záruky
sa pouije okrem iného záloné právo k nakúpenej technológii v prospech
EXIMBANKY SR;
2. banková záruka na vývozné financovanie - EXIMBANKA SR sa zaväzuje zaplati financujúcej banke peòanú èiastku do výky záruky stanovenej v
záruènej listine v prípade, ak si príkazca neplní povinnos spláca istinu z
poskytnutého úveru vymedzenú v úverovej zmluve. Táto záruka sa vystavuje za
úèelom prefinancovania vstupov na výrobu výrobkov urèených na vývoz.
Neplatobné bankové záruky
1. záruka za ponuku, ktorú vyaduje vypisovate¾ medzinárodnej verejnej
súae (tendra) najmä na dodávky a montá strojov a prepravných zariadení, prípadne celých investièných celkov, vykonanie stavebných prác v zahranièí a pod.,
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2. záruka za dobré prevedenie kontraktu, ktorá zabezpeèuje dodranie kvalitatívnych podmienok dohodnutých vo vývoznom kontrakte pri dodávke tovaru
alebo pri poskytovaní sluieb,
3. záruka za vrátenie platby vopred, ktorá zabezpeèuje zahraniènému
odberate¾ovi vrátenie akýchko¾vek platieb vopred v prípade, ak jeho zmluvný
partner nesplnil kvantitatívne podmienky dohodnuté vo vývoznom kontrakte,
4. záruka za zádrné, ktorá zabezpeèuje zahraniènému odberate¾ovi vrátenie zádrného vyplateného vopred v prípade, ak jeho zmluvný partner nesplnil
kvalitatívne podmienky vývozného kontraktu,
5. záruka za záruènú dobu, ktorá je vystavovaná na úèel rozpoznania a
odstránenia chýb a nedostatkov spôsobených slovenským vývozcom vo vzahu
k predmetnej dodávke tovaru alebo uskutoèneniu sluieb. Pouíva sa hlavne
vtedy, ak predmetom kontraktu je vykonanie stavebných prác.
V prípade potreby môe EXIMBANKA SR vystavova protizáruky vo vzahu
k bankovým zárukám vystaveným domácimi alebo zahraniènými komerènými
bankami.
Podmienky poskytnutia produktov:
- vývozca podniká v danej oblasti minimálne po dobu 1 roka,
- vývozca nemá záväzky po lehote splatnosti voèi tátu,
- vývozca nevykazuje trendy úpadku alebo zhorujúcej sa situácie.
EXIMBANKA SR poaduje primerané zabezpeèenie úverového, resp.
záruèného vzahu. Výka úroèenia, resp. poplatku závisí od jednotlivého typu
obchodu a miery rizika. Spôsob a miera zabezpeèenia úverového, resp.
záruèného vzahu sa posudzuje jednotlivo, zoh¾adòuje sa riziko obchodného
prípadu a finanèná situácia iadate¾a, prièom EXIMBANKA SR, na rozdiel od
komerèných bánk, kladie dôraz na svoje základné poslanie - podpori slovenských vývozcov pri realizácii kontraktov na zahranièných trhoch.
Produkty odboru zmenkových obchodov
1.

ZMENKOVÉ ÚVERY REFINANÈNÉ

Mechanizmus poskytnutia úveru v zásade predstavuje eskont cudzích zmeniek vystavených komerènými bankami na výku poskytnutého úveru na podporu vývozu výrobcovi - exportérovi, ktorý v zmenkovom vzahu vystupuje ako
akceptant.
Exportér predkladá iados o poskytnutie úveru na podporu vývozu v zmysle
uzatvorených kontraktov so zahraniènými odberate¾mi EXIMBANKE SR.
Súèasne klient poiada o poskytnutie úveru na podporu vývozu svoju komerènú
banku. Po schválení úverového limitu v komerènej banke (objem/obdobie, min.
30 dní, max. 2 roky - v zmysle kontraktu medzi dodávate¾om - exportérom a
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zahranièným odberate¾om) banka oznámi EXIMBANKE SR, e exportérovi bol
schválený úver na podporu vývozu. Na základe iadosti exportéra, ako aj potvrdenia o schválení úverového limitu v komerènej banke, odbor zmenkových
obchodov vyiada od exportéra podklady na vypracovanie finanèno-ekonomickej analýzy. Nasleduje vypracovanie samotnej finanèno-ekonomickej analýzy,
ako aj zhodnotenie komerènej banky. Schválenie resp. zamietnutie v úverovej
komisii EXIMBANKA SR oznámi príslunej komerènej banke a exportérovi.
Po poskytnutí úveru na podporu vývozu (refinancovanie komerènej banky
EXIMBANKOU SR) vývozca musí preukáza úèelovos pouitia úverových
zdrojov:
- výpisom z úètu akceptanta zmenky (exportéra), e mu bola na jeho úèet
vedený v komerènej banke pripísaná èiastka vo výke poskytnutého úveru,
- predloením potvrdených JCD (jednotná colná deklarácia pri vývoze
mimo EÚ) o reálnom vyvezení tovaru,
- v zmysle uzatvorených kontraktov mimo územia SR,
- doloením potvrdenia o pôvodu tovaru,
- predkladaním úètovných výkazov exportéra v tvrroèných intervaloch
(Súvaha, Výkaz ziskov a strát).
2.

ODKUP KRÁTKODOBÝCH POH¼ADÁVOK Z VÝVOZU

V rámci odkupovania krátkodobých poh¾adávok z vývozu EXIMBANKA
SR ponúka produkt príbuzný faktoringu, prièom nevyhnutnou podmienkou je
existencia poistného krytia vývoznej poh¾adávky, t.j. poistenie poh¾adávok
proti komerèným rizikám úverovou poisovòou. Odkup poh¾adávok sa realizuje s monosou postihu exportéra (èím sú oetrené prípady nezaplatenia zo
strany zahranièného odberate¾a z dôvodov nepredstavujúcich poistnú udalos) a
zabezpeèené vlastnou zmenkou na videnie vystavenou vývozcom na
EXIMBANKU SR.
Uvo¾nenie finanèných prostriedkov vývozcovi sa realizuje oproti predloeniu dokladov (vývozná faktúra, prepravný dokument, JCD) po nadobudnutí
úèinnosti rámcovej zmluvy o odkupe poh¾adávok medzi EXIMBANKOU SR a
vývozcom. EXIMBANKA SR odkupuje poh¾adávky z odloených splatností
vývozných faktúr od 30 do 360 dní. Odkup krátkodobých poh¾adávok z vývozu
EXIMBANKA SR realizuje v slovenských korunách a v EUR.
3.

ODKUP STREDNODOBÝCH POH¼ADÁVOK Z VÝVOZU

V rámci odkupovania strednodobých poh¾adávok z vývozu EXIMBANKA
SR ponúka produkt príbuzný forfaitingu, prièom nevyhnutnou podmienkou je
existencia poistného krytia vývoznej poh¾adávky, t.j. poistenie poh¾adávok
proti komerèným rizikám úverovou poisovòou. Odkup strednodobých
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poh¾adávok sa realizuje s monosou postihu exportéra (èím sú oetrené prípady
nezaplatenia zo strany zahranièného odberate¾a z dôvodov nepredstavujúcich
poistnú udalos) a zabezpeèené vlastnou zmenkou vystavenou vývozcom na
EXIMBANKU SR.
Uvo¾nenie finanèných prostriedkov vývozcovi sa realizuje oproti predloeniu dokladov (vývozná faktúra, prepravný dokument, JCD) po nadobudnutí
úèinnosti rámcovej zmluvy o odkupe poh¾adávok medzi EXIMBANKOU SR a
vývozcom. EXIMBANKA SR odkupuje poh¾adávky z odloených splatností
vývozných faktúr od jedného roka do 5 rokov. Odkup strednodobých poh¾adávok z vývozu EXIMBANKA SR realizuje v slovenských korunách a v EUR.

Poisovacia divízia
Poisovacia divízia svojimi produktmi eliminuje riziká nezaplatenia poh¾adávok zo strany zahranièných kupujúcich, ktoré sú spojené s exportnými úvermi.
Naviac novela zákona o EXIMBANKE SR umonila aj poistenie tuzemských
poh¾adávok za podmienky, e poistený klient je zároveò vývozcom a neobchoduje len v tuzemsku. Poistenie poh¾adávok je ve¾mi výhodným spôsobom
ich zabezpeèenia predovetkým z nasledovných dôvodov:
- umoòuje prechod z akreditívu, dokumentárneho inkasa alebo bankovej
záruky na hladkú platbu,
- mnohí klienti vyuívajú poistenie za úèelom získania finanèných
prostriedkov, nako¾ko poistená poh¾adávka je povaovaná za urèitú formu
kolaterálu,
- úverové poistenie sa ve¾mi osvedèuje aj pri prieniku na nové trhy.
EXIMBANKA SR je partnerom francúzskej Crédit Alliance a spolu so sieou
ïalích agentúr na celom svete je schopná zabezpeèi ve¾mi kvalitné ohodnotenie kupujúcich vrátane ich platobnej morálky,
- v cene poistenia je aj vymáhanie poh¾adávky v zahranièí, prièom
EXIMBANKA SR vyuíva sie kvalitných vymáhate¾ských agentúr,
- pri vyplatení poistného plnenia sa EXIMBANKA SR stáva majite¾om
neuhradenej poh¾adávky, èím sa poistenému zlepí bonita finanèných ukazovate¾ov.
Úverové riziká sa rozde¾ujú do dvoch základných skupín - komerèné riziká
politické riziká.
Komerèné riziká sú spôsobené zlou finanènou situáciou, insolventnosou alebo bankrotom kupujúceho, prípadne jeho nevô¾ou dodra svoje zmluvné platobné záväzky. Bonita kadého kupujúceho sa vyhodnocuje na základe
údajov finanèného aj nefinanèného charakteru. Následne sa stanovuje jeho
schopnos spláca záväzky. Táto sluba je ideálna aj pre nových kupujúcich,
s ktorými nemá dodávate¾ iadne skúsenosti.
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Politické riziká sú spôsobené zlou ekonomickou, hospodárskou a politickou situáciou tátu zahranièného kupujúceho. Ide o udalosti, ktoré majú z
h¾adiska kupujúceho povahu vyej moci (vis major), ako vojna, obèianska
vojna, revolúcia, povstanie, tátny prevrat, prírodné katastrofy, terorizmus a iné
nepokoje, ktoré zabránia kupujúcemu uskutoèni platbu.
Súèasou politických rizík je aj riziko transferu, keï zahranièný kupujúci dal
príkaz k úhrade v banke a zloil dlnú sumu v lokálnej mene, ale vzh¾adom na
nedostatok konvertibilnej meny, prípadne vzh¾adom na retriktívne opatrenia
tátu (embargo, moratórium), nebolo moné transferova konvertibilnú menu na
úèet dodávate¾a.
Ïalia kategória je odobratie vývoznej alebo výrobnej licencie, príp. iných
povolení potrebných k realizácii podpísaného kontraktu. 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.
Za tzv. èisté politické riziko sa povauje prípad, keï vývozný kontrakt je
podpísaný s verejným alebo tátnym kupujúcim.
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 kupujúcim, prièom toto nedodranie bolo spôsobené administratívnym opatrením tátu, vznikom vojnového
konfliktu, revolúcie alebo povstania v táte kupujúceho.
Poistenie vývozných úverov
Pod¾a dåky splatnosti poh¾adávky EXIMBANKA SR rozde¾uje úverové poistenie do dvoch základných skupín:
- poistenie krátkodobých vývozných úverov so splatnosou do 2 rokov,
- poistenie strednodobých a dlhodobých vývozných úverov, pri ktorých
odklad platby presahuje obdobie 2 rokov.
1.

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 2 roky.
Poistenie vývozného úveru môe by vinkulované v prospech komerènej
banky alebo tretej osoby.
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Poistenie krátkodobých vývozných úverov proti komerèným rizikám
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 odklady platby do 1 roka.
Poistenie proti komerèných rizikám zahàòa poistenie proti rizikám, ktoré
vyplývajú z ekonomickej alebo finanènej situácie súkromného zahranièného
kupujúceho, ako sú platobná neschopnos a nevô¾a plati záväzky z vývozného
kontraktu.
Poistenie sa nevzahuje na vývoz zahraniènému kupujúcemu, s ktorým je
vývozca majetkovo alebo personálne prepojený.
Poistenie vývozných dodávate¾ských úverov proti politickým rizikám
Poistenie sa vzahuje na vývozný kontrakt, pri ktorom poistený poskytuje
vývozný dodávate¾ský úver obvyklý pre daný charakter vývozu a krajinu s dåkou odkladu platby do dvoch rokov.
Jedná sa o poistenie vývozcu proti politickým a iným nekomerèným rizikám.
Z hodnoty poisteného vývozu musí by prevaná èas (viac ako 50 %) tovaru a
sluieb slovenského pôvodu.
Poistenie krátkodobých vývozných úverov proti komerèným a politickým rizikám
Predmetom poistenia je zabezpeèenie platby proti komerèným rizikám s
pripoistením politických rizík u tých krajín dlníka, v ktorých ete neexistuje
plná konvertibilita meny, príp. jej v danom období nie je dostatok.
Poistenie krátkodobých vývozných odberate¾ských úverov proti politickým a komerèným rizikám
Poistenie sa vzahuje na úverovú zmluvu, ktorú uzavrie banka vývozcu s
bankou zahranièného kupujúceho, resp. priamo so zahranièným kupujúcim,
prièom dåka úveru je do dvoch rokov. Z hodnoty poisteného vývozu musí by
prevaná èas (viac ako 50 %) tovaru a sluieb slovenského pôvodu. Pri vývoze
financovanom formou odberate¾ského úveru je poisteným komerèná banka.
Poistenie krátkodobých poh¾adávok vzniknutých v SR proti
komerèným rizikám
Predmetom poistenia je nezaplatenie krátkodobých poh¾adávok vzniknutých
medzi dvoma tuzemskými subjektami na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy.
Poistenie sa vzahuje na bankrot, insolvenciu, ako aj platobnú nevô¾u tuzemského odberate¾a, to znamená na celý rozsah komerèných rizík. Základnou podmienkou poistenia je, aby poistený podnikate¾ský subjekt bol vývozcom.
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2.

PRODUKTY POISTENIA STREDNODOBÝCH A DLHODOBÝCH VÝVOZNÝCH
ÚVEROV

Ide o poistenie proti politickým a komerèným rizikám.
Pre vývoz strojárskeho tovaru alebo tovaru a sluieb investièného charakteru
je obvyklé splácanie poskytnutého úveru dlhie ako 2 roky. V súlade s medzinárodnými pravidlami a zvyklosami ako Konsenzus OECD týkajúci sa úverov
nad 2 roky, ako aj podmienkami Bernskej únie je poistenie proti politickým a
komerèným rizikám podmienené splnením nasledovných skutoèností:
- poistenie sa vzahuje na vývoz uskutoènený právnickou osobou so sídlom alebo fyzickou osobou s trvalým pobytom na území SR, príp. zahraniènú
banku,
- vývozca musí ma dohodnutú so zahranièným kupujúcim platobnú podmienku, ktorá mu zabezpeèí úhradu predplatby min. 15 % z hodnoty vývozného
kontraktu,
- z celkovej hodnoty vývozného kontraktu musí podiel tovaru a sluieb
slovenského pôvodu dosahova prevanú èas (viac ako 50 %),
- doba a systém splácania úveru, ako aj poèiatoèný dátum splácania a dåka
doby odkladu musia by v súlade so sektorovými dohodami Bernskej únie v
závislosti od charakteru a druhu vyváaného tovaru a sluieb,
- zahraniènú banku je moné poisti len do výky slovenského podielu
tovaru a sluieb.
Vývozy strojárskej kusoviny alebo tovarov a sluieb investiènej povahy sú
financované obvykle formou dodávate¾ského alebo odberate¾ského úveru.
Dodávate¾ský úver
Pri poistení dodávate¾ského úveru je predmetom poistenia úverovanie zahranièného kupujúceho priamo slovenským vývozcom. Poisteným je právnická
osoba alebo fyzická osoba, ktorá vystupuje v zahranièno-obchodných vzahoch
vlastným menom a na vlastný úèet so sídlom na území SR. Predmetom poistenia je max. 85 % hodnoty vyváaného tovaru. Zostávajúcich 15 % hodnoty kontraktu uhradí zahranièný kupujúci najneskôr pri dodávke tovaru alebo sluieb.
Poistné plnenie je moné vinkulova v prospech financujúcej banky alebo
tretej osoby.
Odberate¾ský úver
Vývozný odberate¾ský úver je poskytovaný spravidla banke zahranièného
kupujúceho, resp. priamo zahraniènému kupujúcemu. Vyuíva sa pri financovaní vývozu predovetkým do rozvojových krajín a krajín s netrhovou ekonomikou. Nosite¾om úverového vzahu do zahranièia je spravidla komerèná banka
vývozcu, riziká z nezaplatenia úveru sa plne prenáajú na túto banku.
Predmetom úveru, ktorý poskytne komerèná banka vývozcu, je max. 85 %
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hodnoty vyváaného tovaru. Zostávajúcich 15 % hodnoty kontraktu nekrytých
úverom preplatí zahranièný kupujúci najneskôr pri dodávke tovaru alebo
sluieb.
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 a to z komerèných alebo
politických dôvodov.
Poistenie kontraktných záruk
Poistenie kontraktných záruk kryje vývozcovi riziko neoprávneného pouitia alebo zadrania záruky zahranièným kupujúcim a proti politickým rizikám.
Poisteným je vývozca, prièom vinkulácia v prípade poistného plnenia je poskytnutá v prospech komerènej banky, ktorá vystavila záruku.
Je moné poisti nasledovné typy záruk: záruku za ponuku, záruku za dobré
prevedenie kontraktu, záruku za vrátenie platby vopred a záruku za zádrné.
Poistenie investícií
Poistenie sa týka investície, ktorá spåòa nasledovné kritériá:
- ide o novú investíciu, ktorou investor získa vlastníctvo alebo majetkový
podiel v u existujúcej zahraniènej spoloènosti, alebo o investíciu, ktorá predstavuje dodatoèný pracovný kapitál pre podporu obchodnej expanzie zahraniènej spoloènosti,
- investícia musí predstavova dlhodobý záväzok investora na dobu
najmenej 3 roky,
- zisky investora závisia iba na výkonoch zahraniènej spoloènosti a na
výnosoch z investície,
- investícia musí by zriadená v súlade s existujúcim právnym poriadkom
hostite¾ského tátu, nesmie odporova medzinárodnej zmluve a investor získal
potrebné povolenie administratívnych orgánov hostite¾ského tátu.
Poisteným je akáko¾vek slovenská právnická osoba so sídlom na území SR,
ktorá je oprávnená investova na území hostite¾ského tátu.
Poistenie kryje nasledujúce typy politických rizík:
- nemonos transferu úhrad do SR - nemonos previes platby ako napr.
zisky alebo ïalie úhrady z miestnej meny v hostite¾skom táte do slovenských
korún alebo akejko¾vek konvertibilnej meny,
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- vyvlastnenie - nemonos naïalej vlastni, naklada a prevádzkova
investíciu alebo si nárokova výnosy plynúce z investície z dôvodu vyvlastnenia, znárodnenia alebo konfikácie v hostite¾skom táte,
- politické násilné èiny - straty na strane aktív alebo výnosov zo zahraniènej spoloènosti spôsobené vojnou, revolúciou, obèianskymi nepokojmi a pod.
Výka poistnej sadzby závisí od rozsahu rizík, ktoré sú predmetom poistenia
a od toho, èi je s hostite¾ským tátom uzatvorená zmluva o ochrane a podpore
investícií. Spoluúèas poisteného na poistnej udalosti je min. 10 %.
Postup pri uzatváraní poistenia:
V prípade krátkodobého poistenia je potrebné vyplni iados na uzatvorenie rámcovej poistnej zmluvy a iados o poskytnutie úverového limitu na poistenie rizika na úver kratí ako 1 rok, resp. iados o poistenie krátkodobých
vývozných dodávate¾ských úverov proti politickým rizikám pri vývoze na úver
do dvoch rokov. V prípade poistenia strednodobých a dlhodobých úverov
vyplni iados o poistenie strednodobých alebo dlhodobých úverov proti politickým a komerèným rizikám. Zároveò je potrebné k iadosti pripoji kópiu
výpisu z obchodného registra a úètovné výkazy, prípadne výroèné správy.
Výka poistnej sadzby:
a/ Krátkodobé poistenie vývozných úverov - výka poistnej sadzby závisí
od miery rizikovosti krajiny kupujúceho, od bonity zahranièného kupujúceho,
od dåky úveru, od systému dodávok a od celkového objemu poh¾adávok predloených k poisteniu. Uvedené percento sa poèíta zo sumy vystavených faktúr,
to znamená, e poistné je potrebné zakalkulova do ceny výrobku.
b/ Strednodobé a dlhodobé poistenie vývozných úverov - výka poistnej
sadzby závisí od miery rizikovosti krajiny kupujúceho/dlníka, od bonity
zahranièného kupujúceho/dlníka a od dåky úverového obdobia (èerpania
a splácania úveru). Poistné sa vypoèíta len z istiny úveru (85 % z hodnoty kontraktu) hoci predmetom poistenia sú aj úroky z úveru.
Výka spoluúèasti poisteného na poistnej udalosti:
a/ Krátkodobé poistenie vývozných úverov - výka spoluúèasti závisí
od miery rizikovosti krajiny kupujúceho a od druhu rizika (komerèné, politické).
U dodávate¾ských úverov v prípade komerèného rizika sa v roku 2004 pohybovala v priemere %, u politického rizika 15 %. U odberate¾ských úverov je výka
tandardne 5 %.
b/ Strednodobé a dlhodobé poistenie vývozných úverov - výka spoluúèasti
je tandardne u dodávate¾ských úverov 10 % a u odberate¾ských úverov 5 %.
221

MIKROFOND INTEGRA
Program MIKROFOND iniciovala Nadácia Integra v roku 1999. Mikrofond je
urèený predovetkým pre eny v núdzi - nezamestnané, slobodné matky, ivite¾ky rodín, vdovy a pod. Doteraz sa uskutoènilo 33 cyklov kolení pre eny - zaèínajúce a u existujúce podnikate¾ky. V rámci týchto cyklov bolo vykolených
545 klientiek a bolo udelených 137 mikropôièiek.
Potrebné know-how aj financie na zaèiatku existencie programu poskytla
CIDA - The Canadian International Development Agency (Kanadská agentúra
pre medzinárodný rozvoj). Strategickými partnermi projektu sú: The Shell
Foundation a Citi-bank.
Program Mikrofond poskytuje:
1. kolenie, na ktorom sa úèastníèky oboznamujú so základnými podnikate¾skými zruènosami a vypracujú si podnikate¾ský zámer. Zaèínajúce alebo existujúce podnikate¾ky si môu vybra z troch existujúcich modelov kolenia:
- trojtýdòový - pozostáva zo 48 hodín prípravy na zvládnutie základných podnikate¾ských zruèností. Je organizovaný v troch týdòových blokoch,
oddelených týdòovými prestávkami. Prebieha tyri hodiny denne, tyri dni v
týdni. Forma aj obsah programu kolenia sú zostavené tak, aby èo najprijate¾nejím spôsobom podalo informácie o tom, èo vetko treba rozumie pod
pojmom podnikanie. Program sa snaí pomôc úèastníèkam posúdi vlastné
podnikate¾ské nápady a monosti, èo je potom dôleité pri vypracovaní podnikate¾ského zámeru. Dôleitou súèasou je aj vzájomné spoznanie absolventiek kolenia. Je moné poiada o opatrovanie detí poèas kolenia. Miesto
konania sa poèas priebehu roka mení;
- dvojtýdòový - je po obsahovej stránke totoný s trojtýdòovým
variantom kolenia, líi sa v intenzite (50 hodín). Úèastníèky kolenia sa stretávajú 5 dní v týdni, 5 hodín denne s týdòovou prestávkou medzi jednotlivými
týdòami. Konzultácie sa poskytujú priebene po ukonèení výukových blokov;
- týdòové - pobytové kolenie je príleitos pre eny, ktoré kvôli
zamestnaniu alebo podnikaniu, prípadne geografickej vzdialenosti od miesta
konania nemôu absolvova trojtýdòový kurz. Obsah kolenia je identický s
dvojtýdòovým modelom. Vyuèovanie vak prebieha es dní v týdni. Okrem
osemhodinového denného vyuèovania úèastníèky èakajú dve a tri veèerné
stretnutia.
2. Pôièku môe zaèínajúca alebo existujúca podnikate¾ka získa na základe vypracovaného podnikate¾ského zámeru. Po absolvovaní kolenia klientka predloí svoj podnikate¾ský zámer na schválenie, èím sa môe uchádza o
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pôièku do výky 100 000 Sk. Doba splatnosti pôièky je maximálne 24 mesiacov s monosou poiada o dobu odkladu. Úrok je klesajúci, úroková miera
predstavuje 9,5 % roène. Okrem toho úspená iadate¾ka o pôièku zaplatí 2 %
z poièanej sumy ako jednorázový manipulaèný poplatok.
Spôsoby ruèenia:
- ruèenie skupinové - absolventky kolenia vytvoria skupinky od troch
do iestich ien, v ktorých si navzájom ruèia za pôièku, kadá do výky svojich
dvoch mesaèných splátok. Suma, ktorou si klientky navzájom ruèia za pôièku,
zároveò predstavuje tzv. garanèný fond, z ktorého môe klientka za istých podmienok èerpa splátku v prípade neèakanej choroby alebo inej nepredvídate¾nej
udalosti ohrozujúcej jej podnikanie;
- ruèite¾ - na zabezpeèenie svojej poh¾adávky uzatvorí iadate¾ka o
pôièku zmluvu o ruèení s treou osobou ako ruèite¾om, ktorý ruèí za celú výku
pôièky vrátane úroku;
- ruèenie majetkom - iadate¾ka o pôièku zaruèí pôièku hnute¾ným
alebo nehnute¾ným majetkom.
3. Ïaliu spoluprácu vo forme konzultácii, ïalieho vzdelávania, organizovania stretnutí podnikateliek.
Mikrofond nieko¾kokrát do roka organizuje networkingové stretnutia, èo
je pre klientky programu dobrá príleitos nadviaza osobné aj obchodné kontakty. Víkendová konferencia Mikrofondu je ïalím ve¾kým stretnutím
absolventiek programu a pozvaných hostí. Koná sa raz roène. Mikrofond Integra vydáva Obèasník o aktuálnom dianí v Mikrofonde.
Projekt Brána k podnikaniu uèite¾om otvorená
Nadácia Integra, program Mikrofond na podporu malého podnikania ien
získal podporu Európskeho sociálneho fondu na realizáciu dvojroèného projektu s názvom Brána k podnikaniu uèite¾om otvorená. Projekt je zameraný na
pedagogických pracovníkov v Bratislavskom kraji ohrozených stratou zamestnania a umoní im absolvova 3-týdòové kolenie v podnikate¾ských a manaérskych zruènostiach. Bliie informácie a termíny kolení pre uèite¾ov, ale aj
ïalích pracovníkov kolstva mono získa na tel. è. 0904 220 517.
Informácie o ïalích aktivitách Nadácie Integra sú uvedené na strane 300.

Kontakt:
* Nadácia Integra, Partizánska 6, 811 03 Bratislava 1
Tel./fax: 02/54 41 88 27, 54 41 88 29, 54 41 88 30, 54 41 88 31
E-mail: integra@integra.sk, http://www.integra.sk/
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INOVAÈNÝ FOND
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Kontakt: Ing. Alena Janatová, správca fondu
Tel.: 02/48 54 15 37, fax: 02/48 54 21 51, e-mail: janatova@economy.gov.sk
INOVAÈNÝ FOND, neinvestièný fond, je samostatnou neziskovou, netátnou
právnickou osobou s pôsobnosou na území 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. Podrobnosti k vyhlasovaným výberovým konaniam na predkladanie
projektov
sú
zverejòované
na
internetovej
adrese:
www.economy.gov.sk (v ponuke Verejné obstarávanie, v èasti Sekcia podnikania a cestovného ruchu). O poskytnutí prostriedkov z fondu na základe vyhodnotenia predloených návrhov rozhoduje správna rada.
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.
***
SOPK od roku 2001 organizuje tie súa Ve¾ká cena SOPK. Súa je rozdelená do troch oblastí: organizácie výrobné, organizácie obchodné, organizácie
poskytujúce sluby. V kadej oblasti sú tri kategórie podnikov - malé, stredné
a ve¾ké a v kadej kategórii sa ude¾uje len jedna cena.
SOPK v roku 2005 zriadila novú platformu urèenú pre mladých zaèínajúcich podnikate¾ov. Majitelia firiem, ktoré na trhu pôsobia menej ako tyri roky
a ich vek nepresiahol tridsa rokov, môu získa bezplatné èlenstvo v komore.
Okrem prístupu k databázam ponúk, dopytov a investièných príleitostí budú
môc vyuíva tandardné a na tento úèel vytvorené sluby a projekty. Roèný
obrat firmy, ktorá sa chce do projektu zapoji, by nemal presiahnu 10 mil.Sk.
Okrem informaènej a poradenskej podpory komora vytvorí priestor aj pre
zdruovanie a spoluprácu mladých podnikate¾ov, v závislosti od predmetu ich
podnikania alebo profesijného zamerania. Podmienky pre rozbehnutie aktivít
novej generácie podnikate¾ov budú postupne vytvára regionálne komory
SOPK na celom území Slovenska.

Pracoviská SOPK:
Úrad SOPK
Gorkého 9, 816 03 Bratislava 1
E-mail: sopkurad@sopk.sk, Internet: http://www.scci.sk, www.sopk.sk
Sekretariát predsedu SOPK - tel.: 02/54 13 12 28, 54 43 32 91
Sekretariát generál.tajomníka SOPK - tel.: 02/54 13 12 28, fax: 02/54 13 11 59
Tajomník predsedu SOPK - tel.: 02/54 13 11 58, fax: 02/54 13 11 59
Právne poradenstvo - tel.: 02/54 13 11 58
Rozhodcovský súd SOPK - tel.: 02/54 13 11 68, fax: 02/54 41 84 39
e-mail: rozsud@sopk.sk
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Útvar európskej únie
Tel.: riadite¾ - 02/54 43 32 72
teritóriá - 02/54 43 38 46, 54 13 11 36
Fax: 02/54 43 07 54
Kninica SOPK - tel.: 02/54 13 11 58
Úrad SOPK
Pracovisko Viedenská cesta 5-7, 851 01 Bratislava 5
Útvar medzinárodnej spolupráce
Tel.: riadite¾ - 02/62 41 01 48, 67 20 26 12
colné poradenstvo - 02/62 41 17 63
ATA karnety - 02/67 20 26 12
certifikáty - 02/67 20 26 11
teritóriá - 02/67 20 26 16
Fax: 02/67 20 26 00
Útvar informácií a komunikácie
Tel.: riadite¾ - 02/62 41 01 47
správca siete - 02/67 20 26 17
redakcia Spravodaja - 02/67 20 26 14
vydavate¾ská, vzdelávacia èinnos a propagácia - 02/67 20 26 14
tajomníci sekcií - 02/67 20 26 15, 62 24 92 62
Fax: 02/67 20 26 18
Útvar ekonomiky a správy
Tel.: riadite¾ - 02/62 41 01 46
hospodárska správa - 02/67 20 26 20
fakturácia - 02/67 20 26 23, 67 20 26 22
personalistika, mzdová agenda - 02/67 20 26 21
Fax: 02/67 20 26 19
* Banskobystrická regionálna komora SOPK
Námestie tefana Moyzesa 4, 974 01 Banská Bystrica 1
Tel.: riadite¾ka - 048/412 56 33
zahranièné vzahy a informatika - 048/412 56 34
èlenská základòa - 048/412 56 35
Fax: 048/412 56 36, e-mail: sopkrkbb@scci.sk, http://www.bb.scci.sk
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* Bratislavská regionálna komora SOPK
Jaíkova 6, 826 73 Bratislava 29
Tel.: riadite¾ka - 02/43 42 76 33, 48 29 12 59
èlenská základòa - 02/48 29 15 24
zahranièné vzahy - 02/43 42 76 29, 48 29 12 52
Fax: 02/48 29 12 60, e-mail: sopkrkbl@sopk.sk, http://www.bl.scci.sk
* Koická regionálna komora SOPK
Floriánska 19, 040 01 Koice
Tel.: riadite¾ - 055/727 91 51
èlenská základòa - 055/727 91 60
zahranièné vzahy - 055/727 91 54
Fax: 055/727 91 56, e-mail: sopkrkke@scci.sk, http://www.ke.scci.sk
* Kancelária SOPK Michalovce
Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce
Tel.: 056/644 26 10
Fax: 056/644 26 10
* Kancelária SOPK Spiská Nová Ves
Letná 49, 052 01 Spiská Nová Ves
Tel./fax: 053//442 39 20, e-mail: sopksn@stonline.sk
* Luèenecká regionálna komora SOPK
Vajanského 2, 984 01 Luèenec 1
Tel.: riadite¾ - 047/433 39 39
èlenská základòa a informatika - 047/433 39 38
Fax: 047/433 39 37, e-mail: sopkrklc@sopk.sk, http:// www.lc.scci.sk
* Nitrianska regionálna komora SOPK
Akademická 4, 949 01 Nitra 1
Tel.: riadite¾ - 037/653 54 66
zahranièné vzahy - 037/733 67 40
èlenská základòa - 037/733 67 30
informatika - 037/733 67 53
Fax: 037/733 67 39, e-mail: sopkrknr@sopk.sk, http://www.nr.scci.sk
* Preovská regionálna komora SOPK
Masarykova 16, P.O.Box 246, 080 01 Preov 1
Tel.: riadite¾ - 051/773 28 18
èlenská základòa - 051/773 28 18
zahranièné vzahy - 051/758 00 64
Fax: 051/773 24 13, e-mail: sopkrkpo@scci.sk, http://www.po.scci.sk
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* Kancelária SOPK Poprad
Popradské nábreie 2802/3, 058 01 Poprad 1
Tel.: riadite¾ - 052/772 16 57
sluby - 052/772 16 41
Fax: 052/772 16 57
* Trenèianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenèín 1
Tel.: riadite¾ - 032/652 38 34, 656 82 57
zahranièné vzahy - 032/652 57 97
èlenská základòa a sekcie - 032/652 00 35
informatika a sekcie - 032/652 94 18
overovanie certifikátov - 032/652 57 38
Fax: 032/652 10 23, e-mail: sopkrktn@sopk.sk
* Trnavská regionálna komora SOPK
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
Tel.: riadite¾ka - 033/551 25 88
èlenská základòa, zahranièné vzahy, sekcie: 033/551 27 44
informatika - 033/551 27 46
Fax: 033/551 26 03, e-mail: sopkrktt@scci.sk, http://www.tt.scci.sk
* ilinská regionálna komora SOPK
Hálkova 31, 010 08 ilina 8
Tel.: riadite¾ - 041/723 56 55
zahranièné vzahy - 041/723 51 01
èlenská základòa a informatika - 041/723 51 03
Slovensko-po¾ská obchodná komora, SPOK
Tel.: tajomník - 041/723 51 02
Fax: 041/723 51 02
* Kancelária SOPK Ruomberok
A. Bernoláka 23, 034 01 Ruomberok 1
Tel.: 044/432 16 06
Fax: 044/432 16 06
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SLOVENSKÁ IVNOSTENSKÁ KOMORA
Ing. Vojtech Gottschall, 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. 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.
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.
3. Na úseku odborného vzdelávania v SOU a SO s uèebnými a tudijnými
odbormi súvisiacimi s prevádzkovaním ivností sa o.i. vyjadruje k iadostiam
fyzických osôb na zriadenie pracoviska praktického vyuèovania, navrhuje
úpravu uèebných plánov a uèebných osnov jednotlivých uèebných a tudijných
odborov, navrhuje èlenov komory do skúobných komisií pri závereèných
skúkach v SOU, zúèastòuje sa v rámci tátneho odborného dozoru nad prak232

tickým vyuèovaním na kontrole podmienok a úrovne praktického vyuèovania.
4. Komora zabezpeèuje doplòovanie, rozirovanie, prehlbovanie a
overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o ivnostenské oprávnenie alebo podnikajú na základe ivnostenského oprávnenia a
overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb. Na tento úèel komora
a/ zriaïuje vzdelávacie zariadenia a vykonáva odbornú prípravu èlenov
komory a záujemcov o ivnostenské oprávnenie,
b/ vydáva osvedèenia o vzdelaní za podmienok ustanovených osobitným zákonom,
c/ navrhuje èlenov skúobnej komisie na vykonávanie kvalifikaènej
skúky pod¾a osobitného predpisu,
d/ pripravuje podklady na kvalifikaèné skúky na overenie odborných
teoretických vedomostí a praktických znalostí technických alebo technologických postupov,
e/ navrhuje MV SR vybrané ivnosti, ktoré môu prevádzkova iba fyzické osoby, ktoré spåòajú osobitnú odbornú spôsobilos.
5. Komora spolupracuje s Ministerstvom kolstva SR, inými komorami a
odbornými intitúciami v tuzemsku a zahranièí, s obcami a inými právnickými
osobami.
6. Komora plní úlohy uloené zákonom NR SR è. 126/1998 Z.z. o Slovenskej ivnostenskej komore a pod¾a osobitných predpisov (ivnostenský zákon,
obchodný zákonník).

Sídlo komory:
Slovenská ivnostenská komora, Vysokokolákov 4, 010 08 ilina
Tel./fax: 041/764 51 95, e-mail: szkuk@slovanet.sk
Predseda SK: Ing. Vojtech Gottschall
Kontakt: SK Úrad komory - kancelária, Raèianska 71, 832 59 Bratislava 3
Tel.: 02/44 46 14 00, tel./fax: 02/49 24 65 88, e-mail: szkukba@stonline.sk

Úrad komory:
* SK Úrad komory - kancelária
Raèianska 71, 832 59 Bratislava 3
Riadite¾ úradu: Ing. Ján Kadúc
Tel.: 02/44 46 14 00, tel./fax: 02/49 24 65 88
E-mail:szkukba@stonline.sk, szkriaditel@stonline.sk
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Krajské zloky:
* SK KZ Banská Bystrica
tudentská 12, 960 01 Zvolen
Tel./fax: 045/533 53 75
E-mail: szkzv@slovanet.sk
* SK KZ Bratislava
Raèianska 71, 832 59 Bratislava 3
Tel./fax: 02/49 24 65 88
E-mail: szkukba@orangemail.sk
* SK KZ Koice
Floriánska 19, 040 01 Koice 1
Tel./fax: 055/727 91 36
* SK KZ Nitra
Farská 5, 949 01 Nitra 1
Tel./fax: 037/652 62 52
E-mail: szknr@slovanet.sk
* SK KZ Preov
Èapajevova 21, 080 01 Preov 1
Tel.: 051/771 06 46, fax: 051/771 01 74
E-mail: tenopp@stonline.sk
* SK KZ Trenèín
Opatovská 23, 911 01 Trenèín 1
Tel.: 032/640 24 45, fax: 032/640 24 47
E-mail: szktn@slovanet.sk
* SK KZ Trnava
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
Tel./fax: 033/551 27 20
E-mail: szktt@slovanet.sk
* SK KZ ilina
Hálkova 31, 010 01 ilina 1
Tel./fax: 041/565 28 85
E-mail: szkkzza@zoznam.sk
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SLOVENSKÁ PO¼NOHOSPODÁRSKA A POTRAVINÁRSKA
KOMORA
Ing. Ivan Oravec, predseda
SLOVENSKÁ PO¼NOHOSPODÁRSKA A POTRAVINÁRSKA KOMORA
(SPPK) bola zariadená zákonom è. 30/1992 Zb. ako netátna, verejnoprávna
a samospráva intitúcia so sídlom v Bratislave.
Poslaním SPPK je uplatòovanie oprávnených spoloèných záujmov svojich
èlenov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, úèas na jej uskutoèòovaní
a podpora a ochrana podnikania svojich èlenov v záujme rozvoja a zve¾aïovanie po¾nohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike.
Èlenmi komory sa môu sta fyzické osoby a právnické osoby, ktoré
vykonávajú podnikate¾skú èinnos v po¾nohospodárstve, potravinárstve a v biologických, technických a v obchodných slubách pre po¾nohospodárstvo
a potravinárstvo. Èlenmi komory sa môu sta aj samosprávne organizácie
zdruujúce fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikate¾skú
èinnos v uvedených oblastiach. Èlenstvo v komore vzniká na základe písomnej
prihláky.
Pôsobnos komory:
1. Komora spolupracuje s príslunými tátnymi orgánmi, ktorým poskytuje
najmä odborné stanoviská a návrhy pri príprave koncepcií rozvoja, veobecne
záväzných právnych predpisov; ustanovuje zástupcov komory do odborných a
poradných orgánov ministerstva.
2. Komora
a/ poskytuje svojim èlenom najmä informaèné a poradenské sluby
vo veciach spojených s podnikaním,
b/ organizuje vzdelávaciu èinnos, poradenskú èinnos a ediènú èinnos
c/ podporuje výskum,
d/ presadzuje spoloèné podnikate¾ské záujmy svojich èlenov, prièom
zlaïuje záujmy medzi jednotlivými odbormi podnikania,
e/ dbá o ochranu svojich èlenov pred nepoctivým obchodným stykom,
f/ stará sa o propagáciu svojich èlenov,
g/ spolupracuje s inými komorami a obdobnými intitúciami v tuzemsku
i v zahranièí,
h/ organizuje zmierovacie konanie v hospodárskych sporoch medzi svojimi èlenmi.
3. Komora spolupracuje v oblasti odborného vzdelávania so vzdelávacími
intitúciami Ministerstva kolstva SR a Ministerstva pôdohospodárstva SR.
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Úrad komory:
Slovenská po¾nohospodárska a potravinárska komora
Záhradnícka 21, 81107 Bratislava 1
Tel.: 02/50 21 71 11, fax: 02/55 56 48 00, e-mail:tomaskov@sppk.sk

Regionálne komory:
*

RPPK Banská Bystrica, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/414 67 92, fax: 048/414 67 92, e-mail: rppkbb@xcom.sk

*

RPPK Bánovce nad Bebravou, Sládkovièova 60, 957 01 Bánovce n. Bebravou
tel.: 038/760 47 27, fax: 038/760 47 27, e-mail: rppkbn@xcom.sk

*

RPPK Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov
tel.: 054/472 37 03, 488 28 60, fax: 054/488 28 61, e-mail: rppkbj@xcom.sk

*

RPPK Bratislava, Krína 52, 821 08 Bratislava 2
tel.: 02/554 24 322, Fax: 02/554 22 108, e-mail: rppkba@xcom.sk

*

RPPK Èadca, Paláriková 95, 022 01 Èadca
tel.: 041/432 61 00, fax: 041/ 432 78 17 (PPA), e-mail: rppkca@xcom.sk

*

RPPK Dolný Kubín, Radlinského 1716/46, 026 01 Dolný Kubín
tel.: 043/582 38 39, fax: 043/586 41 96, e-mail: oppkdk@xcom.sk

*

RPPK Dunajská Streda, Korzo B. Barótka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/552 13 42, 552 66 61- byt, fax: 031/552 78 24, e-mail: rppkds@xcom.sk

*

RPPK Galanta, Mierové nám. 1, 924 00 Galanta
tel.: 031/780 51 97, 785 21 78 - byt, fax: 031/780 51 97, e-mail: rppkga@xcom.sk

*

RPPK Humenné, Mierová 4, 066 01 Humenné
tel.: 057/775 20 55, fax: 057/775 20 55, e-mail: rppkhn@xcom.sk

*

RPPK Ilava, PD Boleov, 018 53 Boleov
tel.: 042/449 31 29, fax: 042/449 32 30, e-mail: rppkil@xcom.sk

*

RPPK Komárno, Senný trh è.3, 945 01 Komárno
tel.: 035/773 12 66, 773 12 65, fax: 035/773 12 64, e-mail: rppkkn@xcom.sk

*

RPPK Koice, Popradská 78, 040 11 Koice
tel.: 055/642 92 74, fax: 055/642 92 74, e-mail: rppkke@slovanet.sk
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*

RPPK Krupina, Svätotrojièné námestie 5, 963 01 Krupina
tel.: 045/551 18 23, fax: 045/551 18 23, e-mail: rppkka@xcom.sk

*

RPPK Levice, Dopravná 14, 934 01 Levice
tel.: 036/622 65 04, 631 31 23-sekr., fax: 036/631 30 80, e-mail: rppklv@xcom.sk

*

RPPK Liptovský Mikulá, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikulá
tel.: 044/551 42 58, fax: 044/551 42 58, e-mail: lppklm@xcom.sk

*

RPPK Luèenec, Podjavorinskej 19, 984 01 Luèenec
tel.: 047/432 35 89, fax: 047/451 16 59, e-mail: rppklc@xcom.sk

*

RPPK Martin, Mudroòova 45, 036 01 Martin
tel.: 043/423 04 81, 422 44 92, fax: 043/423 04 81, e-mail: rppkmt@xcom.sk

*

RPPK Michalovce, S. Chalupku 18, 071 01 Michalovce
tel.: 056/643 14 40, fax: 056/643 14 40, e-mail: rppkmi@xcom.sk

*

RPPK Nitra, tefánikova 88, 949 01 Nitra
tel.: 037/652 52 17, fax: 037/652 52 17, e-mail: rppknr@xcom.sk

*

RPPK Nové Zámky, Svätoplukova 1, 940 62 Nové Zámky
tel.: 035/642 80 33, fax: 035/644 83 81, e-mail: rppknz@xcom.sk

*

RPPK Partizánske, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske
tel.: 038/749 14 90, fax: 038/749 14 90, e-mail: rppkpe@xcom.sk

*

RPPK Poprad, Teplická è.4, 058 01 Poprad
tel.: 052/776 74 49, fax: 052/776 74 49, e-mail: pppkpp@xcom.sk

*

RPPK Povaská Bystrica, Centrum 1/1, 017 01 Povaská Bystrica
tel.: 042/434 01 69, fax: 042/434 01 69, e-mail: rppkpx@xcom.sk

*

RPPK Preov, Masarykova 10, 080 01 Preov
tel.: 051/773 25 32, fax: 051/773 25 32, e-mail: rppkpo@xcom.sk

*

RPPK Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza
tel.: 046/542 36 38, fax: 046/542 36 38, e-mail: rppkpd@xcom.sk

*

RPPK Rimavská Sobota, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
tel.: 047/563 15 27, fax: 047/563 15 27, e-mail: gppkrs@xcom.sk

*

RPPK Roòava, afárikova 71, 048 01 Roòava
tel.: 058/732 64 92, fax: 058/732 64 92, e-mail: rppkrv@xcom.sk

*

RPPK Senica, Hollého 750, 905 01 Senica n. Myjavou
tel.: 034/651 31 32, 651 70 10, fax: 034/651 28 03, e-mail: rppkse@xcom.sk
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*

RPPK Sobrance, PD Vinohrady, 072 63 Choòkovce
tel.: 056/652 32 06, fax: 056/652 25 98, e-mail: vinohrad@isternet.sk

*

RPPK Spiská Nová Ves, tefánikovo nám. 5, 052 01 Spiská Nová Ves
tel.: 053/446 77 31, fax: 053/446 77 57, e-mail: rppksn@xcom.sk

*

RPPK Stará Lubovòa, Preovská 3, 064 01 Stará ¼ubovòa
tel.: 052/432 17 07, fax: 052/432 23 07, e-mail: rppksl@xcom.sk

*

RPPK Stropkov, Hlavná 7, 091 01 Stropkov
tel.: 054/742 22 17, fax: 054/742 22 17, e-mail: rppksp@xcom.sk

*

RPPK Svidník, MUDr. Pribulu 1, 089 01 Svidník
tel.: 054/752 19 80, fax: 054/752 19 80, e-mail: rppksk@xcom.sk

*

RPPK ala, tefánikova 88, 949 01 Nitra
tel.: 037/652 52 17, fax: 037/652 52 17, e-mail: rppknr@xcom.sk

*

RPPK Topo¾èany, Nám. ¼.túra 1738, 955 01 Topo¾èany
tel.: 038/532 40 97, fax: 038/532 40 97, e-mail: rppkto@xcom.sk

*

RPPK Trebiov, Nám. mieru 1, 075 01 Trebiov
tel.: 056/672 51 75, fax: 056/672 51 75, e-mail: rppktv@xcom.sk

*

RPPK Trenèín, Námestie sv. Anny 7, 911 01 Trenèín
tel.: 032/652 96 42,fax: 032/652 96 75, e-mail: rppktn@xcom.sk, rppktn@stonline.sk

*

RPPK Trnava, Vajanského 22, 917 01 Trnava
tel.: 033/551 16 15, fax: 033/ 551 12 79, e-mail: rppktt@xcom.sk, rppktt@stonline.sk

*

RPPK Ve¾ký Krtí, Nemocnièná 3, 990 01 Ve¾ký Krtí
tel.: 047/483 11 33, 491 13 45, fax: 047/491 13 46, e-mail: rppkvk@xcom.sk

*

RPPK Vranov nad Top¾ou, Námestie Slobody 5, 093 01 Vranov nad Top¾ou
tel.: 057/442 16 26, fax: 057/442 16 26, e-mail: rppkvv@xcom.sk

*

RPPK Zlaté Moravce, tefánikova 88, 949 01 Nitra
tel.: 037/652 52 17, fax: 037/652 52 17, e-mail: rppknr@xcom.sk

*

RPPK Zvolen, Nám. SNP è.50, 960 01 Zvolen
tel.: 045/532 00 35, 540 11 96, fax: 045/ 540 11 95, e-mail: rppkzv@xcom.sk

*

RPPK iar nad Hronom, SNP 124, 965 01 iar nad Hronom
tel.: 045/671 63 53, fax: 045/673 58 29, e-mail: rppkzh@xcom.sk

*

RPPK ilina, Bôrická cesta 103, 010 01 ilina
tel.: 041/ 724 14 66, fax: 041/ 724 49 17, e-mail: rppkza@xcom.sk
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SLOVENSKÁ AGENTÚRA
PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU
Slovak Investment and Trade Development Agency
Martinèekova 17, 821 01 Bratislava 2
Kontakt: Ing. Roman Kuruc, generálny riadite¾
Tel.:
02/58 26 01 00, fax: 02/58 26 01 09
E-mail: sario@sario.sk, http://www.sario.sk/
SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCHODU
(SARIO) bola zriadená rozhodnutím ministra hospodárstva SR è. 94/2001
o zriadení príspevkovej organizácie s úèinnosou od 1. októbra 2001.
SARIO, .p.o., poskytuje rozsiahlu kálu informaèných a konzultaèných
sluieb s cie¾om podpori investorov, ktorí majú záujem investova na Slovensku a poskytuje servis slovenským exportérom s cie¾om napomôc im
pri expanzii na svetové trhy. SARIO je navrhnuté, aby bolo one-stop-shop
agentúrou pre zahranièných investorov, ktorá ponúka individuálne informácie
a napomáha vetkými spôsobmi na investièných a rozvojových projektoch.
Sluby:
1. Podporuje
- Slovensko a jeho investièné prostredie,
- investièné projekty zahranièných investorov,
- stimuly pre zahranièných investorov,
- moné miesta pre priemyselné parky a zóny,
- informácie dôleité pre vytvorenie exportnej stratégie slovenských
podnikov pre vstup na zahranièné trhy (informaèné a kninièné sluby).
2. Pomáha
- investorom pri realizácii projektov na zelenej lúke,
- slovenským spoloènostiam pri zakladaní spoloèných podnikov
so zahraniènými podnikmi,
- zahranièným partnerom pri h¾adaní slovenských spoloèností,
- investorom od poèiatoèného skúmania k¾úèových faktorov podnikate¾ského prostredia a po úspené zavàenie investièného projektu,
- klientom pri h¾adaní najlepieho pozemku, budov a subdodávate¾ov,
- partnerom v procese iadostí o investièné stimuly formou daòových
prázdnin a grantov,
- pri vytváraní nových pracovných príleitostí a rekvalifikácii zamestnancov na tieto miesta,
- etablovaným MSP na Slovensku v ich snahe preskúma nové trhy a
vytvori partnerstvá pre rast exportu.
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3. Ponúka
- databázu pozemkov a budov, ktoré sú k dispozícii investorom,
- databázu investièných príleitostí,
- priemyselné parky,
- regionálne analýzy a túdie, spoluprácu s regionálnymi intitúciami,
- sprostredkovate¾ské sluby on-line alebo ad hoc na poiadanie.
4. Poskytuje
- informácie o slovenských spoloènostiach a trhoch pre zahranièné
spoloènosti a intitúcie,
- pravidelné a cielené rozirovanie informácií,
- poradenstvo týkajúce sa informaèných zdrojov a získavania obchodných kontaktov,
- vedenie tátnych programov na podporu exportu pre MSP.
Pod¾a uznesenia vlády SR è. 678 zo dòa 19. júna 2002 bola agentúra SARIO
zriadená ako implementaèný orgán pre potreby èerpania pomoci zo trukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
V terminológii trukturálnych fondov sú implementaèné agentúry oznaèované ako sprostredkovate¾ské orgány pod Riadiacim orgánom (ïalej len
SO/RO).
SO/RO zabezpeèujú èinnosti súvisiace s informovaním verejnosti
o príleitostiach a výhodách vyuitia pomoci zo trukturálnych fondov EÚ
a o spôsobe èerpania pomoci; prijímajú iadosti o nenávratné finanèné
prostriedky (ïalej len NFP), zabezpeèujú posúdenie predkladaných projektov
a po schválení projektu s príjemcom pomoci podpisujú zmluvu o pridelení
NFP.
Súèasou SARIO je Slovenské exportné informaèné centrum (SEIC),
ktoré vzniklo s finanènou podporou programu PHARE. Hlavnou úlohou SEIC
je poskytova aktuálne, relevantné a komplexné informácie o zahraniènom
obchode a investíciách. K tomuto úèelu slúi odborná kninica a reerné sluby na objednávku. Pre èlenov SEIC poskytuje ïalie peciálne sluby, napr. online prístup k vybraných databázam SEIC. Niektoré sluby sú platené.

Regionálne zastúpenia SARIO:
* Banská Bystrica
nám. tefana Moyzesa 4
974 00 Banská Bystrica
Tel.: 048/415 23 04, 415 23 05, 0908 724 892
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* Koice
Jakobyho 19
040 01 Koice
Tel.: 055/729 56 26, 0908 777 782
* Nitra
Akademická 4
949 01 Nitra
Tel.: 037/658 61 01, 0908 724 889
* Preov
PCP, Budovate¾ská 38
080 01 Preov
Tel.: 051/759 85 40, 0908 724 893
* Trenèín
Nám. SNP 7
911 01 Trenèín
Tel.: 032/743 14 92, 0908 724 890
* ilina
Hálkova 31
010 01 ilina
Tel.: 041/763 18 08, 0908 724 891
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SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ RUCH
P.O.BOX 35, Nám. ¼. túra 1, 974 05 Banská Bystrica 5
Kontakt: JUDr. Roman atko, generálny riadite¾
Tel.: 048/413 61 46-8, fax: 048/413 61 49, e-mail.: sacr@sacr.sk
http://www.slovakiatourism.sk/
SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ RUCH (SACR) bola zriadená
Ministerstvom hospodárstva SR s úèinnosou od 1. 9. 1995 ako príspevková
organizácia oprávnená vykonáva marketing, propagaèné a informaèné pôsobenie v záujme rozvoja cestovného ruchu na Slovensku.
Základným poslaním SACR, podobne ako analogických zahranièných
národných organizácií pre marketing a propagáciu cestovného ruchu, je:
- úsilie o rast aktívneho zahranièného cestovného ruchu z h¾adiska poètu
úèastníkov a ekonomických prínosov,
- vytváranie pozitívneho imidu Slovenska v zahranièí ako cie¾ovej krajiny cestovného ruchu,
- zvyovanie úèasti obyvate¾stva na domácom cestovnom ruchu,
- poskytovanie marketingových poznatkov zo zahranièia a iných dôleitých informácií subjektom cestovného ruchu, profesijným zdrueniam a zväzom
cestovného ruchu, regiónom, orgánom tátnej správy a samosprávy.
Základné poslanie a úlohy zabezpeèuje SACR svojou marketingovou a
propagaènou èinnosou doma a v zahranièí. Zahranièná orientácia SACR
vychádza z marketingových analýz návtevnosti Slovenska a z trendov vývoja
cestovného ruchu v Európe a vo svete. Pod¾a teritoriálnej orientácie uskutoèòuje SACR svoje marketingové a propagaèné aktivity v poradí dôleitosti:
1. v susedných tátoch - s výnimkou Rakúska, t.j. Èeská republika, Maïarsko, Po¾sko a Ukrajina,
2. na trhoch s vysokým trhovým potenciálom - Nemecko, Rusko a Holandsko,
3. na trhoch s malým, ale rastúcim potenciálom - Francúzsko, Taliansko,
kandinávia, panielsko, Ve¾ká Británia, Pobaltské krajiny, Bielorusko, táty
bývalej Juhoslávie, Izrael, arabský trh,
4. na zámorských trhoch s vysokým trhovým potenciálom formou
spoloèného marketingu a propagácie stredoeurópskych tátov.
Poradiu dôleitosti zodpovedá aj rozsah a formy aktivít marketingového
pôsobenia v jednotlivých skupinách tátov. Formy pôsobenia na zahranièných
trhoch sú ve¾mi rôznorodé a SACR z nich vyuíva predovetkým:
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- oficiálna úèas a propagácia Slovenska na vybraných výstavách a ve¾trhoch cestovného ruchu formou národného stánku Slovenska, kde majú monos spoluúèasti podnikate¾ské subjekty aktívneho zahranièného cestovného
ruchu,
- samostatné prezentácie Slovenska ako cie¾ovej krajiny cestovného ruchu,
- workshopy, pracovné stretnutia slovenských a zahranièných podnikate¾ských subjektov cestovného ruchu,
- tlaèové konferencie v zahranièí a pozývanie zahranièných novinárov,
- distribúcia informaèných a propagaèných materiálov,
- írenie informácií prostredníctvom internetu,
- spolupráca v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu.
Na domácom trhu cestovného ruchu spolupracuje s regiónmi a strediskami
cestovného ruchu, podporuje ponuku prioritných produktov cestovného ruchu
Slovenska. V záujme rozvoja a rastu domáceho cestovného ruchu úzko
spolupracuje s domácimi masmédiami.
SACR na zmluvnom základe spolupracuje so Slovenskou asociáciou cestovných kancelárií a cestovných agentúr, Zväzom hotelov a retaurácií
Slovenskej republiky, Asociáciou informaèných centier Slovenska, Zdruením
lanoviek a vlekov - LAVEX, Zdruením miest a obcí Slovenska, Ekonomickou
fakultou UMB a na nezmluvnej báze s ïalími organizáciami a intitúciami Zväz kúpe¾ov a riediel Slovenskej republiky, Slovenský zväz vidieckeho turizmu a agroturizmu, Slovenský cykloklub, krajské a obvodné úrady - odbory
regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzahov atï.
SACR prostredníctvom implementaèného odboru pre cestovný ruch zároveò
plní funkciu Sprostredkovate¾ského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Sektorový operaèný program Priemysel a sluby.
Výsledky práce organizácie sú urèené predovetkým uívate¾om v zahranièí:
touroperátorom, cestovným kanceláriám, pecializovaným vydavate¾stvám,
masmédiám a koneèným úèastníkom cestovného ruchu. Na Slovensku je to
prenos marketingových a iných dôleitých informácií pre domáce subjekty cestovného ruchu. Tomuto úèelu slúi aj reprezentaèný èasopis Panoráma Slovenska, ktorý vydáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Pracoviská:
* Poboèka:
Záhradnícka 153, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Tel.: 02/50 70 08 01, fax: 02/55 57 16 49, e-mail: sacrba@sacr.sk
Implementaèná jednotka
Tel.: 02/50 70 08 03, e-mail: sacrsf@sacr.sk
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* Oficiálne zastúpenie v Èeskej republike:
Jilská 16, 110 00 Praha 1, Èeská republika
Tel./fax: +420/2/24 94 60 82, e-mail:sacrpraha@seznam.cz
* Oficiálne zastúpenie v Po¾skej republike:
Narodowe Centrum Turystyki S³owackiej
ul. Krakowskie Przedmiecie 13 pok.17 (budynek hotelu Europejski)
00-071 Warszawa, Polska
Tel./fax:++48/22/827 00 09, mobil: 0-606 236 044
e-mail: sacr@poczta.onet.pl
* Oficiálne zastúpenie v Holandsku:
Slowaaks Verkeersbureau
WTC Amsterdam
Strawinskylaan 623, 1077 XX Amsterdam, Nederland
Tel.:0031 20 575 2181, fax:0031 20 575 2182
e-mail:info@slowaaks-verkeersbureau.nl
* Oficiálne zastúpenie v Ruskej federácii:
Predstavite¾stvo Slovackovo Upravlenija po Turizmu
Posolstvo Slovackoj Respubliky
Ul. J.Fuèíka 17-19, 123 056 Moskva, Rossijskaja Federacija
Tel.: 007 095 251 76 31, fax: 007 095 251 76 45
e-mail: sacrmow@comail.ru
* Oficiálne zastúpenie v Rakúsku:
Slowakische Zentrale für Tourismus
Vertretung Österreich
Fillgradergasse 7, 4. Stock, A - 1060 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 5139569, fax: +43 1 5139763, Mobil: +43 650 9114090
e-mail:sacr-wien@aon.at
* Oficiálne zastúpenie v Nemecku:
Slowakische Zentrale für Tourismus
Vertretung Deutschland
Zimmerstrasse 27, 10969 Berlin, Deutschland
Tel.: +49 30 25 94 26 40, fax: +49 30 25 94 26 41
e-mail:sacr-berlin@botschaft-slowakei.de
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AGENTÚRA NA PODPORU VEDY A TECHNIKY
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava 4
Kontakt: RNDr. Stanislav Hlaváè, CSc., riadite¾
Tel.: 02/69 20 19 01, fax: 02/69 20 19 99, e-mail: agentura@apvt.sk
http://www.apvt.gov.sk/
AGENTÚRA NA PODPORU VEDY A TECHNIKY (APVT) bola zriadená
zákonom è. 203/2001 Z.z. s cie¾om úèelovo finanène podporova výskum a
vývoj v súlade so tátnou vednou a technickou politikou SR. Úlohou agentúry je
vytvori základ nového trendu podpory rozvoja vedy a techniky, ktorý je kompatibilný s pravidlami fungujúcimi v rámci krajín EÚ.
Èinnos:
Agentúra poskytuje úèelové finanèné prostriedky (granty) na základe hodnotenia externých expertov a po schválení radou agentúry
a/ tuzemským fyzickým a právnickým osobám na rieenie projektov základného a aplikovaného výskumu iniciovaných rieite¾mi alebo odberate¾mi,
b/ tuzemským organizáciám a pracoviskám v rámci medzinárodných dohôd
o vedecko-technickej spolupráci.
Agentúra sa riadi tatútom agentúry, ktorý bol schválený vládou SR. Èinnos
agentúry je zameraná na podporu úloh výskumu a vývoja orientovaných na
oblasti, ktoré nie sú obsiahnuté v tátnych programoch a objednávkach, ale svojím zameraním takisto napåòajú ciele a priority tátnej vednej a technickej politiky. Pouívaním centrálnej databázy úloh rozvoja vedy a techniky Informaèného systému vedecko-výskumného potenciálu (ISVVP) SR agentúrou sa
zabráni trieteniu finanèných prostriedkov a odborných kapacít na duplicitné
rieenia.
Agentúra verejne vyhlasuje výzvy na podávanie projektov, zverejòuje
kritéria, podmienky a náleitosti potrebné na predloenie projektu, organizuje
vyhodnotenie projektov nezávislými domácimi a zahraniènými odborníkmi v
súlade s medzinárodnými zvyklosami, pripravuje podklady pre rokovanie rady
agentúry, pre projekty schválené radou pripravuje zmluvy o poskytnutí
prostriedkov a kontroluje správnos a hospodárnos s nakladaním pridelených
prostriedkov. Okrem tejto èinnosti agentúra organizaène zabezpeèuje projekty
podané v rámci medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci medzi
SR a inými krajinami.
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tátna pomoc na výskum a vývoj prostredníctvom APVT
Poskytnutie podpory na rieenie úloh výskumu a vývoja pre podnikate¾ské subjekty sa povauje pod¾a zákona è. 231/1999 Z.z. o tátnej pomoci za tátnu
pomoc. Agentúra v tomto prípade vystupuje ako poskytovate¾ tátnej pomoci.
tátna pomoc je pomocou de minimis, ak celková pomoc jednému príjemcovi neprekroèí po dobu troch rokov objem ekvivalentný sume 100 000 .
V opaènom prípade sa jedná o tátnu pomoc, ktorej poskytnutie musí od 1. 5.
2004 schváli Ministerstvo financií SR.
Kvôli zjednodueniu postupov pri poskytovaní podpory pre podnikate¾ské
subjekty agentúra vypracovala Schému na podporu výskumu a vývoja Agentúrou na podporu vedy a techniky.
Pomoc pod¾a tejto schémy sa realizuje formou nenávratného finanèného
príspevku na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov.
Príjemcami pomoci sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR,
oprávnené na vykonávanie výskumu a vývoja, ktoré plánujú realizova jednotlivé druhy oprávnených projektov.
Oprávnené projekty zamerané na jednotlivé etapy rieenia projektov výskumu a vývoja musia zodpoveda obsahu definície: základný výskum, priemyselný (aplikovaný) výskum a predsúaný (experimentálny) vývoj.
Pomoc je urèená na úhradu výdavkov súvisiacich s rieením projektu a na
úhradu nákladov na zapoièanie a vyuívanie prístrojov, strojov a zariadení
potrebných na vykonanie projektu v súlade s rozpoètom projektu.
Poskytnutie pomoci iadate¾ iada písomne na základe výzvy na predkladanie projektov, zverejnenej na webovej stránke agentúry a v Obchodnom
vestníku. Formulár iadosti o poskytnutie nenávratného finanèného príspevku
vrátane formulára projektu výskumu a vývoja a zoznamu povinne predkladaných príloh je k dispozícii v mieste sídla agentúry a na jej webovej stránke.
Schéma tátnej pomoci Schéma na podporu výskumu a vývoja Agentúrou
na podporu vedy a techniky bola zverejnená v Obchodnom vestníku è. 66
z 5. apríla 2004.
Poznámka: zákonom NR SR è. 172/2005 Z.z. o organizácii tátnej podpory
výskumu a vývoja a o doplnení zákona è. 575/2001 Z.z. o organizácii èinnosti
vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov sa
s úèinnosou 1. júla 2005 zruuje Agentúra na podporu vedy a techniky
a zároveò sa na úèel podpory výskumu a vývoja poskytovaním finanèných
prostriedkov na rieenie projektov zriaïuje Agentúra na podporu výskumu
a vývoja, ako právny nástupca Agentúry na podporu vedy a techniky zriadenej
pod¾a zákona NR SR è. 203/2001 Z.z. v znení neskorích predpisov.
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ZDRUENIE PODNIKATE¼OV SLOVENSKA
Cukrová 14, 813 39 Bratislava 1
Kontakt: Sekretariát Generálnej rady ZPS
PhDr. Ján Oravec, CSc., prezident
JUDr. ¼udovít Paus, generálny sekretár
Tel./fax: 02/59 32 43 44, 59 32 43 50
e-mail: zps@zps.sk, http://www.zps.sk/
ZDRUENIE PODNIKATE¼OV SLOVENSKA (ZPS) vzniklo pod¾a platného
právneho poriadku schválením Stanov ZPS a rozhodnutím Ministerstva vnútra
a ivotného prostredia SR z januára 1990 v znení rozhodnutia z februára 1990.
ZPS je od 1. 3. 1993 èlenom Európskej konfederácie asociácií malých a stredných podnikov so sídlom v Bruseli.
ZPS, záujmové zdruenie obèanov podnikate¾ov Slovenskej republiky, je
ako prvá organizácia súkromných podnikate¾ov po novembri 1989 rozhodujúcim reprezentantom súkromnopodnikate¾ského stavu.
Poèas celej svojej èinnosti je základným poslaním ZPS prispie k vybudovaniu modernej a rozvinutej trhovej ekonomiky. Za svoju stavovskú povinnos povauje chráni podnikate¾ský stav pred obmedzovaním podnikate¾ských
práv a slobôd a zabraòova vetkým politickým a ekonomickým opatreniam
vedúcim k zhorovaniu rovnoprávneho trhového podnikate¾ského prostredia.
V záujme toho sa ZPS od svojho vzniku zasadzuje za:
- èo najiriu privatizáciu, obmedzovanie priamych zásahov tátu do
ekonomiky, celkovú liberalizáciu ekonomického ivota, obmedzovanie prerozde¾ovacích procesov v ekonomike a ochranu trhového prostredia pred klientelizmom,
- stabilnú legislatívu, ktorá jednoducho, jasne a spravodlivo stanoví
pravidlá správania sa vetkých podnikate¾ských subjektov a ich povinnosti voèi
tátu a ïalím subjektom,
- vytvorenie fungujúceho systému súdnictva a ïalích orgánov, umoòujúceho efektívnu ochranu práv jednotlivých podnikate¾ských subjektov,
- systematické informovanie verejnosti o podnikate¾skej sfére, prostredníctvom èoho mono v celej spoloènosti aktívne upevòova názor o prospenosti slobodného podnikania.
Politikum ZPS je zaloené na repektovaní práva slobody názoru a prejavu
kadého svojho èlena, podporujúceho spoloèenskú a politickú stabilitu
demokratického a právneho tátu. O zásadných vecných otázkach vytvárania a
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garantovania zodpovedajúceho podnikate¾ského prostredia je ZPS pripravené
rokova s kadým politickým subjektom, ktorý má reálny záujem o podporu
súkromného sektora.
Princípy èinnosti:
-

dobrovo¾nos,
repektovanie práva slobody názoru, prejavu a politickej príslunosti,
èestnos a morálnos.

Priority èinnosti - ZPS presadzuje:
-

nedotknute¾nos súkromného vlastníctva a jeho rovnoprávnos s ostatnými formami vlastníctva,
právny tát s jednoduchou legislatívou,
zmenu poh¾adu verejnosti na súkromný sektor s hlavným cie¾om odstráni jeho kriminalizáciu,
liberalizáciu ekonomiky,
zamedzenie neúmerného rastu tátnej byrokracie.

Èlenstvo:
Èlenstvo v ZPS môe by individuálne alebo kolektívne. Osobitným druhom
je èestné èlenstvo.
Status kolektívneho èlena ZPS zakladá zmluva o kolektívnom èlenstve
v ZPS, ktorá je slobodným vyjadrením vôle dvoch samostatných, právne kontituovaných záujmových zoskupení podnikate¾ov verejne deklarova a uplatòova spoloèné ciele.
Zdruenie podnikate¾ov Slovenska k 31. 12. 2004 má evidovaných v rámci
krajských organizácií ZPS 127 právnických a fyzických osôb a kolektívnych
èlenov malo 6. Celkovo èlenovia ZPS zamestnávali k 31. 12. 2004 viac ako
21 800 zamestnancov.
Zastúpenie ZPS:
Základnou formou presadzovania a obhajovania oprávnených záujmov èlenov ZPS pri vytváraní podnikate¾ského prostredia je otvorená a vecná komunikácia, usilujúca sa o kontruktívny dialóg. Výsledkom tohto dlhodobého
úsilia je súèasné zastúpenie ZPS v:
- Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (ECOSOC),
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- Európskej konfederácii asociácií malých a stredných podnikov so sídlom
v Bruseli,
- Republikovej únii zamestnávate¾ov (ZPS je zakladajúcim èlenom tejto
únie),
- Rade hospodárskeho a sociálneho partnerstva Slovenskej republiky (tripartita),
- Rade vlády Slovenskej republiky pre vedu a techniku,
- Správnej rade Veobecnej zdravotnej poisovne,
- Správnej rade Sociálnej poisovne,
- Správnej rade, Dozornej rade a v Zbore zástupcov Národnej agentúry pre
rozvoj malého a stredného podnikania,
- najvyích orgánoch zmieaných obchodných komôr (Francúzsko-slovenskej obchodnej komore, Slovensko-maïarskej obchodnej komore, Slovenskopo¾skej obchodnej komore, vajèiarsko-slovenskej obchodnej komore, Slovenskorakúskej obchodnej komore, Americkej obchodnej komore na Slovensku),
- poradných orgánoch tátnej správy v celej jej vertikálnej truktúre,
- poradných orgánoch netátnych domácich a zahranièných intitúcií.
Priority ZPS na rok 2005:
Základným poslaním Zdruenia podnikate¾ov Slovenska je podie¾a sa na
budovaní a ochrane rozvinutej ekonomiky s cie¾om vytvorenia transparentného
a etického, výhodami a výnimkami nedeformovaného podnikate¾ského prostredia. V novembri 2004 schválil Snem ZPS na rok 2005 nasledujúce priority ZPS:
1. Zlepenie postavenia podnikate¾a v spoloènosti, vrátane ochrany jeho
osoby, rodiny a majetku, ako hlavného garanta ïalieho rozvoja Slovenska.
2. Zlepenie reálnej vymoite¾nosti práva zaloené na kvalitnej legislatíve
spojenej s dodriavaním etických princípov a s potlaèením korupcie, ako urèujúcich atribútov právneho tátu.
3. Zásadné a systematické zniovanie celkového daòového, odvodového
a poplatkového zaaenia podnikate¾ov.
4. Presadzovanie zmeny hospodárskej politiky EÚ smerom k zlepovaniu
trhového podnikate¾ského prostredia, s osobitným dôrazom na legislatívny a
regulaèný rámec podnikania.
5. Zefektívnenie výkonu tátnej správy prepojené s výrazným skvalitnením
a zotíhlením aparátu.
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SLOVENSKÝ IVNOSTENSKÝ ZVÄZ
Raèianska 71, 831 02 Bratislava 3
Kontakt: JUDr. Peter Masár, prezident
Ing. Viola Kromerová, generálna sekretárka
Tel.: 02/49 24 62 34, fax: 02/49 24 66 53, e-mail: sekretariat@szz.sk
http://www.szz.sk/
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 právnické osoby
- ivnostenské spoloèenstvá cechy, zdruenia a spolky, pokia¾ ich predmet èinnosti je v súlade s cie¾mi SZ.
Cie¾om SZ doma i v zahranièí je tlmoèi, presadzova a obhajova záujmy
ivnostníkov, malých a stredných podnikate¾ov vo vzahu k tátnym, regionálnym a miestnym orgánom, k organizáciám zamestnancov a tie k netátnym
a mimovládnym organizáciám. Pre svojich èlenov a pre ich èlenské organizácie
poskytuje priamo alebo sprostredkovane odborné konzultaèné, poradenské
informaèné sluby vo vetkých oblastiach záujmu, ako aj vzdelávacie aktivity
aj v spolupráci so zahranièím na témy technické, obchodné, právne.

Adresy ivnostenských spoloèenstiev a profesijných cechov:
*

Cech elektrotechnikov Slovenska
Blagoevova 14, 851 04 Bratislava 5
Kontakt: Ing. Vladimír Kesegh, tel./fax: 02/62 31 08 29

*

Cech kachliarov Slovenska
Ivánska cesta 23, 823 57 Bratislava 2
Kontakt: Ing. Robert alvata, tel./fax: 02/43 29 52 50, e-mail: bosmansky@soust.sk

*

Cech kamenárov Slovenska
Pod amfiteátrom 7, P.O.Box 160, 934 01 Levice 1
Kontakt: RNDr. Ján Krtík, tel.: 036/631 44 76, e-mail: soustav@mail.viapvt.sk

*

Cech klampiarov Slovenska
Trenèianska cesta 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Kontakt: Ing. Ján Kahan, tel./fax: 032/771 42 05, e-mail: jasek@jaseksro.sk

*

Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska
M.R. tefánika 10, 902 01 Pezinok
Kontakt: Ing. Vojtech Gottschall, tel./fax: 033/641 33 14
e-mail: promp@computel.sk
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*

Cech podlahárov Slovenska
Komenského ul. 5, 911 01 Trenèín 1
Kontakt: Jozef Mokrý, tel./fax: 032/744 33 56, 02/52 49 53 71
e-mail: hygienacentrum@hygienacentrum.sk

*

Cech strechárov Slovenska
Ruinovská 1, 821 02 Bratislava 2
Kontakt: Stanislav Èimárik, tel.: 02/48 28 94 05, fax: 02/48 28 94 06
e-mail: cech.strecharov@slovanet.sk

*

Cech Taxi
Mierová 95, 821 05 Bratislava 2
Kontakt: Milan Velèický, tel./fax: 02/43 42 40 22, e-mail: taxi@szz.sk

*

Cech vykurovania a tepelnej techniky
Jesenského 15, P.O.Box 4, 960 01 Zvolen 1
Kontakt: Ing. Miroslav Fuksa, tel./fax: 045/536 60 44
e-mail: cvtt@nextra.sk

*

Cech zámoèníkov a kovoobrábaèov
M.R. tefánika 3, 920 01 Hlohovec 1
Kontakt: Ján Marala, tel./fax: 033/742 17 43, e-mail: thermint@pobox.sk

*

Cech zváraèských odborníkov
Botanická 49, 917 08 Trnava
Kontakt: Ing. Jozef Jasenák, PhD., tel./fax: 033/550 49 50
e-mail: zvar@tt-slmet.sk, ctt@mtf.stuba.sk

*

Grémium obchodníkov na Slovensku
Odborárska 1, 831 02 Bratislava 3
Kontakt: Marián Koál, tel.: 02/44 45 88 71-5, fax: 02/44 25 75 75
e-mail: inhav@netax.sk

*

Miestne zdruenie podnikate¾ov a ivnostníkov v obci Nenince
Hlavná ulica 238, 99126 Nenince
Kontakt: Miroslav Bielik, tel./fax: 047/487 81 91
e-mail: ocu@nenince.sk

*

Národná asociácia malých cestovných kancelárií
ilinská 2, 811 06 Bratislava 1
Kontakt: Ing. Marta ubová, tel.: 02/52 44 27 21, fax: 02/52 49 83 95
e-mail: promotravel@promotravel.sk

*

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska
Èelakovského 11, 811 03 Bratislava 1
Kontakt: Ing. Vladimír Guttek, tel.: 02/54 41 41 74, fax: 02/54 43 09 89
e-mail: narks@narks-real.sk
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*

Slovenský cech informatiky, úètovníctva a managementu
Drieòová 37, 821 02 Bratislava 2
Kontakt: Ing. Vladimír Sirotka, CSc., tel.: 02/43 33 09 25, fax: 02/43 33 09 30
e-mail: vsirotka@zoznam.com

*

Spoloèenstvo práèovní, èistiarní a farbiarní v SR
Kapitulská 15, 974 01 Banská Bystrica 1
Kontakt: Ing. Lubomír Belej, tel.: 048/415 50 14, fax: 048/415 12 28
e-mail: cito@netax.sk

*

Zdruenie podnikate¾ov a ivnostníkov Trnavského kraja
SOU energetické, Sibírska 1, 917 02 Trnava 1
Kontakt: Frantiek Kurinec, tel./fax: 033/599 18 45
e-mail: strechaj@zoznam.sk

*

Zdruenie prevádzkovate¾ov cestnej automobilovej dopravy SR
Bzovická 24, 851 07 Bratislava 5
Kontakt: Ing. Martin Mosej, tel./fax: 02/63 83 08 04, e-mail: zpcad@stonline.sk

*

PROKHAP (Profesná komora opravárov a kontrolórov hasiacich prístrojov)
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Kontakt: Jozef Hamík, tel./fax: 02/43 33 20 11

*

ivnostenské spoloèenstvo Detva
Tajovského 2, 962 12 Detva
Kontakt: Martin Fekiaè, tel./fax: 045/545 67 28, e-mail: apo@zv.psg.sk

*

Okresné ivnostenské spoloèenstvo ilina
Vysokokolákov 4, 010 01 ilina 1
Kontakt: Duan Hrutinec, tel.: 041/516 63 72, fax: 041/516 53 72

*

Zdruenie podnikate¾ov a ivnostníkov Liptovské Sliaèe
è.d. 841, 034 84 Liptovské Sliaèe
Kontakt: Vladimír Klaèan, tel: 0907 913 777
e-mail: vladimir.klacan@dmb.sk
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MALÝCH PODNIKOV
Sídlo asociácie: Drieòová 37, 821 02 Bratislava 2
Kontakt: Dipl.Ing. Vladimír Sirotka, PhD., prezident
Zuzana Kubicová, organizaèná pracovníèka
Tel.: 02/43 33 09 30, fax: 02/43 33 09 25, e-mail: actoris@actoris.sk
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA MALÝCH PODNIKOV (SAMP) je organizácia
zastupujúca malých podnikate¾ov a jej vznik bol iniciovaný Európskou chartou
malých podnikov. Svoju èinnos orientuje na priestor malých a stredných podnikate¾ov, s aiskom na ivnostníkov, samostatne zárobkovo èinné osoby, podniky do 50 zamestnancov a rodinné podniky. Èlenom sa môe sta podnikate¾ fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí s cie¾mi a poslaním asociácie, chce
v nej pracova a zaviae sa dodriava stanovy asociácie.
Asociácia je registrovaná Ministerstvom vnútra SR od 7. 6. 2002 a je
právnickou osobou pod¾a zákona è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov.
Èinnos:
1. Napomáha a presadzuje uplatnenie Európskej charty malých podnikov
v podnikate¾skom prostredí SR, úzko spolupracuje s orgánmi EÚ v tejto oblasti
a úzko spolupracuje so tátnymi orgánmi i netátnymi intitúciami SR.
2. Napomáha presadzova podnikate¾skom spoloèné oprávnené záujmy
podnikate¾ov, poskytuje úèinnú pomoc svojím èlenom pri ich podnikate¾skej
èinnosti, pri ich úsilí o vysokú prosperitu, pri rozvoji ich kvalifikácie a rekvalifikácie ich pracovníkov.
3. Napomáha vytvoreniu vhodného priestoru na podnikanie obhajovaním
oprávnených záujmov svojich èlenov - podnikate¾ov.
4. Asociácia je ivnostenským spoloèenstvom pod¾a zákona è. 455/1991 Zb.
o ivnostenskom podnikaní v znení neskorích predpisov.
Hlavné formy pôsobnosti asociácie:
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.
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5. Predkladá návrhy a pripomienky na rieenie oprávnených záujmov svojich èlenov tátnym a miestnym orgánom.
6. Zabezpeèuje pripomienkové konanie k návrhom legislatívnych noriem,
najmä z poh¾adu MSP.
Pri získavaní ïalích informácií o èinnosti asociácie, jej aktivitách a monej
pomoci z jej strany je moné sa obráti na regionálne kancelárie SAMP.

Regionálne kancelárie:
* Slovenská asociácia malých podnikov
kancelária Bardejov
Komenského 16, 085 01 Bardejov
Kontakt: RNDr. Andrej Fedor, tel.: 0903 711 824
* Slovenská asociácia malých podnikov
kancelária Martin
Priehradná 22, 036 08 Martin - Priekopa
Kontakt: Ing. Milan Hruka
Tel.: 043/428 69 89, 428 64 00, fax: 043/422 48 70
* Slovenská asociácia malých podnikov
Kukuèínova 22, 921 01 Pieany
Kontakt: Ing. Ivan Samuel, tel.: 0905 564 508
* Slovenská asociácia malých podnikov
kancelária Preov
Hlavná 29, 080 01 Preov
Kontakt: Ing. Hedviga Vadinová
Tel.: 051/773 37 96, fax: 051/773 46 60, e-mail: eduko@vadium.sk
* Slovenská asociácia malých podnikov
kancelária Trnava
SOU stavebné, Lomonosovova 6, 917 00 Trnava
Kontakt: Zuzana Baranovièová
Tel./fax: 033/552 20 72, e-mail: baranovicova@privatnet.sk
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ZDRUENIE NA PODPORU PODNIKANIA - SME UNION SLOVAKIA
Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava 1
Kontakt: Ivan tefanec, predseda
Tel.: 0905 856 476, e-mail. info@sme-slovakia.sk, http://www.sme-slovakia.sk
ZDRUENIE NA PODPORU PODNIKANIA - SME UNION SLOVAKIA
(SME Union Slovakia) je riadnym èlenom Small and Mediu Enterprises Union
(SME Union), medzinárodného ekonomického nezávislého podnikate¾ského
zdruenia, ktoré bolo zaloené v roku 1996 èlenmi podnikate¾ských skupín spojených s èlenskými stranami Európskej ¾udovej strany (EPP). SME Union verí
v princípy EPP - sloboda a zodpovednos - a podporuje princípy trhového
hospodárstva. Zasadzuje sa o podporu slobodného podnikania, odstraòovanie
byrokratických prekáok, ktoré bránia hospodárskemu rozvoju.
SME Union Slovakia prezentuje záujmy malých a stredných podnikate¾ov.
Zasadzuje sa najmä za:
- vytváranie podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania,
- vytváranie platformy pre rozvoj spolupráce medzi malými a strednými
podnikate¾mi na Slovensku a v Európskej únii,
- iniciovanie projektov rozvoja malých a stredných podnikate¾ov a posilnenie spolupráce s ve¾kými firmami,
- vytváranie jasnej a transparentnej legislatívy pre podnikanie,
- rovnú daò a zníenie daòového a odvodového zaaenia,
- flexibilnú pracovno - právnu legislatívu,
- zjednoduenie administratívnych formalít s cie¾om urýchli zakladanie
nových podnikov,
- zlepenie vymáhate¾nosti práva,
- dodriavanie formálnych a neformálnych pravidiel,
- zavedenie pravidiel o lobingu tandardných v krajinách EÚ do slovenskej
legislatívy,
- dodriavanie etiky v podnikaní.
SME Union Slovakia v rámci Európskej únie je za odstraòovanie bariér
v podnikaní, za èo najskorie zruenie obmedzení v oblasti vo¾ného pohybu
osôb a poskytovania sluieb, podporuje liberalizáciu trhu, podporuje konkurenciu, a to aj v daòovej oblasti.
Tieto ciele chce SME Union Slovakia dosiahnu najmä úzkou komunikáciou
s ¾uïmi s rozhodovacími právomocami, prezentáciou potrieb malých a stredných podnikate¾ov a predkladaním návrhov zlepujúcich podnikate¾ské
prostredie.
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ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATE¼OV SLOVENSKA
Raèianska 71, 832 59 Bratislava 3
Kontakt: Ing. Ján Majerský, prezident
Tel.:
02/49 24 62 46, 49 24 64 99, fax: 02/49 24 63 72
E-mail: sekretariat.zsps@rainside.sk, http://www.zsps.sk/
ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATE¼OV SLOVENSKA (ZSPS) je nezávislá, dobrovo¾ná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová 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 180 èlenov.
ZSPS zabezpeèuje tieto èinnosti:
1. Ochraòuje podnikate¾ské záujmy svojich èlenov prostredníctvom úèasti
na tvorbe legislatívnych prác a slovenských legislatívnych noriem s normami
Európksej únie, podie¾a sa svojimi návrhmi a stanoviskami na tvorbe zákonov
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, ktoré sú èlenmi 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 Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou,
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. Je
èlenom Republikovej únie zamestnávate¾ov.
6. V snahe presadzova a podporova podnikate¾ské záujmy èlenov zdruuje ich pod¾a odvetvovej pecializácie do sekcií - stavebnej výroby, výroby
stavebných látok, projekcie a ininieringu a do sekcie dopravy a mechanizácie.
7. Cestou odborných komisií hospodársko-právnej, sociálnej, technickej
a zahranièného podnikania zabezpeèuje rieenie zloitých problémov a poradenskú èinnos vo vymedzených oblastiach.
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8. Zabezpeèuje poradenské a konzultaèné sluby pri podávaní iadostí
na ude¾ovanie pracovných povolení podnikate¾ských subjektom so sídlom v SR
a v Spolkovej republike Nemecko na základe zmluvy o dielo.
9. Poskytuje sprostredkovanie kvalitného poistenia pre podniky na nemeckom stavebnom trhu.
10. ZSPS roziruje svoj vplyv na podnikate¾ské subjekty, zástupcov tátnej
správy a verejnej správy a na odborné organizácie prostredníctvom Sekretariátu ZSPS.
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SLOVENSKÝ ZVÄZ VÝROBNÝCH DRUSTIEV
Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava 26
Kontakt: Ing. Daniel Pavel, predseda
Dr. Jozef Jurkoviè, CSc., riadite¾ kancelárie predsedu
tel.: 02/ 58 24 12 02, fax: 02/53 41 24 12
e-mail: president@szvd.sk
Ing. Daniel Piatnica, riadite¾ odboru podnikate¾ských sluieb
tel.: 02/58 24 12 22, fax: 02/53 41 23 95
e-mail: marketing@szvd.sk
http://www.szvd.sk/
SLOVENSKÝ ZVÄZ VÝROBNÝCH DRUSTIEV (SZVD) je záujmovým
zdruením výrobných a iných drustiev. Vznikol v roku 1953. V súèasnosti zväz
zdruuje okolo 115 èlenských drustiev. Vo svojej èinnosti vychádza zo stanov.
Najvyím orgánom SZVD je Valné zhromadenie zástupcov èlenských
drustiev.
Èinnos:
1. Zastupuje èlenské drustvá vo vzahu k tátnym orgánom, presadzuje
a obhajuje oprávnené záujmy svojich èlenov v Republikovej únii zamestnávate¾ov a jej prostredníctvom v tripartitných orgánoch SR.
2. Poskytuje drustvám úèinnú odbornú pomoc v oblastiach ich èinnosti.
Metodicky pomáha a usmeròuje èlenské drustvá v ekonomickej, legislatívnej,
právnej oblasti, vo financovaní, v otázkach daòových, mzdových, v úètovníctve
a v tatistike.
3. SZVD vykonáva akviziènú èinnos, sprostredkovate¾ský a informaèný
servis pre èlenské drustvá v týchto odboroch èinnosti: textilný tovar, pletené
oatenie, konfekèný priemysel, vrchné odevy, pracovné odevy, koiarska
a galantérna výroba, výroba obuvi, výroba hraèiek, stavebná výroba, nábytkárska výroba, drevárske výrobky, strojárenské výrobky, kovospracujúca výroba,
elektrotechnická výroba, brúsené sklo a vianoèné ozdoby, dekoraèná a úitková
keramika, kozmetika telová a vlasová, autokozmetika, bytová kozmetika,
výrobky z plastov, ostatné chemické výrobky, polygrafia, edícia kníh a iná publikaèná èinnos.
4. Poskytuje poradenskú èinnos v oblasti tandardizácie, certifikácie a pri
tvorbe projektov - podnikate¾ských zámerov orientovaných na rôzne formy
finanènej výpomoci, od regionálnej úrovne a po iadosti zo trukturálnych fondov.
5. V snahe pomôc drustvám realizova ich produkciu, ako aj získa
najnovie marketingové informácie pre výrobkové, technologické a organizaèné
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inovácie, zväz koordinuje úèas drustiev na kontraktoch a na potenciálne najefektívnejích a najzvuènejích ve¾trhoch a výstavách, subkontraktaèných
burzách a iných akciách doma i v zahranièí.
6. Organizuje výchovu a vzdelávanie èlenov, rozvoj kultúrnej, portovej
a rekreaènej èinnosti.
7. Vychováva mladý odborný dorast pre drustevníctvo v odborných uèilitiach v Poprade a Bardejove.
8. Zväz úzko spolupracuje s ministerstvami - MH SR, MF SR, MPSVSR,
MVRR SR, ako aj s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania, SARIO, SOPK, Zdruením miest a obcí Slovenska a EU v Bratislave.
9. Vo vzahu k tátnym a vládnym orgánom riei problematiku invalidov.
10. S cie¾om získania kontaktov spolupracuje s obchodnými kanceláriami
zastupite¾ských úradov SR.
11. V oblasti zahranièných vzahov sa zväz zúèastòuje na práci v Medzinárodnom drustevnom zväze. Zväz je èlenom CICOPA - pecializovaného
výboru Medzinárodného drustevného zväzu pre výrobné drustvá a èlenom
výboru CECOP - európskej konfederácie výrobných, sociálnych drustiev a participujúcich podnikov. Zväz úzko spolupracuje s ostatnými drustevnými zväzmi v rámci EÚ.
12. Zväz vydáva èasopis Výrobné drustevníctvo, v ktorom sprostredkúva
informácie pre èlenov a pracovníkov výrobných drustiev, ich riadiaci manament a ostatných.
13. Zväz podporuje a iniciuje zakladanie drustiev.
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SLOVENSKÝ ZVÄZ
VIDIECKEJ TURISTIKY A AGROTURISTIKY
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 2
Kontakt: Július Hudec, predseda
Tel./fax: 043/539 51 97
SLOVENSKÝ ZVÄZ VIDIECKEJ TURISTIKY A AGROTURISTIKY
(SZVTA) 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.
Poslaním zväzu je najmä:
- zastupova záujmy svojich èlenov v rozvoji vidieka a v agroturistike vo
vzahu k orgánom tátnej správy a samosprávy vetkých stupòov, spolupracova pri návrhoch na dotaènú politiku v oblasti agroturistiky a vidieckej turistiky,
- pomáha pri ochrane a rozvoji historického a kultúrneho dedièstva v
oblasti vidieckeho turizmu, starostlivosti o kultúrne dedièstvo skanzenov,
- napomáha spracúvanie podnikate¾ských zámerov a poskytova poradenskú pomoc podnikate¾om v agroturistike a vidieckej turistike,
- organizova kurzy, semináre, kolenia, zamerané na prenos informácií a
nových poznatkov pre rozvoj vidieka agroturistiky,
- vydáva informaèný bulletin a katalóg agroturistiky a vidieckej turistiky
na Slovensku,
- organizova exkurzie, úèas na výstavách, ve¾trhoch a iných podujatiach
propagaèného charakteru,
- sprostredkova priame obchodné vzahy medzi svojimi èlenmi aj vo
vzahu k tretím osobám,
- spolupracova s inými zdrueniami a podnikate¾skými subjektami, ktoré
majú vzah k cestovného ruchu,
- zabezpeèova poradenstvo v teréne prostredníctvom krajských a iných
zastúpení,
- spolupracova so zahraniènými zväzmi pre rozvoj vidieka a agroturistiky
a zabezpeèova potrebné informácie,
- udrova a dopåòa www stránku pre propagáciu vidieka a agroturistiky.
Èlenmi zväzu sa môu sta fyzické a právnické osoby, ktoré pôsobia
v oblasti vidieka a majú záujem pomôc jeho rozvoju. O prijatí za èlena zväzu
rozhoduje predstavenstvo zväzu na základe predloenej prihláky za èlena
po zaplatení roèného èlenského príspevku vo výke 300 Sk.
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SLOVENSKO-VAJÈIARSKE ZDRUENIE
PRE ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU
Tajovského ul. 10, 974 00 Banská Bystrica 1
Kontakt: Peter Patú, riadite¾ zdruenia
Tel./fax: 048/415 27 82, e-mail: peter.patus@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 a na Cypre
pre tudentov vysokých a stredných odborných kôl CR.
261

ASOCIÁCIA INFORMAÈNÝCH CENTIER SLOVENSKA
Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikulá 1
Kontakt: PaedDr. Ivona Fraòová, prezidentka
Tel.: 044/551 45 41, 16 186, 552 24 18, fax: 044/551 44 48
E-mail: info@infoslovak.sk, http: //www.infoslovak.sk/
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. Vznikla s cie¾om
propagova Slovensko v záujme rozvoja aktívneho 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 základných informácií a
sluieb v turistických informaèných centrách, ktoré sú èlenmi Asociácie, a podporujú rast ich kvality,
5. koordinujú èinnos èlenov Asociácie najmä v oblasti vzájomnej výmeny
informácií.
Aktuálny zoznam èlenov Asociácie informaèných centier Slovenska sa
nachádza na internetovej stránke www.infoslovak.sk/.
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ
A CESTOVNÝCH AGENTÚR
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava 2
Kontakt: Ing. Stanislav Macko, generálny sekretár
Tel: 02/53 41 90 58, fax: 02/58 23 33 85
E-mail: sacka@ba.sknet.sk, sacka@stonline.sk, http://www.sacka.sk/
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ A CESTOVNÝCH AGENTÚR (SACKA) bola zaloená v roku 1991. Je dobrovo¾ným,
nezávislým zdruením cestovných kancelárií, cestovných agentúr a ïalích
firiem a intitúcií, ktoré sa zaoberajú cestovným ruchom (CR). Hlavným
poslaním asociácie je prispieva k rozvoju CR, presadzova a ochraòova záujmy svojich èlenov, ktoré súvisia s jej hlavným poslaním, podporova ich èinnos a zvyova ich profesionálnu prestí.
Èlenstvo v asociácii je riadne, pridruené a èestné. Riadnymi èlenmi asociácie sa môu sta cestovné kancelárie a cestovné agentúry, pridruenými èlenmi
sú poisovne, vydavate¾stvá, organizátori ve¾trhov, dodávatelia sluieb CR,
odborné vzdelávacie a výskumné intitúcie a koly. SACKA mala k 1. 1. 2005
157 èlenov. Je kolektívnym èlenom Zdruenia podnikate¾ov Slovenska, Zväzu
zamestnávate¾ov dopravy, pôt a telekomunikácií SR a Európskeho zdruenia
cestovných kancelárií a cestovných agentúr ECTAA so sídlom v Bruseli.
Èinnos:
1. Zastupuje a podporuje záujmy svojich èlenov a lobuje pre ne v styku
s verejným s súkromným sektorom.
2. Spolupracuje s orgánmi tátnej správy pri vypracúvaní príslunej národnej legislatívy a rozvojových koncepcií.
3. Napomáha rozvoju podnikate¾ských kontaktov svojich èlenov s partnermi v SR a v zahranièí; úzko spolupracuje s inými zdrueniami CR v oblasti
hotelov, retaurácií, dopravy a pod.
4. Podporuje rozvoj zdravého konkurenèného prostredia v SR.
5. Poskytuje informácie o aktivitách cestovných kancelárií a cestovných
agentúr pre cestujúcu verejnos.
6. Presadzuje praktické uplatòovanie Etického kódexu a iných tandardov.
7. Podporuje èestné a objektívne preetrovanie saností klientov na prípadné nedostatky v slubách poskytovaných èlenmi SACKA.
8. Zastupuje èlenov SACKA a záujmy národného trhu v medzinárodných
organizáciách, najmä v Európskom zdruení cestovných kancelárií a cestovných
agentúr ECTAA a vo výkonnom výbore regionálneho zoskupenia IATA Èeskej
a Slovenskej republiky (APJC CZ/SK).
263

9. Zabezpeèuje informácie z oblasti CR pre svojich èlenov, ktoré im
sprostredkúva cez vnútorný internetový informaèný systém.
10. Iniciuje a organizuje odborné semináre, vzdelávacie a kontaktné podujatia pre pracovníkov cestovných kancelárií a cestovných agentúr.
11. Spolupôsobí pri uskutoèòovaní podujatí podporujúcich rozvoj CR v SR
(ve¾trhy, konferencie, burzy, semináre a pod.).
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SLOVENSKÝ CECH INFORMATIKY, ÚÈTOVNÍCTVA
A MANAGEMENTU
Sídlo cechu: Drieòová 37, 821 02 Bratislava 2
Kontakt: Dipl.Ing. Vladimír Sirotka, PhD., prezident
Martina Ondirková, ekonómka
Tel.: 02/43 33 09 30, 43 42 24 45, fax: 02/43 33 09 25, e-mail: actoris@actoris.sk
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
pomoci z jeho strany je moné sa obráti na regionálne kancelárie cechu.
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Regionálne kancelárie:
* Slovenský cech informatiky, úètovníctva a managementu
regionálna kancelária Martin
Priehradná 22, 036 08 Martin - Priekopa
Kontakt: Ing. Milan Hruka
Tel.: 043/428 69 89, mobil: 0905 228 619, fax: 043/422 48 70
* Slovenský cech informatiky, úètovníctva a managementu
regionálna kancelária Skalica
Potoèná 29, 909 01 Skalica
Kontakt: Jaroslav Ruièka
Tel.: 034/664 43 42, e-mail.:jaroslavruzicka@orangemail.sk
* Slovenský cech informatiky, úètovníctva a managementu
regionálna kancelária Trenèín
Kounícka 2, 911 00 Trenèín 1
Kontakt: Anna Némethová, tel.: 032/652 56 63
* Slovenský cech informatiky, úètovníctva a managementu
regionálna kancelária Trnava
SOU - stavebné, Lomonosovova 6, 917 00 Trnava 1
Kontakt: Zuzana Baranovièová
Tel.: 033/552 20 72, e-mail: baranovicova@privatnet.sk
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SLOVENSKÉ CENTRUM PRODUKTIVITY
Univerzitná 1, 010 26 ilina 1
Kontakt: prof.Ing. Milan Gregor, PhD., prof.Ing. Branislav Mièieta, PhD.
Tel.: 041/513 27 47, 513 15 02, fax: 041/513 15 02
E-mail: slcp@slcp.sk, http://www.produktivita.sk, www.slcp.sk/
SLOVENSKÉ CENTRUM PRODUKTIVITY (SLCP) 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 SLCP je zaèatie a koordinácia národného 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 promótorov 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 SLCP naviac poskytuje z¾avy na vlastné akcie, bezplatné èlenstvo v odborných sekciách a bezplatné zasielanie Informaèného spravodaja SLCP.
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TOP CENTRUM PODNIKATELIEK
Preovská 39, 821 08 Bratislava 2
Kontakt: PhDr. Elvíra Chadimová, prezidentka
Tel.: 02/55 56 85 59, fax: 02/55 57 12 03
E-mail: info@tcp.sk, http://www.tcp.sk
TOP CENTRUM PODNIKATELIEK je obèianske zdruenie zaloené pod¾a
zákona è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení zmien a doplnkov so sídlom v Bratislave, ktoré od roku 2001 pôsobí pod vedením Elvíry Chadimovej
ako dobrovo¾nícka organizácia zdruujúca podnikate¾ky a manaérky.
Cie¾om centra je podnecova úèas podnikateliek v hospodárskom a verejnom ivote, podporova ich odborný rast a dvíha ich sebavedomie.
Pri zlepovaní legislatívnych podmienok pre fungovanie súkromných firiem,
vrátane rodinných podnikov, centrum spolupracuje s ïalími partnermi. Podporuje rovnos príleitostí, poukazuje na rozlièné formy diskriminácie ien a
poaduje ich odstránenie.
Centrum pestuje klubovú èinnos v bratislavskej centrále a vo svojich regionálnych strediskách v Stupave, Kemarku, Martine a Leviciach, prièom plánuje otvori ïalie strediská, najmä v oblastiach mimo ve¾kých èi väèích miest.
V spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje súa ,,Vynikajúca podnikate¾ka Slovenskej republiky. Organizuje medzinárodné stretnutia, konferencie, workshopy a semináre pre podnikate¾ky a manaérky. Podie¾a sa na budovaní medzinárodnej siete podnikateliek a manaérok v èlenských i kandidátskych krajinách Európskej únie.
Okrem Národnej agentúry spolupracuje s úradmi práce a spomedzi mimovládych organizácií najmä s obèianskym zdruením Profesionálne eny.
V zahranièí intenzívne spolupracuje najmä s Moravskou, Juhoèeskou a Stredoèeskou asociáciou podnikateliek a manaérok a s Nemeckým a Rakúskym
zväzom podnikateliek.
Èlenkou zdruenia môe by ena staria ako 18 rokov, ktorá súhlasí s jeho
stanovami a cie¾mi a spåòa jedno z kritérií uvedených v stanovách. Èlenskú základòu tvoria riadne èlenky - podnikate¾ky a manaérky, ktoré majú hlasovacie právo a môu by volené do orgánov zdruenia, ïalej èlenky sympatizujúce so zdruením a èestné èlenky bez hlasovacieho práva. O prijatí uchádzaèky o èlenstvo v zdruení rozhoduje predsedníctvo zdruenia na základe kritérií
uvedených v stanovách.
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GS1 SLOVAKIA
správca èiarových kódov EAN pre Slovenskú republiku
Nanterská 23, 010 08 ilina 1
Kontakt: Marianna Revallová
Tel.: 041/565 11 85, fax: 041/565 11 86, e-mail: inform@gs1sk.org
http://www.gs1sk.org
Neziskové mimovládne zdruenie GS1 SLOVAKIA je správcom èiarových
kódov EAN a systému EAN.UCC pre Slovenskú republiku. Zdruenie vykonáva èinnos na základe licenènej zmluvy uzatvorenej s globálnou organizáciou
GS1 (predtým EAN International) so sídlom v Bruseli od roku 1993.
Globálny systém identifikácie EAN.UCC pouíva viac ako milión výrobcov,
obchodníkov a prepravcov v 155 krajinách sveta.
V roku 2004 dolo k premenovaniu organizácie z EAN na GS1 z dôvodu
globalizácie a rozírenia èinnosti organizácie. Skratka EAN znamenala
Európske èíslovanie tovarov a nový názov GS1 vyjadruje to, e organizácia je
lídrom v tvorbe globálnych tandardov.
tandardy systému EAN.UCC:
1. Celosvetová identifikácia tovarov a sluieb pomocou EAN èísel, prièom
identifikova mono maloobchodné, ve¾koobchodné aj prepravné balenia.
2. Celosvetovo akceptované èiarové kódy EAN, UPC, ITF-14, UCC/EAN128, RSS, Composite.
3. Elektronická výmena údajov (EDI - EANCOM), ktorá umoòuje
spoloènostiam vymieòa si informácie a dokumenty v tandardizovanom formáte.
4. Rádiofrekvenèná identifikácia (RFID) pre maloobchod, ve¾koobchod
a prepravu pod názvom EPC (Electronic Product Code).
5. Elektronický katalóg produktov a sie prepojených elektronických
katalógov.
6. Globálna klasifikácia produkcie.
7. Vysledovate¾nos potravín na základe jednoznaèných identifikaèných
èísel EAN a doplnkových informácii.
EAN kódy v praxi:
EAN kódmi sa oznaèujú výrobky urèené na predaj v maloobchode. Pouívanie EAN kódov významne zjednoduuje a zrých¾uje maloobchodný a
ve¾koobchodný predaj. Výrobky môe EAN kódmi oznaèi výrobca, obchodník
alebo distribútor.
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1. Zdruenie GS1 Slovakia na základe registrácie pridelí firme celosvetovo
jednoznaèné identifikaèné EAN èísla a umoní jej pouíva tandardy systému
EAN.UCC.
- Registrácia je moná prostredníctvom internetu, osobnou návtevou
v sídle zdruenia alebo potou.
- Právnické osoby sa registrujú v GS1 Slovakia, fyzické osoby sa registrujú v EAN Slovakia s.r.o. Práva a záväzky vyplývajúce z registrácie sú rovnaké pre fyzické aj právnické osoby.
2. Po zaregistrovaní obdrí firma rozsah EAN èísel. Kadému výrobku
musí prideli jedno EAN èíslo a vedie si zoznam alebo databázu pridelených
kódov.
3. EAN èíslo dá firma grafikovi alebo tlaèiarovi, ktorý z neho pomocou
softvéru vygeneruje èiarový kód. Èiarový kód sa stane súèasou grafiky etikety
alebo obalu. Ve¾kos èiarového kódu upravuje norma STN 797, preto treba pri
zostavovaní etikety/obalu vyhradi dostatoèné miesto pre èiarový kód.
4. EAN èíslo výrobku obchodník uloí do svojho informaèného systému
a k nemu priradí názov, popis výrobku a jeho cenu. Zosnímaním èiarového kódu
systém rýchlo a bezchybne vyh¾adá informácie potrebné na predaj výrobku.

EAN Slovakia, s.r.o.
dcérska spoloènos GS1 Slovakia
Zdruenie GS1 zaloilo rozhodnutím Správanej rady 1. 9. 2004 spoloènos
EAN Slovakia, s.r.o. Úlohou EAN Slovakia, s.r.o., je najmä zapája fyzické
osoby do systému EAN.UCC a poskytova pouívate¾om sluby spojené
s pouívaním EAN kódov.
Sluby:
1.
2.
3.
4.
5.

Tlaè etikiet.
kolenia.
Kontrola kvality tlaèe èiarových kódov.
Predaj softvéru na generovanie èiarových kódov v rôznych úrovniach.
Predaj analyzátorov.

Kontakt:
* EAN Slovakia, s.r.o.
Nanterská 23, 010 08 ilina
Tel.: 041/500 41 70, fax: 041/500 41 71
E-mail: inform@ean.sk, http://www.ean.sk
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CECH PODNIKATE¼OV V ENERGETIKE SLOVENSKA
Pankúchova 7, 851 04 Bratislava 5
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 palív, elektriny, tepla, tepelných izolácií, obnovite¾ných a efektívnych
energetických zdrojov. Zdruuje podnikate¾ov vo výskume, projekcii, výrobe
zariadení, prevádzke zdrojov energie, montánych, servisných prác, v obchode
a ïalích slubách.
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.
CECH PODNIKATE¼OV V ENERGETIKE SLOVENSKA sa zapája tie
do tvorby legislatívnych noriem v odvetví energetiky a ivotného prostredia.
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EKOPARK BRATISLAVA - DÚBRAVKA
Neinvestièný fond
Pankúchova 7, 851 04 Bratislava 5
Kontakt: Ing. Fridolín Slaninka, predseda Správnej rady
Tel.: 0905 645 466
EKOPARK Bratislava je stále výstavné, konzultaèno-poradenské, osvetové,
koliace a edièné centrum pre oblasti ivotného prostredia, úspor energie a vody,
vyuívanie obnovite¾ných a efektívnych energetických zdrojov, separovaného
zberu odpadov, ekologickej dopravy a správnej výivy ¾udí. Vybudovanie
areálu organizuje EKOPARK Bratislava, neinvestièný fond, s podporou Zdruenia Za matku Zem, Fondu pre alternatívne energie, Cechu podnikate¾ov v energetike Slovenska a ïalích mimovládnych organizácií a firiem - dodávate¾ov
vystavovaných zariadení, nadácií a zahranièných organizácií.
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 17 sektorov:
-

Slneèná energia
Veterná energia
Geotermálna energia
Biomasa
Bioplyn
Malé vodné elektrárne
Tepelné èerpadlá
Kogenerátorové jednotky
Palivové èlánky

-

Vykurovacie a regulaèné systémy
Stavebné a izolaèné materiály
Energeticky úsporné spotrebièe
Ekodoprava
Separovaný zber odpadu
a recyklácia
Èistenie a etrenie vody
Ochrana pôdy a ovzduia
Ekopo¾nohospodárstvo

EKOPARK pripravuje zriadenie energetického múzea. Návteva EKOPARKu je moná po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Odborníci podajú záujemcovi informácie o výkonnosti, spotrebe, monostiach a nárokoch
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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ACTORIS SYSTEM
Poradensko-podnikate¾ské stredisko PHARE - PALMIF
Drieòová 37, 821 02 Bratislava 2
Kontakt: Dipl.Ing. Vladimír Sirotka, PhD., riadite¾
RSDr. Vladimír Horský, vedúci sekcie vzdelávania
Tel.:
02/43 33 09 30, 43 42 74 47, fax: 02/43 33 09 25
E-mail: actoris@actoris.sk, http://www.actoris.sk
Vladimír Sirotka, PhD. - ACTORIS SYSTEM - Agentúra pre computerizáciu,
technicko-organizaèné, rozborové a informaèné sluby bola zaloená v roku
1990 ako nezávislá personálna firma. Je vzdelávacím strediskom, ktoré sa
vo svojej èinnosti zameriava hlavne na malých a stredných podnikate¾ov
a na rodinné podnikanie.
Od roku 1996 vykonáva na základe realizácie pilotného projektu s grantovou podporou PHARE - PALMIF èinnos poradensko-podnikate¾ského strediska a inkubátora sluieb pre malých a stredných podnikate¾ov.
Èinnos:
1. Poskytuje poradenské a konzultaèné sluby s orientáciou na:
- spracovanie podnikate¾ských plánov a projektov pre získanie tartovacieho kapitálu pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, banky a podporné
intitúcie, pre mikropôièkový program a Seed capital,
- spracovanie projektov pre predvstupové a trukturálne programy EÚ,
- poradenstvo pri podnikaní v zmysle ivnostenského zákona a pre
zaèínajúcich podnikate¾ov a rodinné podnikanie,
- úètovné a ekonomické poradenstvo, poradenstvo z ekonomického,
organizaèného a právneho pozadia MSP,
- pomoc pri zakladaní obchodných spoloèností.
2. Úètovné a ekonomické sluby:
- ekonomické a úètovnícke sluby, externé spracovávanie úètovníctva
a daòových priznaní.
3. Vzdelávanie:
- výkon rekvalifikaèných kurzov pre samostatne zárobkovo èinné
osoby, uchádzaèov o zamestnanie, malé a stredné podnikanie v oblasti: zaloenie vlastnej firmy, úètovník v jednoduchom a podvojnom úètovníctve, ekonóm
malej firmy, práca s PC, PC a jazyková príprava AJ,NJ, národný program
vzdelávania MSP,
- výkon kolení pre získanie odbornej spôsobilosti v oblasti verejného
obstarávania,
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- zabezpeèenie a výkon verejného obstarávania pre externých záujemcov,
- realizácia programu Spin-off.
4. Prevádzkuje inkubátor pre zaèínajúce subjekty malého a stredného
podnikania.
5. Vypracúva a vydáva pedagogické a uèebné materiály v oblasti ekonomiky, úètovníctva, manamentu a marketingu (metodické broúry, peòaný
denník pre JÚ, Skúste podnika, Financie malých a stredných podnikov).
Oblas èinnosti:
1. Poradenstvo a konzultaèné sluby:
Poradenstvo pri zaèatí podnikania v Poradensko-podnikate¾skom stredisku PHARE:
- zaloenie firmy, získanie ivnostenského oprávnenia, podmienky
ustanovenia prevádzkárne a prevádzkovanie ivnosti,
- získanie tartovacieho kapitálu a formulácia iadostí a projektov pre
nenávratné finanèné príspevky a pôièky,
- priestory na podnikanie a miestne dane, spolupráca s obcami,
- sociálne a zdravotné poistenie podnikate¾a a zamestnancov,
- úètovníctvo a dane z príjmu, DPH, spotrebné dane,
- realizuje korepondenènú poradenskú èinnos v oblasti malého,
stredného a rodinného podnikania.
2. Vzdelávanie:
- vzdelávací systém vyuíva rekvalifikaèné kurzy, akreditované
M SR a je modulovo postavený. Firma má akreditovaných 12 predmetov, ako:
zaloenie vlastnej firmy, motivaèný kurz - základný informaèný kurz pre MSP,
jednoduché úètovníctvo, podvojné úètovníctvo, ekonóm súkromného podnikania, úètovník ivnostenského podnikania, práca s PC, práca s PC a AJ, práca
s PC a NJ,
3. Inkubátor:
Firma prevádzkuje Inkubátor pre MSP v oblasti sluieb, obchodu a remeselných ivností, a to poskytovaním poradenstva i priestorov, absolventskou
praxou a pomocou v zaèiatkoch podnikania.
Actoris Systém spolupracuje so ivnostenskými organizáciami, Slovenskou
asociáciou malých podnikov, Slovenským cechom informatiky, úètovníctva
a manamentu, Slovenskou asociáciou finanèníkov a profesijnými cechmi.
Firma zabezpeèuje na základe zmluvy s Úradom pre verejné obstarávanie
odbornú prípravu pre získanie odbornej spôsobilosti v oblasti verejného obstarávania, je zapísaná na MVRR SR ako oficiálna organizácia so spôsobilosou pre
poradenstvo a spracovanie projektov a iadostí o nenávratné finanèné príspevky
z predvstupových a trukturálnych fondov EÚ.
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Regionálne zastúpenie:
* Bardejov
Komenského 16, 085 01 Bardejov
Kontakt: RNDr. Andrej Fedor
Mobil: 0903 711 824, e-mail: fedorsen@nextra.sk
* Martin
Priehradná 22, 036 08 Martin - Priekopa
Kontakt: Ing. Milan Hruka
Tel.: 043/428 69 89, mobil: 0905 228 619
* Preov
Masarykova 29, 080 01 Preov
Kontakt: Ing. Hedviga Vadinová
Tel.: 051/773 37 96, fax: 051/773 46 60, e-mail: eduko@vadium.sk
* Trnava
SOU stavebné, Lomonosoova 6, 917 00 Trnava
Kontakt: Zuzana Baranovièová
Tel.: 033/552 20 72, e-mail: baranovicova@privatnet.sk
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EKONOM - SERVIS
Viedenská cesta 5, 852 20 Bratislava 5
Kontakt: Ing. Karol Bielik, riadite¾
Tel.: 02/62 24 99 68, fax: 02/62 24 98 04, e-mail.: e-s@e-s.sk
EKONOM-SERVIS, n.o., pôsobila od roku 1993 ako tátna príspevková organizácia v zriaïovate¾skej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.
Dòa 31. 12. 2004 dolo k transformácii Ekonom-Servisu na neziskovú organizáciu EKONOM-SERVIS, n.o., ktorej zakladate¾om je Ministerstvo hospodárstva
SR a zamestnanci príspevkovej organizácie Ekonom-Servisu.
EKONOM-SERVIS, n.o., poskytuje odborné èinnosti pre zakladate¾a a iné
orgány centrálnej riadiacej sféry a pre subjekty podnikate¾skej sféry.
Pre subjekty podnikate¾skej sféry poskytuje komplex nasledovných
odborných sluieb:
- vypracúva finanèné a ekonomické analýzy, stanovuje bonitu podnikate¾ských subjektov,
- spracúva analytické, prognostické, programové a iné expertízne túdie,
- poskytuje konzultácie a poradenskú pomoc a spracúva dokumenty
potrebné pri vzniku, fungovaní, fúzií, rozèlenení, predaji, zruení a likvidácie
podnikov organizaèného, ekonomického, finanèného a daòového charakteru,
- poskytuje odbornú, konzultaènú, metodickú a organizaènú pomoc samosprávnym orgánom a podnikate¾ským subjektom pri výbere zamerania a spracovaní projektov spolufinancovaných zo trukturálnych fondov Európskej únie,
- poskytuje benchmarkingové aktivity a vyuívanie benchmarkindexu
podnikate¾skými subjektami,
- organizuje kurzy, kolenia, semináre, sympóziá a dobrovo¾né draby,
- ohodnocuje podniky a ich majetkové zloky (hmotný, nehmotný
a finanèný majetok vrátane akcií) pri vklade do nového alebo existujúceho podnikate¾ského subjektu a zvýení základného imania, pre poskytnutie úverov
peòanými ústavmi a pre daòové úèely s vyuitím oprávnenia znaleckej organizácie v odbore podnikové hospodárstvo, odvetvie oceòovanie a hodnotenie
podnikov v odbore ekonomika a podnikanie.
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EURÓPSKA VZDELÁVACIA AKADÉMIA
Nobelova 16, 836 14 Bratislava 33
Kontakt: RNDr. Anna Némethyová, CSc., riadite¾ka
Tel.: 02/49 10 02 00, fax: 02/49 10 02 22
E-mail: euva@euva.sk, http://www.euva.sk
EURÓPSKA VZDELÁVACIA AKADÉMIA, n.o. (EuVA) je právnym nástupcom príspevkovej organizácie Ministerstva hospodárstva SR - Intitútu
zahranièného obchodu a vzdelávania. Intitút zahranièného obchodu a vzdelávania bol rozhodnutím vlády SR s úèinnosou 1.2.2005 transformovaný na
neziskovú organizáciu Európska vzdelávacia akadémia.
EuVA zabezpeèuje odborné vzdelávanie v oblastiach vymedzených zákonom è. 386/1997 Z. z. o ïalom vzdelávaní v znení neskorích predpisov, a to
najmä:
- sluby v oblasti výchovno-vzdelávacej èinnosti, overovania znalostí a
spôsobilosti, vykonávanie vetkých druhov kvalifikaèných skúok a vydávania
osvedèení o vykonaní skúok, poradensko-konzultaèná èinnos v ekonomických, jazykových a ïalích vybraných odboroch,
- sluby v oblasti ïalieho vzdelávania (kvalifikaèného, pecializovaného
a rekvalifikaèného) záujmového a obèianskeho vzdelávania so zameraním na
vzdelávanie mládee a dospelých v súlade so zákonom è. 386/1997 Z.z. o
ïalom vzdelávaní v znení neskorích predpisov,
- zabezpeèenie rekvalifikácie obèanov v oblasti obchodu a cestovného ruchu (CR), zabezpeèovanie prípravy a komplexné preskúanie sprievodcov CR,
- spolupráca v oblasti vzdelávania s ïalími subjektmi a zahraniènými
partnermi (stredné a vysoké koly, vzdelávacie zariadenia, vedecké ústavy v
záujme zvyovania efektívnosti poskytovaných sluieb,
- zabezpeèovanie komplexných vzdelávacích aktivít pod¾a dopytu a
konkrétnych poiadaviek odberate¾ov,
- organizovanie jazykových kurzov a vykonávanie jazykových skúok.
EuVA je základòou pre ïalí rozvoj vedomostí a uvedomuje si dôleitos
vzdelávania v rámci vstupu Slovenska do EÚ, pri organizovaní ktorého EuVA
preukazuje vysokú profesionalitu a konkurencieschopnos. Snahou EuVA je
pripravi manaérov ako aj expertov a pripravi kvalitných odborníkov pre tátnu a verejnú správu.
EuVA pôsobí v èinnosti implementácie trukturálnej politiky EÚ a je zameraná na podporu vzdelávania a zodpovednosti za implementáciu trukturálnej
politiky EÚ v rámci prípravy pracovníkov pre úèas na jednotnom trhu EÚ.
EuVA je pecializovanou intitúciou pre vzdelávanie manaérov - expertov
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zahranièného obchodu, akreditovaná expertnou komisiou spoloènosti International Education Society (IES). IES pridelila Intitútu zahranièného obchodu a
vzdelávania v roku 2000 prestíny rating A - pièková vzdelávacia intitúcia s
medzinárodnými skúsenosami, ktorý sa kadoroène obnovuje.
EuVA ponúka:
1. Vzdelávanie zamestnancov v tátnej slube, vzdelávanie zamestnancov
vo verejnej slube a vzdelávanie v prípravnej tátnej slube
2. Jazyková príprava pre tátnu správu
3. Prípravné kurzy k ditanènému túdiu:
- Animátor vo¾ného èasu
- Finanèný manament
- Majster odbornej výchovy
- Masmediálna komunikácia
- Informatika
4. Doplòujúce pedagogické túdium - Majster odbornej výchovy
5. Kurzy:
- Poèítaèové kurzy (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, ...)
- Prípravné poèítaèové kurzy na ECDL
- Sprievodca cestovného ruchu (akreditovaný M SR a IES)
- Guvernantka - opatrovate¾ka (akreditovaný M SR)
- Diplomatický protokol (akreditovaný M SR a IES)
- Moderná asistentka (akreditovaný M SR)
- Príprava obchodnej diplomacie SR
- Trh, ceny a marketing pohostinských a ubytovacích sluieb
- Zaloenie, ocenenie, dispozièné rieenie a tandardy pohostinských a
ubytovacích zariadení
- Organizácia a riadenie pohostinských a ubytovacích podnikov
- Slovensko a Európa dnes
- Bankový marketing
6. Tréningy:
- Komunikaèné zruènosti
- Projektový manament
- Credit Trainig
- Èasový manament
- Minútový manament
- Cie¾ový manament
- Obchod na konkurenènom trhu
- Image osobnosti
- Rozvoj osobnosti
- Antistresové a relaxaèné techniky
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- Public Relations
- Pracovné porady a monosti alternatívnej komunikácie
- Hodnotenie a odmeòovanie ¾udských zdrojov
7. Semináre
- Európsky fond regionálneho rozvoja
- tátny rozpoèet ako súèas verejných financií
- História a intitúcie Európskej únie a jej rozhodovacie procesy
8. Jazyková príprava
- Jazykové kurzy akreditované M SR v jazyku anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, panielskom, portugalskom a talianskom.
- Individuálna výuèba vo svetových jazykoch.
Medzinárodná spolupráca
1. Spolupráca so zahraniènými subjektami pri realizácii projektov v rámci
programov PHARE, ISPA, SAPARD a bilaterálna spolupráca s Holandským
krá¾ovstvom, Belgickým krá¾ovstvom, Francúzskom a Nemeckom, prípadne
ïalími krajinami EÚ.
2. Medzinárodná spolupráca v oblasti výchovy, vzdelávania a rekvalifikácie.
3. Spracovávanie projektov týkajúcich sa vzdelávania v oblasti Európskej
integrácie a vzdelávania v oblasti obchodnej a veobecnej diplomacie.
4. Vyuèovanie slovenského jazyka, vrátane overovania úrovne vedomostí
cudzích tátnych prísluníkov.
5. Odborná a organizaèná gescia na predvýjazdovú prípravu pracovníkov
pre zahranièné zastupite¾ské úrady zahraniènej sluby pod¾a schválených projektov.
6. Overovanie odborných predpokladov uchádzaèov pri výberovom konaní
a príprava pracovníkov obchodnej diplomacie a delegátov obchodnej siete pred
dlhodobým vyslaním na obchodno-ekonomické oddelenia zastupite¾ských
úradov SR zahranièí.
EuVA zabezpeèuje vzdelávanie v spolupráci s externými lektormi. Na
vzdelávacie aktivity akreditované spoloènosou IES môe EuVA vydáva
medzinárodný certifikát IES a zaradi úspených absolventov do medzinárodnej
databázy IES. Na vetky základné vzdelávacie projekty obdrala EuVA (IZOV)
akreditácie Ministerstva kolstva SR. Absolventom vzdelávacích aktivít akreditovaných v zmysle platných zákonov vydáva Osvedèenia o získanom vzdelaní
s celotátnou alebo medzinárodnou platnosou. Absolventom neakreditovaných
aktivít vydáva EuVA Certifikát o absolvovaní vzdelávacej aktivity.
EuVA od roku 1999 aktívne pôsobí v Asociácii intitúcií vzdelávania
dospelých v SR s registraèným èíslom 51/1999. Od roku 1999 je èlenom SOPK.
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CENTRUM ÏALIEHO VZDELÁVANIA
EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
Palisády 22, 811 06 Bratislava 1
Kontakt: prof.Ing. Ján Porvazník, CSc., riadite¾
Tel./fax: 02/54 41 26 08, tel.: 02/54 41 16 62, e-mail: cdv@dec.euba.sk
http://cdv.euba.sk/
CENTRUM ÏALIEHO VZDELÁVANIA EU V BRATISLAVE (CÏV EU) je
vzdelávacím, výskumným, znaleckým, expertným a informaèným pracoviskom
orientovaným na ïalie vzdelávanie a ekonomické znalectvo v tudijných a vedných odboroch, v rámci ktorých pripravuje absolventov Ekonomická univerzita.
Centrum je nosite¾om akreditácie M SR, úspeným absolventom vydáva
osvedèenia s celotátnou pôsobnosou.
Poslaním CÏV EU v oblasti ïalieho ekonomického a manaérskeho
vzdelávania obèanov je umoni jeho úèastníkom doplni, rozíri a prehåbi si
získané vzdelanie, rekvalifikova sa, uspokoji svoje záujmy alebo pripravi sa
na získanie stupòa vzdelania na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ïalie
vzdelávanie organizuje CÏV EU ako súèas celoivotného vzdelávania.
Vzdelávacie aktivity
1. pecializaèné túdiá a kurzy (dlhodobé)
Vzdelávacie aktivity tohto druhu sú najrozsiahlejou èasou CÏV EU.
Sú orientované na finanèné právo, marketing, manament, finanèníctvo a na
podnikanie v SR a v Európskej únii. Výuèba zodpovedá poiadavkám rôznych
cie¾ových skupín, s rôznym rozsahom hodín a spôsobom výuèby, ktorú praktizuje dennou, veèernou a víkendovou formou.
túdium Ekonómia pre kadého - marketing, manament a ekonomika
je urèené pre tých, ktorí chcú zvládnu poznatky pre rozvíjanie vlastných podnikate¾ských aktivít, resp. majú záujem pracova v ekonomických alebo manaérskych èinnostiach a funkciách. Poèas akademického roka pravidelne organizuje jednosemestrálne víkendové a dvojsemestrálne veèerné túdium. Záujemcovia ho môu absolvova aj korepondenènou formou (samotúdium).
túdiá zamerané na podnikate¾ské prostredie v Európskej únii pod
názvom Manaérske kompetencie v podmienkach Európskej únie a Právo a
ekonómia v podmienkach Európskej únie poskytujú teoretické poznatky a
praktické zruènosti o základných aspektoch správneho fungovania vnútorného
trhu Európskej únie.
Záujemcom, ktorí sa chcú uplatni ako úètovníci alebo pracova v tejto
oblasti, ponúka kurz Úètovníctvo.
Odborné, metodické i legislatívne poznatky potrebné pre výkon èinnosti
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znalcov v odbore Ekonomika a podnikanie ponúka túdium Ohodnocovanie
majetku podnikov.
2. E-learningové kurzy
Touto progresívnou formou vzdelávania je moné tudova 3 moduly:
Manament v práci a podnikaní, Marketing a Podnikové financie. Tento typ kurzov je urèený pre vetkých, ktorí sa dokáu vzdeláva samotúdiom prostredníctvom internetu. CÏV EU kadému tudujúcemu poskytne prístupové meno a
heslo, samohodnotiace testy a konzultácie s lektorom prostredníctvom e-mailu.
3. pecializaèné semináre a tréningy
Sú krátkodobé aktivity v rozsahu 1, 2 a 3 dní prispôsobené poiadavkám
jednotlivcov a potrebám firiem na celom Slovensku. Z oblasti Controllingu je
pripravený súbor seminárov rozdelený do dvoch stupòov s cie¾om pokry pecifické potreby úèastníkov z rôznych podnikov, líiacich sa svojou ve¾kosou i
predmetom podnikania.
Pre manaérov, ktorí sa chcú zdokonali v manaérskych schopnostiach
a zruènostiach, sú organizované tréningy Self a Time Managementu a tréningy motivácie, vedenia porád a práce v tíme. Najaktuálnejie semináre sú zamerané na problematiku sebaprezentácie, znalosti etikety a protokolu s názvom
Obchodná diplomacia v praxi alebo ako si budova nový profesionálny imid.
Vzdelávacia ponuka bola rozírená o 1-dòové odborné semináre pre znalcov
Vybrané problémy znaleckého odvetvia Finanèníctvo, zameraný na tvorbu
finanèného plánu ako súèas podnikového plánu, aktuálne trendy prístupov ku
kalkulovaniu a rozpoètovaniu nákladov. Charakteristika cenných papierov a ich
ohodnocovanie v podmienkach SR sú obsahom seminára Ohodnocovanie cenných papierov.
Z finanèného práva sú pripravené dva semináre Cenné papiere
v právnej reflexii slovenského právneho poriadku a Právo finanèného trhu.
Rozpracovaná je príprava seminára Tvorba rozvojových a investièných
projektov s aplikáciou programu EFINA, ktorý je iadaný firmami pracujúcimi s týmto programom.
CÏV EU reaguje aj na poiadavky a potreby klientov a pod¾a konkrétnych objednávok pripravuje semináre a tréningy "ité na mieru".
4. Prípravné kurzy na vykonanie prijímacej skúky na EU
CÏV EU ich organizuje od roku 1995 pre tudentov S, ale aj záujemcov z radov zamestnancov podnikov, ktorí sa v príslunom roku budú hlási na
túdium na EU. Záujemcovia sú pripravovaní z predmetov základy ekonómie,
matematika a jazyka anglického a nemeckého v piatich formách tohoto kurzu,
ktoré prebiehajú poèas celého kolského roka.
5. Univerzita tretieho veku
CÏV EU organizuje UTV v spolupráci s Univerzitou Komenského v
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Bratislave (UK) v odbore Ekonomika. Záujemcovia absolvujú v Centre odbor
Ekonomika I (1 rok) a Ekonomika II (tie 1 rok). Pre absolventov odboru
Ekonomika I a II ponúka nadstavbové túdium Ekonomika III (trvajúce tie 1
rok) ukonèené závereènou skúkou a odovzdaním osvedèenia.
Medzinárodné aktivity
1. MBA program - pokraèovanie 2-roèného slovensko-nemeckého programu MBA s Európskou kolou manamentu ESCP-EAP v Berlíne, absolvovaním ktorého frekventanti získajú medzinárodne uznávaný titul MBA. Program je urèený pre vysokokolsky vzdelaných nemecky hovoriacich manaérov
s minimálne 2-roènou podnikovou praxou.
2. V spolupráci s dvoma krajinami Európskej únie (Èeská republika a
Po¾sko) a s expertmi z ïalích vysokých kôl na Slovensku pripravuje 1-roèný
projekt v rámci programu TEMPUS pre Ievskú technickú univerzitu v Rusku.
Cie¾om projektu je podpora implementácie Bolonského procesu a podpora
adaptácie konceptu celoivotného vzdelávania na higher educattion intitúciách.
3. EU v Bratislave pripravuje nový anglický exekutívny MBA program.
Partnermi Ekonomickej univerzity v Bratislave sú nemecká Wissenschaftliche
Hochschule für Unternehmensführung - Otto-Beisheim-Hochschule (WHU
Excellence in Management Education) a americká Northwestern University Kellogg School of Management Evanson/Chicago. Centrum ïalieho vzdelávania bude sprostredkovate¾om tohto programu v rámci Ekonomickej univerzity.
4. Bankovníctvo v angliètine pre prehåbenie pecifických znalostí v danej
problematike.
5. Bussines English - kurzy odbornej angliètiny pre stredne a viac
pokroèilých.
6. Easy English - kurzy veobecnej angliètiny pre zaèiatoèníkov a mierne
pokroèilých.
7. Anglický jazyk pre seniorov.
8. Nemecký jazyk - kurzy veobecnej nemèiny pre zaèiatoèníkov a mierne
pokroèilých.
Intitút ekonomického znalectva a expertíz
Pracovisko Ekonomickej univerzity v Bratislave, Intitút ekonomického
znalectva a expertíz (IEZaE) pri Centre ïalieho vzdelávania v súlade so
zákonom è. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je zapísaný do zoznamu znaleckých ústavov a
znaleckých organizácií. Znaleckú èinnos a vzdelávaciu èinnos pre znalcov
vykonáva v odboroch Podnikové hospodárstvo a Ekonomika a podnikanie.
IEZaE spolupracuje so Slovenskou asociáciou ekonomických znalcov predovetkým pri organizovaní vzdelávacích projektov.
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Sekcia znalectva vypracováva znalecké posudky - Ohodnocovanie majetku
podnikov.
Sekcia analýz vykonáva analýzy na základe priamych objednávok.
Sekcia vzdelávania zabezpeèuje tvorsemestrálne pecializované túdium
Ohodnocovanie majetku podnikov, ktoré poskytuje odborné, metodické a legislatívne poznatky, ktoré sú potrebné pre výkon èinnosti znalcov v odbore
Ekonomika a podnikanie a znaleckých organizácií v odbore Podnikové
hospodárstvo. Krátkodobé kurzy a semináre na aktuálne témy z oblasti znalectva a ekonomiky ako Pracovnoprávne vzahy a odmeòovanie, Ohodnocovanie
cenných papierov a Vybrané problémy znaleckého odvetvia Finanèníctvo.
Sluby
Výuèba sa uskutoèòuje v moderne zariadených uèebniach, ktoré zodpovedajú nároèným kritériám v oblasti vzdelávania. V kninici s èitáròou a tudovòou
je monos zakúpi si tudijné texty a odbornú literatúru.
K tandardným slubám CÏV EU patrí stravovanie a ubytovanie
v Úèelovom zariadení Centra univerzitných sluieb Ekonomickej univerzity na
Konventnej è. 1 v Bratislave.
Klub ekonómov Ekonomickej univerzity (KE EU)
Je nadstranícke, neziskové, dobrovo¾né zdruenie obèanov, absolventov EU
a jej predchodkyne Vysokej koly ekonomickej v Bratislave. Zdruuje absolventov a ïalích obèanov, ktorí usilujú o udriavanie a rozvíjanie vzájomných
kontaktov EU so svojimi absolventmi. Èlenmi KE EU sa môu sta aj organizácie. Klub ekonómov EU spolupracuje s organizáciami a zdrueniami podobného zamerania doma i v zahranièí, nadväzuje vzájomné kontakty so vzdelávacími, výskumnými, kultúrnymi, spoloèenskými, podnikate¾skými a inými
organizáciami. Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v spolupráci s Centrom
ïalieho vzdelávania EU vydáva odborno-informaèný èasopis Dialógy o
ekonomike a riadení, ktorý vychádza 4-krát roène. Èlenovia klubu sa stretávajú
pravidelne na klubových tvrtkoch. V Klube ekonómov vystupujú na odborné
témy známe osobnosti slovenského ekonomického, vedeckého, spoloèenského a
politického ivota, ako aj zahranièní hostia.
Klub absolventov Centra ïalieho vzdelávania EU (KAC)
Je neziskové, dobrovo¾né zdruenie obèanov a absolventov vzdelávacích
aktivít organizovaných CÏV EU, ktoré spolupracuje s organizáciami a zdrueniami podobného zamerania doma i v zahranièí. KAC rozvíja spoloèenské a
vzdelávacie kontakty so vzdelávacími, kultúrnymi, spoloèenskými, podnikate¾skými a inými organizáciami a organizuje aktivity v sekcii diplomových
túdií a v sekcii certifikovaných túdií aj v regiónoch Slovenska.
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SLOVENSKÁ PO¼NOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
Fakulta európskych túdií a regionálneho rozvoja
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra 1
Kontakt: prof.mpx.h.c., prof.Ing. Vladimír Gozora, PhD., Dr.h.c., dekan
Tel.: 037/650 87 29, fax: 037/653 15 22
E-mail: vladimir.gozora@uniag.sk, http://www.uniag.sk/
FAKULTA EURÓPSKYCH TÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA Slovenskej po¾nohospodárskej univerzity v Nitre sa okrem výchovno-vzdelávacieho procesu zameriava aj na vedecko-výskumnú, ediènú a poradenskú èinnos.
Èinnos:
1. Predmetom výskumu sú nasledovné rozvojové oblasti a aiskové problémy: vyuitie európskych rozvojových programov na rozvoj multifunkèného
po¾nohospodárstva, rozvoj regiónov a vidieckej krajiny, rozvoj vidieckeho turizmu, efektívne vyuívanie prírodných zdrojov, environmentálny rozvoj,
ochrana pred prírodnými a hospodárskymi katastrofami, bezpeènostný systém a
medicína katastrof. Výsledky výskumu novokreovaná fakulta vyuíva v rámci
odborného poradenstva, ktorého nosite¾mi sú odborné katedry a centrá excelentnej výchovy.
2. V rámci poradenstva fakulta poskytuje: sociálno-ekonomické, právne,
ekologické poradenstvo a v spolupráci s ïalími fakultami SPU poskytuje technologické, finanèné a psychologické poradenstvo.
3. Okrem konzultaènej èinnosti fakulta uplatòuje v rámci poradenstva projekènú èinnos (napríklad tvorba projektov a podnikate¾ských zámerov na
získanie cudzích prostriedkov, na ozdravenie a revitalizáciu podnikových
ekonomík, na retrukturalizáciu podnikate¾ských subjektov a projektov environmentálneho a regionálneho rozvoja), expertíznu èinnos (tvorba finanèných
analýz, prieskum zeme, vody a ovzduia, zisovanie prírodných zdrojov a
posudzovanie krízových situácií a rizikových faktorov) a na profesijnú prípravu
manaérov a zamestnancov verejnej správy na prípravu krízových plánov,
plánov hospodárskej mobilizácie a evakuaèných plánov. V neposlednom rade na
zvládnutie úloh vo verejnej správe Európskej únie.
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PORADENSKÉ, INFORMAÈNÉ A VZDELÁVACIE CENTRUM
Záujmové zdruenie
FEM SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 1
Kontakt: prof. h.c., prof.Ing. Vladimír Gozora, PhD. Dr. h.c., riadite¾
doc.Ing. Jozef aja, PhD., výkonný manaér
Tel.: 037/650 81 60, fax: 037/741 25 93
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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AGROINTITÚT NITRA
Akademická 4, 949 01 Nitra 1
Kontakt: Ing. Kamil Slí, CSc., riadite¾
Tel.: 037/791 01 31, fax: 037/791 01 32
e-mail: agroinst@agroinstitut.sk, http://www.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 kninièno-informatických sluieb. Je èlenom
Asociácie vzdelávania dospelých na Slovensku a Európskej Asociácie pre
vzdelávanie dospelých so sídlom v Bruseli.
Èinnos:
1. Zabezpeèuje tvorbu stratégií a koncepcií ïalieho vzdelávania v rezorte
pôdohospodárstva.
2. Spracúva a realizuje vzdelávacie programy pre oblas ekonomiky a manamentu, malého a stredného podnikania, marketingu, obchodu, financií, práva,
predvstupovej prípravy agrorezortu do EÚ, rozvoja vidieka, turistiky a agroturistiky, informatiky a poradenstva.
3. Analyzuje výsledky vzdelávania a sleduje potrebu trhu práce.
4. Spracováva a koordinuje medzinárodné projekty z oblasti po¾nohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, ekologického po¾nohospodárstva, rozvoja
vidieka a agroturistiky.
5. Poskytuje poradenstvo pri rieení aktuálnych problémov v praxi. V nadväznosti na podporné programy a trukturálne fondy spracúva projekty z oblastí
týkajúcich sa hlavne po¾nohospodárstva a rozvoja vidieka.
6. Agrointitút realizuje:
- kongresy a konferencie,
- kvalifikaèné a rekvalifikaèné kurzy (manament personálnej práce,
manaérska príprava na riadiace funkcie v po¾nohospodárstve a potravinárstve,
verejné obstarávanie, 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, ekonóm podniku,
- vzdelávacie programy zamerané na rozvoj vidieka a agroturistiky,
- semináre a workshopy na aktuálne témy z oblasti po¾nohospodárstva
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a potravinárstva,
- prezentácie po¾nohospodárskych a potravinárskych podnikov
a obchodných firiem,
- jazykové kurzy, tlmoènícke a prekladate¾ské sluby.
7. Pre pracovníkov v agropotravinárskom sektore organizuje odborné tudijné pobyty a exkurzie.
8. Aktívne spolupracuje s OSN pre výivu a po¾nohospodárstvo FAO a
ïalími medzinárodnými vzdelávacími a poradenskými organizáciami.
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AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA
Akademická ul. 4, 949 01 Nitra 1
Kontakt: Ing. Viera Pauèírová, riadite¾ka agentúry
Tel./fax: 037/733 64 02, e-mail: arvi@arvi.sk
http://www.arvi.sk/
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA (agentúra) je príspevkovou organizáciou MP SR, ktorej poslaním je podporova aktivity trvaloudrate¾ného,
vyváeného sociálno-ekonomického rozvoja vidieckych sídiel, tvorbou zamestnanosti a dodatoèných príjmov pre vidiecke obyvate¾stvo, pomáha obciam pripravova a realizova programy, plány a projekty uvedených oblastiach a asistova potenciálnym a existujúcim podnikate¾ským subjektom na vidieku v ich
èinnosti. Agentúra koordinuje a organizaène zabezpeèuje èinnos vetkých
rezortných intitúcií v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja vidieka, najmä pri
podpore tvorby nových pracovných príleitostí a dodatoèných príjmov pre
vidiecke obyvate¾stvo, zaloených predovetkým na vyuití miestnych zdrojov.
Zároveò je reprezentantom MP SR pri spolupráci s ostatnými vládnymi, nevládnymi a komerènými intitúciami na Slovensku i v zahranièí v oblasti rozvoja
vidieka.
Cie¾om agentúry je poskytova sluby a pomoc:
-

formou poradenstva, vzdelávania, informatiky a projekènej èinnosti,
v príprave programov, plánov a projektov rozvoja vidieka,
v rozvoji malého a stredného podnikania v oblasti:
- finalizácie po¾nohospodárskych produktov a tvorby pridanej hodnoty,
- vyuitia a finanlizácie produktov lesa a iných prírodných zdrojov,
- alternatívneho vyuitia po¾nohospodárskej pôdy,
- rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky,
- rozvoja sluieb na vidieku.

1. Poradenská èinnos
V oblasti poradenskej èinnosti agentúra priamo spolupracuje s podnikate¾mi v praxi, a to hlavne pri profilovaní podnikate¾ského nápadu,
sprostredkovaní odborných kontaktov pre navrhované prevádzky, posudzovaní
podnikate¾ských zámerov, pomoci pri vypracovaní podnikate¾ských zámerov
a poskytovaní informácií o prístupných finanèných zdrojoch.
Poradenstvo sa realizuje formou konzultácií, poradenstva na mieste
a prostredníctvom koliacich programov. Èinnos poradenstva sa uskutoèòuje
osobne v priestoroch agentúry, priamo u podnikate¾ov, telefonicky alebo písom288

nou formou. V niektorých prípadoch sprostredkuje kontakt podnikate¾ov
s komerènými, vzdelávacími, resp. inými organizáciami (umiestnenie v katalógoch a pod.).
2. Vypracovanie projektov a iadostí pre SOP Po¾nohospodárstvo
a rozvoj vidieka
Agentúra ponúka poradenstvo pri vypracovaní podnikate¾ského plánu a
finanèného plánu v zmysle záväznej osnovy a iadosti pre iadate¾ov o finanènú
podporu z prostriedkov fondu EAGGF a národných zdrojov v rámci Sektorového operaèného programu Po¾nohospodárstvo a rozvoj vidieka (SOP PRV). Poradenstvo je zahrnuté v uznate¾ných nákladoch na projekt (mimo výnimiek pod¾a pravidiel SOP P-RV) a tvorí max. 12 % hodnoty projektu, prièom
max. hranica za prvý projekt je stanovená na 250 tis.Sk (ïalie cenové hranice
sú taktie v zmysle pravidiel uznate¾nosti nákladov na poradenstvo).
3. Zostavenie stratégií sociálno-ekonomického rozvoja obce
Agentúra ponúka vypracovanie sociálno-ekonomických stratégií rozvoja
obcí a mikroregiónov potrebných pre získanie finanèných prostriedkov z povstupových fondov EÚ. Vypracovanie stratégie je proces skúmania potrieb obyvate¾ov ijúcich v danom území a zapracovanie mylienok ¾udí zdola do
moností vyuitia miestnych zdrojov na ïalí rozvoj komunity, mikroregiónu èi
regiónu. Stratégie rozvoja sú dôleitým materiálom na obdobie 5-10 rokov,
ktorý poukazuje na monosti územia, smery vývoja a budúce aktivity a navrhuje strategický plán rozvoja daného územia zoh¾adòujúc zistené priority.
4. Propagácia podnikate¾ov, firiem, zdruení, obcí, mikroregiónov, jednotlivcov, prostredníctvom:
- výstavy Grûne Woche
- výstavy Agrokomplex
- úèasti na súai Chotár roka
- propagácie na internete a i.
5. Akreditované vzdelávanie
Agentúra je akreditovaná pre nasledovné vzdelávacie aktivity:
- podnikanie vo vidieckej turistike a agroturistike,
- zostavenie projektu pre neziskové aktivity v rozvoji vidieka,
- príprava programov rozvoja vidieka,
- zostavenie podnikate¾ských plánov pre malé podnikanie na vidieku,
- ditanèné vzdelávanie Rozvoj regiónov na vidieku,
- písanie projektov pre trukturálne fondy a SOP P-RV,
- chovate¾ oviec - baèa,
- technicko-informaèné semináre SOP P-RV.
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CITY

UNIVERSITY BRATISLAVA

Nadácia CITY UNIVERSITY BRATISLAVA
Búdková 28, 811 04 Bratislava 1
Kontakt: Gabriela Nemkyová, správca nadácie CUB
Tel.: 02/54 79 34 00, fax: 02/54 79 33 90
http://www.cub.sk/
CITY UNIVERSITY BRATISLAVA (CUB) bola na Slovensku zaloená v roku
1990 za podpory vlády Slovenskej republiky a britského Know-how fondu.
The Open University Business School (OUBS) je najväèou biznis kolou
v Európe s viac ako 30 000 tudentmi roène. Od roku 1983 sa výluène zameriava na rozvoj ditanèného túdia v oblasti manamentu a profesionálneho vzdelávania. Kvalita poskytovaných kurzov priniesla OUBS uznanie k¾úèových
priemyselných orgánov a akreditaèných organizácií, napr.:
- EFMD (European Foundation for Management Development)
- The Association of MBAs (AMBA).
Ditanèné túdium ponúka osobnú podporu formou stretnutí alebo kombináciu telefonickej, e-mailovej a poèítaèovej komunikácie. Kombinácia tudijných
materiálov a primeraného vyuívania technológie obohatí tudijné skúsenosti.
CUB otvára túdium dvakrát do roka, na jar a na jeseò. Uzávierka prihláok
na túdium je vdy v marci a septembri. túdium je otvorené pre kadého záujemcu bez absolvovania vstupných testov. Unikátny systém ditanèného túdia
spoèíva v pravidelných konzultáciách tudijnej skupiny s tútorom na spoloèných
stretnutiach, ako aj individuálnych konzultáciách. túdium je mimoriadne vhodné pre pracovne vyaených manaérov a riadiacich pracovníkov, ktorí nemusia
vynecha pre túdium ani jeden deò zo svojho pracovného èasu. Tejto forme
uèenia sú prispôsobené aj multimediálne uèebné materiály.
Prostredníctvom manaérskeho programu CUB záujemcovia majú príleitos získa Profesionálny certifikát v manamente, Profesionálny diplom v manamente a titul MBA (Master of Business Administration) - najvyí manaérsky titul vo svete.
Regionálne centrá CUB v Bratislave, Banskej Bystrici a v Koiciach
vytvárajú administratívnu a organizaènú bázu na kvalitné zabezpeèenie tudijného procesu v jednotlivých regiónoch Slovenska. Open University pôsobí
v ïalích mestách na Morave a v Èechách ako Open University v Èeské republice, o.p.s. v Prahe a Brne.
Èinnos:
1. Vzdelávanie pre manaérov - certifikátna úroveò: Efektívny manaér
- Riadenie, Riadenie ¾udí, Riadenie financií a informácií, Riadenie vzahov
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so zákazníkmi a kvality (Profesionálny certifikát v manamente).
2. Vzdelávanie pre manaérov - diplomová úroveò: Riadenie výkonnosti a zmeny (Profesionálny diplom v manamente).
3. Program vzdelávania MBA: kurzy Fundamentals of Senior Management, Strategy, Financial Strategy, Creativity, Innovation and Change, Managing Knowledge, Managing Human Resources, Marketing in a Complex World.
4. peciálne kurzy: semináre, tréningy, workshopy. CUB vytvára
peciálne kurzy na mieru pod¾a pecifických poiadaviek a potrieb firmy.
tudijné strediská sa vytvárajú pod¾a záujmu tudentov.

Regionálne strediská:
* RC Bratislava
Búdková cesta 28, 811 04 Bratislava
Tel.: 02/54 79 33 94, fax:02/54 79 33 91, rcba@cub.sk
* RC Banská Bystrica
Námestie Slobody 3, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/414 25 61, tel./fax: 048/415 36 91, rcbb@cub.sk
* RC Koice
Jesenského 25, 040 01 Koice
Tel.: 055/600 04 00-1, tel./fax: 055/600 04 03, rcke@cub.sk
* Open University v ÈR, o.p.s.
Tìnov 5, 110 00 Praha 1
Tel: +420 222 246 371, fax: +420 224 213 413, e-mail: praha@openuniv.cz
* Open University v ÈR, o.p.s.
Regionální centrum Morava, Kobliná 19, 602 00 Brno
Tel./fax: 542 134 308, e-mail: brno@openuniv.cz
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JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO
- MLÁDE PRE BUDÚCNOS
Koická 52, 821 08 Bratislava 2
Kontakt: Marcela Havrilová, generálna riadite¾ka
Tel.: 02/50 20 30 40, 50 20 30 43, fax: 02/50 20 30 41
E-mail: jasr@jasr.sk, http://www.jasr.sk/
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO - MLÁDE PRE BUDÚCNOS
(JA SR) poskytuje mladým ¾uïom na Slovensku nadtandardné inovatívne 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 do pracovného procesu. Programy podporujú ekonomické
a podnikate¾ské myslenie a ponúkajú preventívne rieenia pre zamestnanos
mládee. Organizácia svoje ciele dosahuje rozvíjaním partnerstva medzi podnikaním a vzdelávaním, ktoré vytvára most medzi pracovným prostredím
a vyuèovacím procesom a prostredníctvom siete uèite¾ov, konzultantov z podnikate¾skej a manaérskej praxe a mladých dobrovo¾níkov.
JA SR sa stala nezávislou organizáciou v roku 1994, hoci programy sa
na Slovensku realizovali od jari 1992. Ako licenèný partner Junior Achievement
Worldwide (JAW) 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
vývoj programov, ich zavádzanie na kolách, vykolenie uèite¾ov a dobrovo¾ných konzultantov z podnikovej sféry, sluby kolám, doplnkové podujatia
a súae pre tudentov a získavanie finanèných prostriedkov na realizáciu programov. Správna rada JA SR riadi stratégie rozvoja, poskytuje a pomáha
získava finanènú podporu a dobrovo¾ných konzultantov z praxe. Programy sú
poskytované tudentom na základných, stredných a vysokých kolách zdarma,
financujú ich významné spoloènosti súkromného sektora, grantové nadácie,
fondy a jednotlivci.
V programovej ponuke má organizácia 10 licenèných aj pôvodných vzdelávacích programov: Základy podnikania (iaci vo veku 10-12 rokov), Podnikanie v cestovnom ruchu (14-17), Aplikovaná ekonómia (tudenti 16-18),
simulácia bankového prostredia Banky v akcii (rozirujúci program
k Aplikovanej ekonómii), MESE - poèítaèová simulácia mikroekonomického
trhu a medzinárodná súa v simulácii MESE (16-21), Manaérsky vzor (maturanti stredných kôl) - spoloèný projekt JA SR a PricewaterhouseCoopers
Slovensko, Globálny etický program o etike v podnikaní a rozhodovaní (16292

17), Manaérske hry (vysokokoláci), e-learningový program Poznaj svoje
peniaze (14-16) realizovaný spoloène s Nadáciou pre deti Slovenska a Citibank
(Slovakia) a.s., e-Ekonómia pre stredokolských tudentov - program v spolupráci s projektom Infovek. Nosným prvkom vetkých programov je získanie
praktických skúseností z vedenia podniku, rozvíjanie ekonomickej a sociálnej
gramotnosti a príprava mladých ¾udí na trh práce. Umoòuje to predovetkým
moderná metodika týchto programov a zapojenie dobrovo¾ných konzultantov
z manaérskej a podnikate¾skej sféry, ktorí spolupracujú s uèite¾om a tudentmi
v triedach kolských programov JA SR a delia sa s nimi o svoje skúsenosti
z kadodennej praxe.
Pre tudentov programov JA SR organizuje kadoroène nieko¾ko regionálnych a celoslovenských nadstavbových programových podujatí: celoslovenská
súa Mladý líder a Konferencia mladých lídrov, Ve¾trhy tudentských
firiem, Team SAP - celoslovenská súa v poèítaèovej simulácii trhu MESE,
celoslovenská súa v poèítaèovej simulácii bankového prostredia Banky
v akcii, regionálna korepondenèná súa Základov podnikania, celoslovenské
súae Www stránka tudentskej spoloènosti, Vitajte v naom regióne, Môj
nápad pre región a Vedie sa správne rozhodnú.
JA SR má prístup k vysokokvalitným a poèas 85 rokov v praxi úspene testovaným uèebným a metodickým materiálom, softwaru a medzinárodným tudentským súaiam. Èerpá zo skúsenosti medzinárodnej neziskovej organizácie
pre ekonomické vzdelávanie mládee Junior Achievement (JA), ktorá bola
zaloená v roku 1919 v USA. 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 1992 zakúpil úspený podnikate¾ èeského pôvodu Tomá J. Baa licenciu a inicioval vznik franchise JA vo vtedajej ÈSFR. Na
poèes svojho zakladate¾a dostala pôvodne organizácia názov Baa Junior
Achievement. V roku 1994 sa vytvorilo medzinárodné centrum JA Worldwide,
ktoré je zodpovedné za rozirovanie programov na viac ako 800 tisíc základných, stredných kolách a univerzitách v 100 krajinách. Kadoroène sa programov celosvetovej siete zúèastní 6,6 miliónov tudentov. V júni 2005 dosiahne poèet absolventov týchto programov vo vetkých regiónoch Slovenska u
116 000 mladých ¾udí.
Junior Achievement Slovensko - Mláde pre budúcnos je zakladajúcim
èlenom organizácie Junior Achievement - Young Entreprise Europe, ktorá
v júni 2002 vznikla spojením dobre rozvinutej siete organizácií a programov
v strednej a východnej Európe s príbuznou sieou organizácií v západnej
Európe. Slovensko bolo jednou z 35 zakladajúcich èlenských krajín. JA SR je
tie èlenom skupiny INEKO.
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TIMAN
Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica 1
Kontakt: Ing. Jana Huèková, MBA, riadite¾ka spoloènosti
Tel./fax: 048/412 60 12, 412 35 42
E-mail: timan@timan.sk, http://www.timan.sk/
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 a vzdelávacích sluieb z oblasti rozvoja organizácií a jej zamestnancov. Ponúka systémový prístup k rieeniu problémov
firiem, prièom vyuíva progresívnu formu výmeny know-how prostredníctvom
siete domácich a zahranièných konzultantov. Táto forma organizácie jej
umoòuje poskytova kvalitné sluby realizované kvalitnými odborníkmi.
Klientmi spoloènosti Timan, s.r.o., sú firmy súkromného sektora vetkých
odvetví, intitúcie tátnej, verejnej správy a samosprávy.
Portfólio sluieb:
1. Vnútropodnikové kurzy, verejné kurzy, konferencie a panelové diskusie.
2. Firemné poradenstvo, individuálny kouèing, psychodiagnostika.
3. Manaérske vzdelávacie programy, outdoor programy.
4. Programy na rozvoj ohrozených skupín zamestnancov, programy vzdelávania tátnej a verejnej správy.
5. Výbery a nábory zamestnancov, adaptácia, outplacement.
Poradenské projekty spoloènos poskytuje v nasledovných oblastiach:
1. Riadenie organizácie: Stanovenie vízie a stratégie firmy, Optimalizácia
organizaènej truktúry, Organizaèný audit, Procesná analýza, procesná mapa,
Riadenie projektov zmeny a transformaèných procesov, Diagnostikácia a revitalizácia podnikovej kultúry, Analýza súèasného stavu organizácie, Implementácia Balanced Scorecard.
2. Riadenie ¾udských zdrojov: Strategické riadenie ¾udských zdrojov,
Prieskumy firemnej mikroklímy, Optimalizácia systému odmeòovania, Systém
hodnotenia zamestnancov, 360 stupòové hodnotenie, Systém kariérneho plánovania, Optimalizácia náboru a výberu zamestnancov, Outplacement program,
Analýza vzdelávacích potrieb, Individuálne poradenstvo a kouèing, Assessment
a development center.
3. Marketing: Realizácia marketingových prieskumov, Analýza konkurencie, Mystery shopping, Benchmarking, Marketingové stratégie, ivotný cyklus
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výrobkov, Výber a riadenie marketingových kanálov, Prieskum spokojnosti
klientov, CRM, Riadenie vzahov so zákazníkmi.
4. Finanèné riadenie: Analýza cash-flow, Finanèná analýza, Kalkulácie
výrobkov, Optimalizácia nákladov, Zavádzanie controllingu, Zavádzanie
Activtiy Based Costing manamentu.
Vzdelávanie spoloènos realizuje formou vnútropodnikových a verejných
(otvorených) kurzov v týchto oblastiach:
1. Financie: Manaérske úètovníctvo, Controlling, Financie pre manaérov, Investièné rozhodovanie, Finanèné plánovanie, Activity Based Costing.
2. Riadenie organizácie: Strategický manament, Projekt manament,
Manament kvality, Manament zmeny, Procesné riadenie, Balanced Scorecard.
3. Marketing: Základy marketingu, Strategický marketing, Medzinárodný
marketing, Public relations, Marketingový prieskum, Telemarketing.
4. Obchodné zruènosti: Profesionálny obchodník, Obchodná komunikácia, Orientácia na zákazníka, Starostlivos o zákazníkov, Obchodné vyjednávanie, Vyjednávanie pre nákupcov.
5. Riadenie ¾udských zdrojov: Plánovanie kariéry, Riadenie ¾udských
zdrojov, Vedenie nároèných rozhovorov, Typológia osobnosti pod¾a Myers
Briggs, Hodnotenie zamestnancov, 360-stupòové hodnotenie.
6. Manaérske zruènosti: Rozvoj osobnosti manaéra, Motivácia, Vedenie ¾udí, Vyjednávacie zruènosti pre manaérov, Prezentaèné zruènosti, Time
management, Efektívna komunikácia, Tímová práca, Kouèing, Vedenie porád a
workshopov, Emoèná inteligencia, Spoloèenský protokol, Rozvoj kreativity,
Riadenie sekretariátu.
7. Zahranièné programy: Manaérsky program v USA, Manaérsky program v Himalájach, Manaérsky program na Filipínach, Manaérsky program v
Írsku.
8. Outdoor programy: Budovanie efektívnych tímov s vyuitím najmodernejích záitkových metód a adrenalínových aktivít v exteriéri.
Vnútropodnikové vzdelávanie je zamerané na rozvoj a vzdelávanie manaérov na vetkých úrovniach riadenia. Ponúkané vzdelávacie programy majú
za cie¾ poskytnú im nové poznatky a zruènosti, ktoré sú najlepie aplikovate¾né
na ich kadodennú prax a podmienky.

Poboèka:
* Laurinská 2, 811 01 Bratislava 1
Kontakt: Mgr. Jana Zemiarová, riadite¾ka poboèky
Tel./fax: 02/54 43 44 98, 54 41 88 26, e-mail: zemiarova@timan.sk
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OBCHODNÉ ODDELENIE VE¼VYSLANECTVA USA
Panská 14, P.O.Box 309, 814 99 Bratislava 1
Kontakt: Marian Volent, Senior Commercial Specialist
Tel.: 02/59 20 53 18, fax: 02/59 20 53 33
E-mail: Marian.Volent@mail.doc.gov, www.buyusa.gov/slovakia
Úlohou OBCHODNÉHO ODDELENIA MINISTERSTVA OBCHODU USA
je podporova americký export a investície. U vye 20 rokov pomáhajú
obchodní pecialisti z Ministerstva obchodu USA americkým firmám v podpore
ich exportných aktivít. Ministerstvo obchodu USA umonilo realizova nadväzovanie týchto medzinárodných obchodných vzahov cez internet.

Medzinárodný elektronický obchod
BuyUSA.COM
Medzinárodný elektronický obchod na internetovej stránke, ktorý pomáha
navzájom vyh¾ada dopyty a ponuky slovenských i zahranièných firiem s americkými exportérmi. K dispozícii sú osobné konzultácie, ponuky predaja od
amerických dodávate¾ov, sluby sprostredkovania obchodu, prieskum trhu a iné
dynamické funkcie.
Zaregistrovaním sa zdarma na http://www.buyusa.com/ môu záujemcovia
vyui tieto výhody elektronického obchodu:
- registráciu a vyuívanie sluieb pre slovenské a zahranièné firmy zdarma,
- okamitý prístup k databázam amerických firiem, vrátane ponúk na
spoluprácu,
- automatizovaný systém zasielania spárovaných ponúk s dopytom v reálnom èase.
FUSE program
Na webovej http://www.buyusa.gov/slovakia/sk/fuse.html môu záujemcovia
vyui výhody elektronického obchodu:
- okamitý prístup k databázam a produktom amerických firiem, vrátane
ponúk na spoluprácu so slovenskými firmami.
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VOKA
Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity
Nám. . Moyzesa 4, 974 01 Banská Bystrica 1
Kontakt: Michaela Heretová
Tel.: 048/415 16 91-2, fax: 048/415 16 93, e-mail: voka@voka.sk
http://www.voka.sk/
VOKA je obèianske zdruenie jednotlivcov a organizácií zaoberajúcich sa rozvojom vidieka. Prostredníctvom svojich programov posilòuje demokratickú
spoluúèas obèanov na plánovaní a ivote vo vidieckych komunitách na celom
Slovensku. Pracuje najmä v obciach do 5 tisíc obyvate¾ov.
Poslaním VOKA je aktivizova miestny potenciál, podporova trvalo udrate¾ný a demokratický rozvoj komunít za predpokladu zachovania kultúrneho
dedièstva, a to prostredníctvom vzdelávania a poskytovania technickej pomoci.
Programy:
1. Komunitný rozvoj
Èinnos VOKA sa zameriava na návtevy v komunitách, poradenstvo,
zakladanie a rozvoj miestnych a regionálnych organizácií, vzdelávanie, vydávanie publikácií (Zaèíname podnika, Skúsenosti z malého podnikania na
slovenskom vidieku, ivot na slovenskom vidieku, Komunitný fundraising,
Líderstvo v komunitných organizáciách, èasopis Ná vidiek), na tvorbu Programov hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja (PHSR) obcí a mikroregiónov, poskytovanie informácií.
2. Ekonomický rozvoj
- Mikropôièkový program - poskytuje pôièky od 20 tis. do 50 tis.
Sk skupinám 3 - 5 obèanov - podnikate¾ov na dobu 6 - 15 mesiacov za výhodných podmienok. Monos individuálnych pôièiek.
- Rozvoj vidieckeho turizmu a malého podnikania uskutoèòuje VOKA
organizovaním seminárov a workshopov väèinou priamo v komunitách za
pomoci domácich a zahranièných lektorov, prostredníctvom poradenstva,
odborných publikácií a tudijných ciest.
- Zamestnanie pre mladých na vidieku je program VOKA pilotne pre
Banskobystrický kraj. Podporuje samozamestnate¾nos mladých ¾udí na vidieku, posilòuje ich podnikate¾ské zruènosti, poskytuje mikropôièky, zlepuje
sluby zamestnanosti pre mladých ¾udí na vidieku.
3. Vzdelávací program
Kurzy VOKA akreditované ministerstvom kolstva SR.
- Základy podnikania - motivaèný kurz pre tých, ktorí uvaujú
o samozamestnaní, o ivnosti, o podnikaní, ale nevedia èo ich oèakáva, aké sú
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nástrahy, výhody a nevýhody. Testy osobnosti, základy komunikácie, marketingový mix, finanèný tok, komunikácia s úradmi a legislatíva, základy
jednoduchého úètovníctva. Publikácia Zaèíname podnika - praktická
príruèka pre podnikate¾ov, tzv. sprievodca po naich úradoch, doplnená
vzorovými tlaèivami. Je urèená pre tých, ktorí nemajú preh¾ad v spleti súèasných zákonov upravujúcich podnikanie a nevedia èo vetko musia urobi, aby
mohli rozbehnú svoj vlastný podnik. Na vetky pochybnosti odpovie táto
príruèka.
Poèet hodín: 25
- Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike odborný kurz pre podnikate¾ov v cestovnom ruchu na vidieku. Charakteristika
vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky, právo, marketing, ekonomika
a úètovníctvo, stravovacie, ubytovacie a doplnkové sluby, práca s poèítaèom,
spoloèenské správanie a interkultúrna komunikácia, exkurzie.
Poèet hodín: 132
- Keï turisti prichádzajú - jazykový kurz základov angliètiny pre
podporu cestovného ruchu na vidieku. Základná slovná zásoba, slovné spojenia
a frázy v komunikácii s cudzincami v oblasti cestovného ruchu, základy gramatiky.
Poèet hodín: 61
- Komunitný organizátor - rekvalifikaèný kurz pre tých, ktorí sa
chcú uplatni ako pracovníci obce na úseku kultúry, portu alebo rozvoja cestovného ruchu, alebo ako zamestnanci obèianskych zdruení alebo neziskových
organizácií. Komunitný rozvoj, základy komunikácie, facilitácia podujatí a procesov, mapovanie zdrojov a komunitný fundraising, propagácia, zakladanie
mimovládnych organizácií, vytváranie sietí a partnerstiev v komunite.
Poèet hodín: 110
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5P - POHRONSKÁ PODNIKATE¼SKÁ PORADÒA
PRE PROFESIONÁLNE PODNIKANIE
Námestie Matice slovenskej 4, 965 01 iar nad Hronom 1
Kontakt: Ing. Katarína Veselá, konate¾ka
Tel:
045/672 61 68-69, tel./fax: 045/672 61 71
E-mail: 5p.zh@stonline.sk, http://www.bicba.sk/5p
5P - POHRONSKÁ PODNIKATE¼SKÁ PORADÒA PRE PROFESIONÁLNE
PODNIKANIE, s.r.o., zaloili v roku 1997 mestá Banská tiavnica, Kremnica,
arnovica, iar nad Hronom a akciové spoloènosti ZSNP iar nad Hronom,
Preglejka arnovica, Elba Kremnica a Pleta-Móda Banská 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. Pomoc pri zakladaní nových podnikov a ivností.
2. Finanèné a nákladové analýzy, vypracovanie podnikate¾ských zámerov
a iadostí o úver pre existujúce podniky.
3. Organizácia kolení a seminárov, realizácia kurzu Zamestnám sa sám.
4. Tvorba projektov pre Sektorový operaèný program Priemysel a sluby,
Sektorový operaèný program ¼udské zdroje a Operaèný program Základná
infratruktúra.
5. Poradenstvo v oblasti financovania rozvojových projektov.
6. Vedenie jednoduchého a podvojného úètovníctva.
7. Pomoc spoloènostiam pri príprave tréningových plánov.
8. Marketingové poradenstvo a poradenstvo oh¾adne prieniku na domáce
a zahranièné trhy, v prípadoch, kde sú poiadavky firiem na prieskum trhu.
Èinnos Pohronskej podnikate¾skej poradne má prispie k zvýeniu podnikate¾skej aktivity v regióne na takú úroveò, aby bola merate¾ná s európskymi
kritériami.
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NADÁCIA INTEGRA
Partizánska 6, 811 03 Bratislava 1
Kontakt: Ing. Marek Marku, riadite¾
Tel./fax: 02/54 41 88 27, 54 41 88 29, 54 41 88 30, 54 41 88 31
E-mail: integra@integra.sk, http://www.integra.sk/
INTEGRA je sieovou organizáciou, do ktorej patria komunitné ekonomické
agentúry z viacerých krajín strednej a východnej Európy. Ako nadácia funguje
od roku 1995.
Poslaním organizácie Integra je zmierni dopad chudoby, zníi nezamestnanos a pomôc transformujúcim sa komunitám tým, e podporí rozvoj malých
podnikov v ekonomickou krízou postihnutých a málo rozvinutých územiach
strednej a východnej Európy. Pomáha im, aby fungovali na báze integrity a
ziskovosti a aby sa stali firmami, ktoré sú zodpovedným prínosom pre svoju
komunitu.
Podnikate¾om ponúka praktickú a odbornú pomoc pri zakladaní a rozvoji ich
podnikov. Poskytuje finanèné prostriedky a podnikate¾ské kolenia, zámerom
ktorých je pomôc chudobným dosta sa nad hranicu chudoby. Podporuje tie
praktickú etiku v podnikaní a korporatívnu sociálnu zodpovednos, ktoré vedú
v týchto krajinách k posilòovaniu obèianskej spoloènosti, demokracie a vo¾nej
trhovej ekonomiky.
Programy INTEGRY:
1. Program Ostrovy integrity - úèelom programu je podpora ekonomickej, sociálnej a duchovnej transformácie komunít v oblasti strednej a
východnej Európy (SVE), prostredníctvom podnikania, ako nástroja na dosiahnutie sociálnej zmeny. Cie¾om je iniciova a podporova v raste kritické
mnostvo sociálne zodpovedných malých podnikov v cie¾ových lokalitách a
vytvori tak celú sie takýchto ostrovov integrity.
Ciele podniku, ktorý chce by ostrovom integrity, je rast a dosahovanie
zisku, dlhodobá prítomnos na trhu, transparentnos a etika obchodných praktík, tvorba skutoènej pridanej hodnoty vetkým zainteresovaným stranám zamestnancom, zákazníkom, investorom a obchodným partnerom, záväzok
slúi komunite, a to predovetkým jej zranite¾ným èlenom.
Program je urèený pre podnikate¾ov, ktorí u majú predchádzajúce
skúsenosti s podnikaním, majú z komerèného h¾adiska s¾ubný obchodný model,
nápad alebo výrobok, vedú malý podnik s menej ako 50 zamestnancami, majú
záujem o budovanie dlhodobého vzahu s Integrou a majú ochotu zdie¾a víziu
Integry a túbu, aby sa ich podniky stali ostrovmi integrity.
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Integra ponúka klientom programu nasledovné sluby:
- konzultaèné sluby v procese prípravy podnikate¾ského plánu
s následným poradenstvom a mentoringom,
- prístup k finanèným zdrojom - rozvojové pôièky a malé venture capital investície,
- Integra Management Institute - komplexný koliaci program pre podnikate¾ov.
2. Mikropôièkový program je zameraný na zmiernenie následkov chudoby a redukciu nezamestnanosti. Cie¾ovou skupinou sú predovetkým eny v
núdzi a mláde s nedostatoèným vzdelaním a kvalifikáciou. Podpora spoèíva v
organizovaní podnikate¾ských kolení a v poskytovaní finanèných prostriedkov
vo forme pôièky. Úèelom tohto programu je pomôc sociálne slabím a ich
rodinám dosta sa zo zaèarovaného kruhu závislosti a chudoby (bliie pozri na
strane 222).
3. Program spoloèenskej zodpovednosti firiem je zameraný na obnovu a
ozdravenie netransparentného a zle fungujúceho podnikate¾ského prostredia.
Hlavnou náplòou programu je h¾adanie a príprava praktických nástrojov, ktoré
podnikom umonia sa pozrie na vlastné procesy, postupy a motívy a povzbudia ich v snahe o budovanie etickej a transparentnej firemnej kultúry. V rámci
programu tie poskytuje konzultaèné sluby zamerané na oblas firemnej sociálnej zodpovednosti.
Cie¾om je vybavi podnikate¾ov potrebnými nástrojmi, ktoré im pomôu
zavies etické a sociálne záväzky do kadodenného ivota svojich vlastných
firiem, a tak presadzova a podporova fair play podnikate¾ské prostredie.
4. Program Market Access je nástroj, ktorým chce Nadácia Integra
pomôc svojim klientom, ale aj iným skupinám malých výrobcov, získa prístup na trh. Hlavné ciele programu Market Access sú pomôc malým výrobcom
zo znevýhodnených skupín získa prístup na existujúce trhy, vytvori nové
predajné kanály pre cie¾ovú skupinu výrobcov, poskytnú odbornú pomoc pri
vývoji a zvyovaní kvality výrobkov.
Nasledovné èinnosti majú prispie k naplneniu týchto cie¾ov a tvoria
obsahovú náplò programu Market Access:
- konzultaèná sluba a odborné semináre pre vývoj a zvyovanie kvality produktov,
- vytváranie partnerstiev s inými zástupcami maloobchodu, ktorí
poskytujú predajné príleitosti malým výrobcom (mnohokrát v rámci ich aktivít
v oblasti spoloèenskej firemnej zodpovednosti),
- otvorenie vlastnej maloobchodnej predajne, ktorá poskytne priestor
pre výrobky znevýhodnených skupín výrobcov,
- distribúcia výrobkov cie¾ovej skupiny výrobcov.
Nadácia Integra vytvorila pre zvidite¾nenie èinnosti programu Market
Access samostatnú obchodnú znaèku TEN SENSES.
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RESIL REGIONÁLNA SIE NA PODPORU PODNIKATE¼SKÝCH
A INOVAÈNÝCH AKTIVÍT REGIÓNU LEVICE
Kontakt: VÚEZ, a.s., RESIL, Hviezdoslavova 35, P.O.Box 153, 934 39 Levice
Janka Komáromyová
Tel.: 036/635 53 22, fax: 036/635 53 13, e-mail: resil@vuez.sk
http://www.vuez.sk/resil.htm
RESIL je regionálna sie na podporu malých a stredných podnikov, poskytujúca
informácie a sluby. RESIL tvorí skupina miestnych firiem s odbornými útvarmi (technológia, kontrukcia, kninica, normy, priemyslové právo, informatika,
prieskum trhu,...), orgány tátnej správy a miestnej samosprávy, odborné koly,
profesné a podnikate¾ské zdruenia, peòané intitúcie, komory, pecializované
intitúcie a nadácie na podporu MSP, poradenské firmy, mediálne a reklamné
agentúry, výskumné ústavy. Sie je viazaná dohodou týchto èlenov siete
so správcom siete o poskytovaní definovaných sluieb pre MSP.
Správca VÚEZ, a.s., zabezpeèuje:
-

vytvorenie, udranie a zahusovanie siete,
publikovanie podrobných informácií v prostredí MSP a orgánoch obcí
o poskytovaných slubách,
kontakt MSP na èlenov siete, odborné intitúcie národnej siete
a intitúcie pomoci MSP.

Sie plní základné funkcie:
1. Poskytuje informácie o celom sortimente sluieb potrebných na podnikanie veobecne a pomáha nájs odborného partnera pre peciálne sluby v
regióne a mimo neho.
2. Poskytuje MSP sluby a informácie, ktoré sú inak v regióne nedostupné
(vlastníci ich pouívajú iba na podporu vlastných èinností, napr. kninica, spracovanie technologických postupov a pod.).
3. íri informácie a poskytuje odbornú pomoc pri spracovaní projektov
v rôznych programoch podpory MSP.
4. Napomáha inovaènému rozvoju a transferu technológií.
Priame sluby komerèných èlenov siete sú MSP poskytované za úhradu
alebo z prostriedkov podporných fondov, tátneho rozpoètu a pod. Èinnos
správcu je financovaná príspevkami podporných fondov, èlenov siete a sponzorov. Sie nie je právnym subjektom, v jej mene vystupuje správca siete.
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REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA LEVICE
Hviezdoslavova 35, 934 01 Levice 1
Kontakt: Ing. Pavol Ondru, predseda správnej rady
Ing. Ivan Murín, podpredseda správnej rady
Tel.: 036/635 53 12, fax: 036/635 53 13, e-mail: rra@vuez.sk
REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA LEVICE je dobrovo¾né, neziskové, vo¾né a nepolitické zdruenie právnických osôb pod¾a obèianskeho zákonníka, ktoré vzniklo za úèelom vyh¾adávania a realizácie rieení regionálnych problémov cestou verejnosúkromných iniciatív. Spolupracuje so tátnymi orgánmi,
netátnymi a medzinárodnými organizáciami, ktoré sú zamerané na podporu
regionálneho rozvoja, a inými organizáciami charakteru rozvojových agentúr.
Èinnos:
1. Regionálna rozvojová agentúra sa orientuje na rozvoj regiónu v súlade
s regionálnym operaèným programom. Realizuje rozvojové projekty na podporu
vytvárania podmienok na investovanie v regióne z vnútorných a vonkajích
zdrojov.
2. Aktivizuje región v oblasti získavania domácich a zahranièných grantov
rozvíjaním cezhraniènej a interregionálnej spolupráce.
3. Podporuje vstup zahranièných investícií do regiónu a iniciuje budovanie
podnikate¾ských inkubátorov a priemyselných parkov.
4. Zabezpeèuje technicko-ekonomické túdie, poradenstvo pri tvorbe,
implementácii, monitoringu rozvojových projektov a získavaní zahranièného,
rizikového a tartovacieho kapitálu pre malé a stredné podniky.
5. Poskytuje konzultaèné sluby, predovetkým poradenstvo z predvstupových a trukturálnych fondov.
6. Buduje vzah verejnosti regiónu organizovaním seminárov a výstav, ako
aj prezentáciou regionálnych projektov a iniciatív.
7. Koordinuje aktivitu a spoluprácu so subjektami podie¾ajúcimi sa na
zabezpeèovaní regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a
projektov EÚ).
8. Organizuje spoluprácu so zahraniènými partnerskými organizáciami
a podpornými fondami.
9. Zabezpeèuje vypracovanie regionálnych rozvojových túdií.
10. Vytvára regionálne informaèné systémy a databázy.
11. Organizuje odbornú koliacu èinnos najmä v oblasti regionálneho rozvoja.
12. Spolupracuje s poradenskými strediskami pre pomoc MSP, najmä zaèínajúcim (napr. cez inovaèné centrá, priemyselné zóny a pod.)
13. Spoluorganizuje trvalé, periodické a jednorazové akcie, ktoré propagujú
a zvidite¾òujú jednotlivé subjekty levického regiónu v tuzemsku i v zahranièí.
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KLUB EKONÓMOV A

MANAÉROV V NITRE

Úèelové zdruenie
FERR SPU, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra 1
Kontakt: prof.mpx.h.c., prof.Ing. Vladimír Gozora, PhD., Dr.h.c., úradujúci
podpredseda
prof.Ing. Peter Bielik, PhD., konate¾
Tel.: 037/650 87 30
KLUB EKONÓMOV A MANAÉROV - Úèelové zdruenie v Nitre (KEM) je
neziskovou organizáciou, ktorá zdruuje osvedèených vrcholových ekonómov
a manaérov z rezortu pôdohospodárstva, vedy a výskumu.
Predmetom èinnosti klubu je:
- poskytova poradenskú, expertíznu a finanènú pomoc pri tvorbe nových
tudijných programov a pecializácií, pri budovaní nových vedných disciplín a
pri tvorbe a realizácii projektov profesijnej prípravy budúcich ekonómov a manaérov,
- poskytova poradenskú, technickú a finanènú pomoc pri tvorbe a realizácii projektov medzinárodnej spolupráce, vedecko-výskumnej a poradenskej
èinnosti,
- poskytova informácie o úspenosti absolventov fakulty na trhu pracovných síl, predklada návrhy, námety a pripomienky ku skvalitneniu pedagogickej, vedecko-výskumnej a poradenskej èinnosti,
- propagova a obhajova záujmy FEM v spoloèenskej praxi a vo vzahu
k tátnym a územno-správnym orgánom, k verejnosti a vade tam, kde to
vyaduje záujem fakulty a univerzity,
- podporova vydavate¾skú, publikaènú a projekènú èinnos fakulty,
- vytvára spoloèné pracovné orgány a úèelové táby na princípoch
spolupráce, rovnosti a vzájomnej výhodnosti,
- získava finanèné prostriedky na rozvoj a na írenie dobrého mena fakulty doma i v zahranièí.
Klub ekonómov a manaérov - úèelové zdruenie vyuíva pièkových
ekonómov a manaérov k spoloèenskému auditu fakulty, jej tudijných odborov
a vedecko-výskumného zamerania. KEM je iniciátorom vydávaného dvojmesaèníka èasopisu Agromanaér.
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PRÍLOHY

Definícia mikro, malých a stredných podnikov
(výòatok z odporúèania 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov) (Ú. V. ES L 124, 20.5.2003, s. 36)
Èlánok 1
Podnik
Za podnik sa povauje kadý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku èinnos bez
oh¾adu na jeho právnu formu. Sem patria najmä samostatne zárobkovo èinné
osoby a rodinné podniky, ktoré vykonávajú remeselnícke alebo iné èinnosti a
partnerstvá alebo zdruenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku èinnos.
Èlánok 2
Poèet pracovníkov a finanèné limity urèujúce kategórie podnikov
1. Kategóriu mikro, malých a stredných podnikov (MSP) tvoria podniky,
ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých roèný obrat nepresahuje
50 miliónov EUR a/alebo celková roèná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.
2. V rámci kategórie MSP sa malý podnik definuje ako podnik, ktorý
zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého roèný obrat a/alebo celková roèná
súvaha nepresahuje 10 miliónov EUR.
3. V rámci kategórie MSP sa mikro podnik definuje ako podnik, ktorý
zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého roèný obrat a/alebo celková súvaha
nepresahuje 2 miliónov EUR.
Èlánok 3
Typy podnikov, ktoré sa zoh¾adòujú pri výpoète poètu pracovníkov
a finanèných èiastok
1. Samostatný podnik je kadý podnik, ktorý nie je zatriedený ako partnerský podnik v zmysle odseku 2 alebo prepojený podnik v zmysle odseku 3.
2. Partnerské podniky sú podniky, ktoré nie sú zatriedené ako prepojené
podniky v zmysle odseku 3 a medzi ktorými je takýto vzah: podnik (vyie
postavený podnik) vlastní buï samostatne, alebo spoloène s jedným alebo viacerými prepojenými podnikmi v zmysle odseku 3, 25 % alebo viac imania alebo
hlasovacích práv iného podniku (niie postavených podnik).
Podnik sa vak môe klasifikova ako samostatný a takto, keïe nemá iadny
partnerský podnik, aj keï investori túto 25 % hranicu dosiahnu alebo prekroèia,
za predpokladu, e títo investori nie sú prepojení v zmysle odseku 3 individuálne, alebo spoloène do prísluného podniku:
a/ s verejnými investiènými spoloènosami, spoloènosami investujúci307

mi do rizikového kapitálu, fyzickými osobami alebo skupinami fyzických osôb,
ktoré sa pravidelne zúèastòujú rizikových investièných aktivít, ktoré investujú
vlastný kapitál v nekótovaných firmách (podnikate¾skí anjeli) za predpokladu,
e celkové investície týchto podnikate¾ských anjelov v rovnakom podniku sú
niie ako 125 000 EUR,
b/ s univerzitami alebo neziskovými výskumnými strediskami,
c/ intitucionálnymi investormi, vrátane regionálnych rozvojových fondov,
d/ orgánmi miestnej samosprávy, ktoré majú roèný rozpoèet mení ako
10 miliónov EUR a menej ako 5 000 obyvate¾ov.
3. Prepojené podniky sú podniky, ktoré majú nasledovné vzájomné
vzahy:
a/ podnik má väèinu hlasovacích práv akcionárov alebo èlenov
správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného podniku,
b/ podnik má právo vymenova alebo odvola väèinou èlenov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného podniku,
c/ podnik má právo dominantne pôsobi na iný podnik na základe zmluvy uzatvorenej s týmto podnikom alebo na základe ustanovenia v jeho
spoloèenskej zmluve alebo stanovách,
d/ podnik, ktorý je akcionárom alebo èlenom iného podniku, sám kontroluje na základe zmluvy s inými akcionármi v tomto podniku alebo èlenmi
tohto podniku väèinu hlasovacích práv akcionárov alebo èlenov v tomto podniku.
Existuje predpoklad, e dominantný vplyv neexistuje, ak sa investori uvedení
v druhom pododseku odseku 2 nezapoja priamo alebo nepriamo do vedenia prísluného podniku bez toho, aby boli dotknuté ich práva ako akcionárov alebo
nezúèastnených spoloèníkov.
Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom zo vzahov uvedených v prvom
pododseku prostredníctvom jedného alebo viacerých podnikov, alebo majú
niektoré z investorov uvedených v odseku 2, sa tie povaujú za prepojené.
Podniky, ktoré sa nachádzajú v jednom alebo inom z takýchto vzahov prostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoloène, sa
tie povaujú za prepojené podniky, ak sa podie¾ajú vo svojej èinnosti alebo
èasti svojej èinnosti na rovnakom relevantom trhu alebo na susedných trhoch.
Za pri¾ahlý trh sa povauje trh pre produkt alebo slubu, ktorý sa nachádza
priamo vo vyej alebo niej pozícii (súprudne alebo protiprúdne) od relevantného trhu.
4. Okrem prípadov uvedených v odseku 2, druhom pododseku sa podnik
nemôe povaova za MSP, ak 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv
je priamo alebo nepriamo kontrolovaných spoloène alebo individuálne jedným
alebo viacerými verejnými orgánmi.
5. Podniky môu poskytnú vyhlásenie o postavení ako samostatný podnik,
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partnerský podnik alebo prepojený podnik, vrátane údajov týkajúcich sa hraníc
stanovených v èlánku 2.
Vyhlásenie sa môe poskytnú, aj keï je kapitál rozptýlený tak, e nie je moné
presne urèi, kto ho vlastní, v takom prípade podnik môe poskytnú vyhlásenie
v dobrej viere, e môe odôvodnene predpoklada, e jeden podnik nevlastní,
alebo spoloène navzájom prepojené podniky nevlastnia 25 % alebo viac. Takéto vyhlásenia sa poskytnú bez toho, aby boli dotknuté kontroly alebo vyetrovania ustanovené pod¾a pravidiel spoloèenstva.
Èlánok 4
Údaje pouívané v prípade poètu pracovníkov a finanèných èiastok
a referenèného obdobia
1. Údaje, ktoré je potrebné poui v prípade poètu pracovníkov a finanèných èiastok, sú údaje týkajúce sa posledného schváleného úètovného obdobia
a vypoèítané na roènom základe.
Zoh¾adòujú sa odo dòa úètovnej závierky. Výka zvoleného obratu sa vypoèíta
bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a iných nepriamych daní.
2. Ak podnik v deò úètovnej závierky zistí na roènom základe, e poèet
zamestnancov alebo finanèné limity prekroèili, alebo sú pod limitmi stanovenými v èlánku 2, nebude to ma za následok stratu alebo nadobudnutie tatútu
stredného, malého alebo mikro podniku, pokia¾ sa tieto limity neprekroèili
v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.
3. V prípade novozaloených podnikov, ktorých úètovné závierky ete
neboli schválené, sa uplatnia údaje získané èestným odhadom vykonávaným
za bený finanèný rok.
Èlánok 5
Poèet pracovníkov
Poèet pracovníkov zodpovedá poètu roèných pracovných jednotiek AWU
(annual work units, AWU), t.j. poètu osôb, ktoré pracujú na plný úväzok v rámci
prísluného podniku alebo v jeho mene poèas celého posudzovaného referenèného roku. Práca osôb, ktoré nepracovali celý rok, práca tých osôb, ktoré pracovali na èiastoèný úväzok bez oh¾adu na dåku a práca sezónnych pracovníkov
sa poèítajú ako èasti AWU. Pracovníci pozostávajú zo:
a/ zamestnancov,
b/ osôb pracujúcich pre podnik, ktorý mu podlieha, a ktorí sa pod¾a
vnútrotátnych právnych predpisov povaujú za zamestnancov,
c/ vlastníci - manaéri,
d/ partneri vykonávajúci pravidelnú èinnos v podniku a majúci finanèný
prospech z podniku.
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Uèni alebo tudenti, ktorí sa zúèastòujú na odbornom vzdelávaní na základe
uèòovskej alebo odbornej zmluvy sa nepovaujú za pracovníkov. Dåku
materskej alebo rodièovskej dovolenky sa nezapoèítava.
Èlánok 6
Vyhotovenie údajov o podniku
1. V prípade samostatného podniku, údaje, vrátane poètu pracovníkov, sa
urèia výluène pod¾a úètovnej závierky tohto podniku.
2. Údaje, vrátane poètu pracovníkov, o podniku, ktorý má partnerský podnik alebo prepojené podniky, sa urèia na základe úètovnej závierky a iných údajov o podniku, alebo ak sú k dispozícií, konsolidovaných úètovných závierok
podniku alebo konsolidovaných úètovných závierok, na ktorých sa podnik
podie¾a prostredníctvom konsolidácie.
Údaje uvedené v prvom pododseku sa pridajú k údajom kadého partnerského
podniku prísluného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyom alebo
niom postavení (súprudne alebo protiprúdne) od neho. Výsledok je úmerný
percentuálnemu podielu kapitálu alebo hlasovacích práv (pod¾a toho ktoré je
väèie). V prípade, keï kríové akcie vlastnia dva podniky, pouije sa vyie
percento.
K údajom uvedeným v prvom a druhom pododseku sa pridá 100 % údajov
kadého podniku, ktorý je priamo alebo nepriamo prepojený s prísluným podnikom, ak u údaje neboli zahrnuté prostredníctvom konsolidácie v úètovných
závierkach.
3. Na uplatnenie odseku 2 sa údaje partnerských podnikov prísluného podniku urèia z ich úètovných závierok a ostatných konsolidovaných údajov, ak
existujú. K týmto údajom sa pripoèíta 100 % údajov podniku, ktoré sú prepojené
s týmito partnerskými podnikmi, pokia¾ ich úètovné údaje u nie sú zahrnuté
prostredníctvom konsolidácie.
Na uplatnenie toho istého odseku 2 sa údaje partnerských podnikov, ktoré sú
prepojené s prísluným podnikom, urèia z ich úètovných závierok a ostatných
konsolidovaných údajov, ak existujú. K týmto údajom sa pripoèítajú proporcionálne údaje kadého prípadného partnerského podniku tohto prepojeného
podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyom alebo niom postavení
(súprudne alebo protiprúdne) od neho, pokia¾ u údaje neboli zahrnuté v konsolidovaných úètovných závierkach s percentuálnym podielom úmerným percentu uvedenému pod¾a druhého pododseku 2.
4. Ak sa v konsolidovaných úètovných závierkach neuvádzajú za daný podnik údaje o pracovníkoch, èísla týkajúce sa pracovníkov sa vypoèítajú úmerne
na základe súhrnu údajov z jeho partnerských podnikov a pripoèítaním údajov
z podnikov, s ktorými je prísluný podnik prepojený.
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Zoznam
vzahujúci sa na èlánok 32 Zmluvy o zaloení ES
(Príloha è. 1 k Zmluve o zaloení Európskeho Spoloèenstva)
Kapitola l
Kapitola 2
Kapitola 3
Kapitola 4
Kapitola 5
05.04 05.15 -

ivé zvieratá
mäso a vnútornosti
ryby, ulitníky a mäkkýe
mlieène výrobky, vajcia, prírodný med

èrevá, mechúre, zvieracie alúdky (okrem rýb) a ich èasti
zvieracie produkty nepecifikované v inej kategórii, màtve
zvieratá kapitoly l alebo 3, nevhodné na konzumáciu
Kapitola 6 ivé stromy a iné rastliny, cibule, korene a pod., rezané
kvety a ozdobné lístie
Kapitola 7 jedlá zelenina a urèité druhy koreòov a h¾úz
Kapitola 8 jedlé ovocie a orechy, kôra melónov a citrusových plodov
Kapitola 9 káva, èaj a korenia, okrem mäty (kateg. è. 09.03)
Kapitola 10 obilné vloèky
Kapitola 11 mlynárske produkty, slad a kroboviny, lepok, INU-LIN
Kapitola 12 olejnaté semená a plody, rozlièné zrná, semená a ovocie, priemyselné a lieèivé rastliny, slama a krmivá
Kapitola 13 pektín
predtým 13:03
Kapitola 15
15.01 - mas a iný vykvarený bravèový tuk, vykvarený hydinový tuk
15.02 - nevykvarený tuk z hovädzieho dobytka, oviec a kôz, loj
z takéhoto tuku
15.03 - stearín z bravèovej masti, oleostearín a stearín z loja;
olej z bravèovej masti, olejínový olej, olej z loja, neemulzovaný
alebo mieaný èi spracovaný inak
15.04 - tuky a oleje z rýb a morských cicavcov rafinované aj nerafinované
15.07 - pripravené rastlinné tuky a oleje tekuté a tuhé, surové, rafinované
alebo èistené
15.12 - ivoèíne alebo rastlinné tuky a oleje, hydrogenované, rafinované,
nerafnované, ale ïalej nespracované
15.13 - margarín, imitácia bravèovej masti alebo inak pripravené jedlé
tuky
15.17 - zvyky, ktoré vznikajú pri spracovaní mastných látok ivoèínych
alebo rastlinných voskov
Kapitola 16 prípravky z mäsa, rýb, ulitníkov alebo mäkkýov
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Kapitola 17
17.1 repný cukor, trstinový cukor, tuhý
17.2 iný cukor; cukrové sirupy, umelý med (mieaný a nemieaný
s prírodným medom); karamel
17.03 - melasa odfarbená alebo nie
17.05* - cukor s príchuami alebo farbený cukor; sirupy a melasa bez
ovocných tiav s obsahom pridaného cukru v ¾ubovo¾nom
mnostve
Kapitola 18
18.1 kakaové bôby, celé, lámané, surové alebo smaené
18.2 kakaové SHEELS, úpolie, upy a odpad
Kapitola 20 prípravky zo zeleniny, ovocia a iných rastlinných èastí
Kapitola 22
22.04 - vínový mut, v procese kvasenia, alebo so zastaveným kvasením
iným spôsobom ako pridaním alkoholu
22.05 - víno a èerstvé hrozno; vínový mut so zastaveným kvasením
pridaním alkoholu
22.07 - iné kvasené nápoje (napr. jablèné víno, hrukový mut
a medovina
22.08* 22.09* - etylalkohol a neutrálne destiláty denaturované a nedenaturované vetkých stupòov, získané z po¾nohospodárskych produktov uvedených v prílohe I tejto zmluvy
s výnimkou likérov a iných alkoholických nápojov a zloených
alkoholických preparátov (oznaèovaných ako koncentrované
extrakty na výrobu nápojov)
22.10* - ocot a octové náhrady
Kapitola 23 potravinárske zvyky a odpad; spracované krmivo pre zvieratá
Kapitola 24
24.01 - nespracovaný tabak, tabakový odpad
Kapitola 45
45.01 - prírodný korok, nespracovaný, drvený, granulovaný alebo mletý;
korkový odpad
Kapitola 54
54.01 - ¾an, èerstvý alebo spracovaný ale nepradený, ¾anová priadza
a odpad (vrátane ahaných a ¾anových kobercov)
Kapitola 57 pravé konope (Cannabis sativa), surové a spracované, ale
nepradené; priadza a odpad pravého konope (vrátane ahaných
a ¾anových kobercov a povrazov/lán).
* Názov doplnený pod¾a èl. l Predpisov è. 7 Rady Európskeho hospodárskeho spoloèenstva z 18. decembra. 1959 (Official Journal No. 7, 30. 1. 1961, str.
71 - osobitné vydanie (anglické vydanie), 1959 - 1962, str. 68).
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Adresy kontaktných miest
pre záujemcov o èerpanie trukturálnych fondov
Ministerstvo hospodárstva SR

informuje prostredníctvom regionálnych
komôr Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Regionálnych informaèných
a poradenských agentúr o SOP Priemysel a sluby.

Regionálne komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
*

Bratislavská regionálna komora SOPK
Jaíkova 6, 826 73 Bratislava
Tel.: 02/48 29 12 57, fax: 02/48 29 12 60, e-mail: sopkrkbl@sopk.sk

*

Trnavská regionálna komora SOPK
Trnová 2, 917 01 Trnava
Tel.: 033/551 25 88, fax: 033/551 26 03, e-mail: sopkrktt@sopk.sk

*

Trenèianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenèín
Tel.: 032/652 38 34, fax: 032/652 10 23, e-mail: sopkrktn@scci.sk

*

Nitrianska regionálna komora SOPK
Akademická 4, 949 01 Nitra
Tel.: 037/653 54 66, fax: 037/733 67 39, e-mail: sopkrknr@sopk.sk

*

ilinská regionálna komora SOPK
Hálkova 31, 010 01 ilina
Tel.: 041/723 56 55, fax: 041/723 56 53, e-mail: sekrza@za.scci.sk

*

Banskobystrická regionálna komora SOPK
Nám. . Moyzesa 4, 974 01 B. Bystrica
Tel.: 048/412 56 33, fax: 048/412 56 36, sopkrkbb@sopk.sk

*

Preovská regionálna komora SOPK
Masarykova 16, 080 01 Preov
Tel.: 051/773 28 18, fax: 051/773 24 13, e-mail: sopkrkpo@sopk.sk

*

Koická regionálna komora SOPK
Floriánska 19, 040 01 Koice
Tel.: 055/727 91 51, fax: 055/727 91 56, e-mail: sopkrkke@scci.sk

*

Luèenecká regionálna komora SOPK
Vajanského 2, 984 01 Luèenec
Tel.: 047/433 39 39, fax: 047/433 39 37, e-mail: sopkrklc@sopk.sk
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Regionálne informaèné a poradenské agentúry
*

Nitra
Regionálna rozvojová agentúra Nitra
Akademická 4, 949 01 Nitra
Tel.: 037/657 80 84, fax: 037/657 80 85, e-mail: rra-nitra@rra-nitra.sk

*

Banská Bystrica
Regionálna poradenská a informaèná agentúra pre F EÚ
Nám. SNP 23, 974 01 B. Bystrica
Tel.: 048/432 55 22, fax: 048/432 55 12, e-mail: mspirova@vucbb.sk

*

Preov
Rozvojová agentúra Preovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Preov
Tel.: 051/746 53 81, fax: 051/746 53 86, e-mail: grega@rapsk.sk

*

Trenèín
Trenèianska regionálna rozvojová agentúra
Opatovská 23, 911 01 Trenèín
Tel.: 032/744 45 79, fax: 032/744 39 90, e-mail: trra@slovanet.sk

*

ilina
Rozvojová agentúra ilinského samosprávneho kraja, n.o.
Komenského 50, 010 01 ilina
Tel.: 041/507 42 31, fax: 041/562 01 72, e-mail: regis@zask.sk
region@zask.sk

*

Koice
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Koice, n.o.
Nám. Maratónu mieru è. 1, 042 66 Koice
Tel.: 055/726 83 60, fax: 055/726 83 61,e-mail: steiner@arr.sk

*

Trnava
Regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja, n.o.
Jeruzalemská 15, 917 01 Trnava
Tel.: 033/534 59 91, fax: 033/534 59 91, e-mail: rratk@mavipet.sk

314

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

informuje
prostredníctvom odborov regionálneho rozvoja vyích územných celkov (VÚC)
a Regionálnych rozvojových agentúr o podmienkach poskytnutia príspevku v rámci
OP Základná infratruktúra, JPD SPD Cie¾ 2 (zameraný pre vybraté územia
Bratislavského kraja), Kohézneho fondu (projekty nad 10 mil.EUR) a INTERREG III.A
(podpora susediacich prihranièných regiónov).
*

Informaèné centrum trukturálne fondy pre Slovensko
Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Tel: 02/59 75 30 53, e-mail: celkova@build.gov.sk
strukturalnefondy@build.gov.sk, www.build.gov.sk

VÚC - odbory regionálneho rozvoja
*

Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Odbor regionálneho rozvoja, územného
plánovania a cestovného ruchu,
Tel: 048/432 56 37, F: 048/432 55 09, rgizel@vucbb.sk

*

Bratislavský samosprávny kraj
Trnavská cesta 8/A, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25, Odbor RRa ÚP
Tel: 02/55 42 32 59, jparsova@region-bsk.sk

*

Koický samosprávny kraj
Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Koice, Regionálny odbor
Tel: 055/726 82 22

*

Nitrianský samosprávny kraj
tefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, Odbor regionálneho rozvoja
Tel: 037/658 05 57, eva.gyurovska@unsk.sk

*

Preovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 01 Preov, Odbor regionálneho rozvoja a CR
Tel: 051/746 04 20, vuc.miscikova@po.vs.sk

*

Trenèiansky samosprávny kraj
Hviezdoslavova 1, 911 50 Trenèín, Regionálny odbor
Tel: 032/741 14 70, milan.stano@tsk.sk

*

Trnavský samosprávny kraj
Vajanského 2, 917 00 Trnava, Odbor rozvoja TSK, VaMV
Tel: 033/593 33 70, F: 593 33 29, karpatyova.maria@trnava-vuc.sk

*

ilinský samosprávny kraj
Ul. J. Kalinèiaka 14, 011 09 ilina, Odbor regionálneho rozvoja
Tel: 041/507 42 35, F: 041/562 01 72, regis@zask.sk
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Regionálne rozvojové agentúry
*

Krajská rozvojová agentúra
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 048/412 31 04, fax: 048/412 31 35, director@krabb.sk

*

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce
ul. Májová 1664, 022 01 Èadca
Tel: 041/433 56 03-5, fax: 041/433 56 79, riaditel@rrakysuce.sk

*

Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
Hviezdoslavovo nám. 1, 026 01 Dolný Kubín
Tel: 043/586 63 05, fax: 043/586 63 05, agsever@stonline.sk

*

Regionálna rozvojová agentúra Galanta
Mierové námestie 941/1, 924 00 Galanta
Tel: 031/780 16 61, fax: 031/780 16 62, rra_ga@stonline.sk

*

Regionálna rozvojová agentúra Humenné
Chemlonská 1, 066 01 Humenné
Tel: 057/788 20 30-1, fax: 057/778 34 92, rra@rra.sk

*

Regionálna rozvojová agentúra Tatry - Spi
Dr. Daniela Fischera 4, 060 01 Kemarok
Tel: 052/468 16 81, fax: 052/468 16 82, rra.tatry-spis@szm.sk

*

Regionálna rozvojová agentúra Komárno
Nádvorie Európy 50/1, Nórsky dom, 945 01 Komárno
Tel/fax: 035/773 31 05-6, rrakn@rrakn.sk

*

Regionálna rozvojová agentúra v Krá¾ovskom Chlmci
¼. Kossutha 99, 077 01 Krá¾ovský Chlmec
Tel: 056/628 12 10, fax: 056/628 12 11, rra@rrakch.sk

*

Zdruenie pre rozvoj juného Slovenska - Regionálna rozvojová agentúra
Fi¾akovská cesta 10, 984 46 Luèenec
Tel: 047/433 36 03-4, fax: 047/451 15 48, rra@rra-lc.sk

*

Regionálna rozvojová agentúra Záhorie
ul. Martina Rázusa 30, 901 01 Malacky
Tel: 034/774 30 04, fax: 034/774 30 05, rrazahorie@rraz.sk

*

Regionálna rozvojová agentúra
kolská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
Tel: 055/489 96 11, fax: 055/460 47 92, rra@rramoldava.sk
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*

Regionálna rozvojová agentúra Nitra
tefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Tel: 037/657 80 84, 87, fax: 037/657 80 85, nitra@rra-nitra.sk

*

Regionálna rozvojová agentúra - ZRRHN
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
Tel: 046/542 56 96, fax: 046/542 67 33, zrrhn@zrrhn.sk

*

Krajská rozvojová agentúra Preov
Duchnovièovo námestie 1, 080 01 Preov
Tel/fax: 051/772 54 80, lieskovsky@krapo.sk

*

Regionálna rozvojová agentúra - Zdruenie pre rozvoj regiónu
Gemer-Malohont
Ul. SNP 21, 979 01 Rimavská Sobota
Tel: 047/581 11 85-6, 562 67 54, fax: 047/563 44 19, rrars@stonline.sk

*

Regionálna rozvojová agentúra Rozòava
Zakarpatská 19, 048 01 Roòava
Tel: 058/733 13 84, Tel/fax: 058/788 23 40, regag@stonline.sk

*

Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok
Kysucká ul. 14, 903 01 Senec
Tel/fax: 02/45 92 49 62, rra@rrasenec-pezinok.sk

*

Spiská regionálna rozvojová agentúra
tefánikovo nám. 5, 052 01 Spiská Nová Ves
Tel: 053/441 45 76, fax: 053/441 14 29, sprag@sinet.sk

*

Regionálna rozvojová agentúra Svidník
MUDr. Pribulu è. 1, 089 01 Svidník
Tel: 054/752 32 43, Tel/fax: 054/788 13 90, rrask@stonline.sk

*

Regionálna rozvojová agentúra Ipe¾ - Hron
Hlavné námestie 1, 936 01 ahy
Tel./fax: 036/741 03 21, rra-ipel-hron@stonline.sk

*

Trenèianska regionálna rozvojová agentúra
Opatovská 23, 911 01 Trenèín
Tel: 032/744 45 79, fax: 032/744 39 90, trra@slovanet.sk

*

Regionálna rozvojová agentúra Trnavského kraja
Jeruzalemská 15, 917 01 Trnava
Tel: 033/534 59 91, rratk@mavipet.sk

*

Agentúra pre regionálny rozvoj v iline
Republiky 1, 010 01 ilina
Tel: 041/700 23 25-7, fax: 041/562 22 95, arrza@stonline.sk
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Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií SR prostredníctvom

informaèného centra poskytuje informácie o OP Základná infratruktúra, Priorita 1 Dopravná infratruktúra.
*

Ministerstvo dopravy, pôt a telekomunikácií SR
Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
Odbor komunikácie s verejnosou
Tel.: 02/59 49 44 15, e-mail.: danapajdlhausserova@telecom.gov.sk
Odbor zahraniènej pomoci pri SElaZV
Tel.: 02/5949 45 76, e-mail: jozef.gonda@telegom.gov.sk

Ministerstvo ivotného prostredia SR

prostredníctvom Regionálnych
environmentálnych poradenských a informaèných stredísk Slovenskej agentúry ivotného prostredia (SAP) poskytuje informácie o OP Základná infratruktúra, Priorita 2 Environmentálna infratruktúra a o Kohéznom fonde.
*

Ministerstvo ivotného prostredia SR
Odbor riadenia programov
Námestie ¼. túra 1, 812 35 Bratislava
Tel.: 02/5956 26 16, fax: 02/59 56 25 08
e-mail.: gabalcova.milena@enviro.gov.sk,
kusnirova.alexandra@enviro.gov.sk

Regionálne environmentálne poradenské a informaèné strediská SAP
*

Banská Bystrica
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Tel: 048/471 37 17, fax: 048/471 37 17, e-mail: dupejova@sazp.sk

*

Preov
Sabinovská 3, 080 01 Preov
Tel: 051/748 01 22, fax: 051/748 01 18, e-mail: burda@sazp.sk

*

Koice
Tajovského 10, 040 01 Koice
Tel: 055/625 55 67 kl. 25, e-mail: matyas@sazp.sk

*

Banská tiavnica
Kammerhofská 26, 969 00 Banská tiavnica
Tel: 045/694 95 12, fax: 045/692 20 88, e-mail: zerola@sazp.sk

*

Prievidza
Dlhá 3, 971 01 Prievidza
Tel: 046/542 50 92, e-mail: thornan@sazp.sk
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*

Bratislava
Hanulova 5/D, 844 40 Bratislava
Tel: 02/602 01 639, Fax: 02/654 12 050, e-mail: tuzinska@sazp.sk

*

ilina
Dolný Val 20, 012 06 ilina
Tel: 041/507 09 16, Fax: 041/562 11 91, e-mail: kovalova@sazp.sk

*

Liptovský Mikulá
Hodova 11, 031 01 Liptovský Mikulá
Tel: 044/552 62 18, Fax: 044/552 62 18, e-mail: noskova@sazp.sk

*

Nitra
Ïurková 19, 949 01 Nitra
Tel: 037/692 03 16, e-mail: psenak@sazp.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

poskytuje informácie o SOP Po¾nohospodárstvo a rozvoj vidieka v regionálnych pracoviskách PPA a regionálnych
odboroch, ktoré boli transformované na poboèky PPA a sú miestami prvého kontaktu.
*

Ústredie Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Dobrovièova 12, 815 26 Bratislava
Tel: 02/52 70 38 00, fax: 02/52 96 50 33, zmilkova@apa.sk

Regionálne pracoviská Pôdohospodárskej platobnej agentúry
*

Bratislava
Krína 52, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/55 42 54 43, 55 42 44 47, fax: 02/55 42 44 27, e-mail: mpba@xcom.sk

*

Dolný Kubín
Radlinského 1716/46, 026 01 Dolný Kubín
tel.: 043/586 24 25, fax: 043/586 32 94, e-mail: mpdk@xcom.sk

*

Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/552 21 40, fax: 031/552 21 40, e-mail: mpds@xcom.sk

*

Komárno
Senný trh 4, 945 01 Komárno
tel.035/773 12 80, 773 12 88, e-mail: mpkn@xcom.sk

*

Koice
Popradská 78, 041 82 Koice
tel.: 055/642 55 98, fax: 055/642 55 87, e-mail: mpke@xcom.sk
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*

Levice
Dopravná 14, 934 01 Levice
tel.: 036/631 23 89, 622 50 63, e-mail: mplv@xcom.sk

*

Luèenec
Podjavorinskej 19, 984 44 Luèenec
tel.: 047/432 15 30, fax: 047/432 15 31, e-mail: mplc@xcom.sk

*

Michalovce
S. Chalupku 18, 071 01 Michalovce
tel.: 056/644 18 10, fax: 056/642 21 53, e-mail: mpmi@xcom.sk

*

Nitra
Akademická ul. 488, 949 01 Nitra
tel.: 037/653 67 34, fax: 037/652 32 73, e-mail: mpnr@xcom.sk

*

Nové Zámky
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky
tel.: 035/642 80 17, fax: 035/642 80 08, e-mail: mpnz@xcom.sk

*

Poprad
Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
tel.: 052/772 34 35, fax: 052/772 40 65, e-mail: xmppp@xcom.sk

*

Preov
Masarykova 10, 080 72 Preov
tel.: 051/772 51 64, fax: 051/773 13 71, e-mail: mppo@xcom.sk

*

Rimavská Sobota
Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
tel.: 047/562 15 41, 562 19 91, 562 37 81, e-mail: mprs@xcom.sk

*

Trebiov
Nám.mieru 1, 075 01 Trebiov
tel.: 056/672 22 82, 672 22 87, 672 39 42, e-mail: mptv@xcom.sk

*

Trenèín
Nám.Sv.Anny 7, 911 50 Trenèín
tel.: 032/652 20 61, fax: 032/658 26 91, e-mail: mptn@xcom.sk

*

Trnava
Vajanského nám.22, 918 17 Trnava
tel.: 033/551 11 59, 551 61 61, fax: 033/551 15 44, e-mail: mptt@xcom.sk

*

Zvolen
Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen
tel.: 045/533 38 34, 533 36 91, e-mail: mpzv@xcom.sk
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*

ilina
Bôrická cesta 103, 011 58 ilina
tel.: 041/723 32 22, 723 57 30, fax: 041/723 34 78, e-mail: mpza@xcom.sk

Kontaktné miesta Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)
*

Bardejov
Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov
tel.: 054/472 45 13, fax: 054/472 31 05, e-mail: mpbj@xcom.sk

*

Èadca
Palárikova 95, 022 01 Èadca
tel.: 041/432 78 12, fax: 041/432 78 18, e-mail: mpca@xcom.sk

*

Galanta
Mierové nám.1, 925 01 Galanta
tel.: 031/780 20 33, fax: 031/780 51 13, e-mail: mpga@xcom.sk

*

Humenné
Mierová 4, 066 01 Humenné
tel.: 057/77 52 25 08, fax: 057/775 57 60, e-mail: mphn@xcom.sk

*

Liptovský Mikulá
Kollárova 2, 031 35 Liptovský Mikulá
tel.: 044/552 26 28, fax: 044/552 47 44, e-mail: mplm@xcom.sk

*

Martin
Mudroòova 45, 036 01 Martin
tel.: 043/413 16 24, fax: 043/413 53 29, e-mail: mpmt@xcom.sk

*

Povaská Bystrica
Centrum 1/1017 01 Povaská Bystrica
tel.: 042/432 27 29, fax: 042/432 27 29, e-mail: mppb@xcom.sk

*

Prievidza
Mariánska 6, 971 18 Prievidza
tel.: 046/542 21 74, fax: 046/542 21 74, e-mail: mppd@xcom.sk

*

Roòava
afárikova 71, 048 51 Roòava
tel.: 058/732 33 90, 732 13 75, 734 18 12, e-mail: mprv@xcom.sk

*

Senica
Hollého 750, 905 01 Senica
tel.: 034/651 24 31, fax: 034/651 40 51, e-mail: mpse@xcom.sk
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*

Spiská Nová Ves
tefánikovo nám. 5, 052 01 Spiská Nová Ves
tel.: 053/442 27 72, fax: 053/446 38 11, e-mail: mpsn@xcom.sk

*

Stará ¼ubovòa
Preovská 3, 064 01 Stará ¼ubovòa
tel.: 052/432 34 83, fax: 052/432 15 27, e-mail: mpsl@xcom.sk

*

Svidník
MUDr. Pribulu 1, 089 01 Svidník
tel.: 054/752 15 90, fax: 054/752 30 25, e-mail: mpsk@xcom.sk

*

Topo¾èany
Nám.¼.túra 1738, 955 01 Topo¾èany
tel.: 038/532 35 03, fax: 038/522 55 33, e-mail: mpto@xcom.sk

*

Ve¾ký Krtí
Banícka 14, 990 01 Ve¾ký Krtí
tel.: 047/483 08 43, fax: 047/483 08 85, e-mail: mpvk@xcom.sk

*

Vranov nad Top¾ou
Nám.Slobody 5, 093 01 Vranov nad Top¾ou
tel.: 057/442 25 64, fax: 057/442 37 43, e-mail: mpvv@xcom.sk

*

iar nad Hronom
ul.SNP 124, 965 01 iar nad Hronom
tel.: 045/673 36 11, fax: 045/672 48 07, e-mail: mpzh@xcom.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje informá-

cie prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny o Sektorovom operaènom
programe ¼udské zdroje, JPD SPD Cie¾ 3 (zameraný na Bratislavský kraj) a iniciatívy
spoloèenstva EQUAL.
*

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
upné nám. 5-6, 812 67 Bratislava 1
Tel.: 02/59 33 05 01, fax: 02/54 41 04 40
esf@employment.gov.sk
jpdc3@employment.gov.sk
- pre JPD Cie¾ 3
soplz@employment.gov.sk
- pre SOP ¼udské zdroje
equal@ecployment.gov.sk
- pre iniciatívu spoloèenstva EQUAL
www.upsvar.sk, www.esf.gov.sk
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Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bratislava, Miletièova 21, tel.: 02/50 57 28 26, fax: 02/55 42 26 89
Malacky, Záhorácka 60/A, tel.: 034/772 57 33, fax: 034/772 38 52
Pezinok, Mojzesova 2, tel.: 033/690 26 00, fax: 033/690 26 22
Dunajská Streda, Ádorská 41, tel.: 031/590 44 55, fax: 031/590 44 54
Galanta, Nová Dobaè 1408/31, tel.: 031/780 44 79, fax: 031/780 45 98
Pieany, Krajinská cesta 13, tel.: 033/776 12 20, fax: 033/774 04 89
Senica, Vajanského 17, tel.: 034/651 38 25, fax: 034/651 27 33
Trnava, J. Bottu 4, tel.: 033/552 13 88, fax: 033/552 15 39
Partizánske, Nám. SNP 151/6, tel.: 038/749 24 72, fax: 038/749 31 00
Nové Mesto n/V, Hviezdoslavova 40, tel.: 032/774 07 19, fax: 032/774 07 14
Povaská Bystrica, Centrum 13/17, tel.: 042/430 73 50, fax: 042/430 73 51
Prievidza, umperská 1, tel.: 046/515 62 66, fax: 046/515 62 65
Trenèín, Ul. gen. M.R.tefánika 20, tel.: 032/741 51 21, fax: 032/640 02 33
Komárno, M.R. tefánika 9, tel.: 035/770 16 73, fax: 035/770 16 75
Levice, Sv. Michala 6, tel.: 036/631 20 49, fax: 036/631 20 49
Nitra, tefánikova trieda 88, tel.: 037/652 65 36, fax: 037/652 65 36
Nové Zámky, Kapisztóryho 1, tel.: 035/642 07 28, fax: 035/642 07 28
Topo¾èany, kultétyho 1577/8, tel.: 038/536 72 06, fax: 038/536 72 43
Èadca, Matièné nám. 1617, tel.: 041/430 44 10, fax: 041/433 14 09
Dolný Kubín, nám. Slobody 1, tel.: 043/586 48 67, fax: 043/586 36 43
Námestovo, nám. A. Bernoláka 381/4, tel.: 043/552 37 21
Liptovský Mikulá, Hodova ul. 30, tel.: 044/547 63 11, fax: 044/552 28 68
Martin, Novomeského 4, tel.: 043/413 55 01, fax: 043/413 55 02
Ruomberok, Textilná 23, tel./fax: 044/432 77 77
ilina, Hurbanova 16, tel.: 041/511 93 07
Banská Bystrica, Zvolenská cesta 27, tel.: 048/430 82 04, fax: 048/430 82 08
Banská tiavnica, Radnièné nám., tel.: 045/692 12 23, fax: 045/692 14 94
Brezno, Rázusova 40, tel.: 048/611 70 00, fax: 048/611 70 03
Luèenec, Petöfiho 39, tel.: 047/430 13 09, fax: 047/432 72 96
Revúca, Jilemnického 92/36, tel.: 058/442 36 31, fax: 058/442 45 70
Rimavská Sobota, Èerenèianska 18, tel.: 047/563 20 63, fax: 047/563 20 63
Ve¾ký Krtí, Madácha 2, tel.: 047/483 03 67, fax: 047/483 03 67
Zvolen, M.R.tefánika 22, tel.: 045/542 91 24, fax: 045/532 51 57
Bardejov, Dlhý rad 17, tel.: 054/486 54 22, fax: 054/474 89 80
Humenné, Sokolovská 2, tel.: 057/770 82 02, fax: 057/772 07 03
Poprad, Popradské nábreie 65/16, tel: 052/716 34 76, fax: 052/772 50 15
Preov, Slovenská 87, tel.: 051/773 97 42, fax: 051/771 11 97
Stará ¼ubovòa, Farbiarska ul., tel.: 052/426 71 10, fax:052/432 28 37
Kemarok, Dr. Alexandra 61, tel.: 052/451 31 07, fax: 052/452 40 35
Stropkov, Hlavná 26, tel.: 054//742 37 41, fax: 054/742 36 17
Vranov n/T, Hlavná 7, tel.: 057/442 27 06, fax: 057/442 28 08
Koice, Stanièné nám. 9, tel.: 055/680 55 55, fax: 055/680 55 56
Michalovce, ul. Saleziánov 1, tel.: 056/686 03 00, fax: 056/644 29 57
Roòava, afárikova 112, tel.: 058/788 05 11-2, fax: 058/733 12 88
Spiská Nová Ves, Odborárov 53, tel.: 053/418 31 14, fax: 053/442 61 40
Trebiov, Záborského 8, tel.: 056/672 32 66, fax: 056/672 48 44
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Ministerstvo kolstva SR

informuje prostredníctvom Metodicko-pedagogických centier o SOP ¼udské zdroje a JPD Cie¾ 3 (zameraný pre Bratislavský kraj)
v oblasti kolstva.
*

Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy
Exnárova 20, P.O.BOX 41, 820 12 Bratislava 212
Tel.: 02/48 20 72 04, e-mail.: durajkova@mcmb.sk

*

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
Tomáikova 4, 820 09 Bratislava
Tel.: 02/48 20 94 32, e-mail: faktorova@mctba.sk

*

Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica
Horná 97, 975 46 Banská Bystrica
Tel.: 048/433 31 32, e- mail: valicas@mcbb.sk

*

Metodicko-pedagogické centrum Preov
Tarasa evèenka 11, 080 20 Preov
Tel.: 051/772 34 51, e-mail: kadukova@mcpo.sk

*

Metodicko-pedagogické centrum Trenèín
Pod sokolicami 14, 911 01 Trenèín
Tel.: 032/743 05 92, e-mail: vhs@viactnedu.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo kultúry SR

informujú prostredníctvom odborov regionálneho rozvoja vyích územných celkov
a Regionálnych rozvojových agentúr o OP Základná infratruktúra, Priorita 3 - Lokálna
inftratruktúra v oblasti zdravotníctva a kultúry.
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Adresy profesijných komôr a zväzov
a ïalích dôleitých intitúcií
*

Notárska komora Slovenskej republiky
Záhradnícka 66, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/55 57 45 19, 55 64 23 11, e-mail: cis@notar.sk, www.notar.sk

*

Slovenská komora daòových poradcov (SKDP)
a Regionálna komora Banská Bystrica
Námestie SNP 7, P.O.Box 54, 974 01 Banská Bystrica 1
Tel.: 048/412 43 93, fax: 048/412 58 99
E-mail: bystrica.skdp@skdp.sk, www.skdp.sk

*

Regionálna komora SKDP
hotel Astra, Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 2
Tel.: 02/58 23 82 55, tel./fax: 02/53 41 37 76
E-mail: bratislava.skdp@skdp.sk

*

Regionálna komora SKDP
Juná trieda 2/A, 040 01 Koice
Tel.: 055/622 78 19, tel./fax: 055/622 19 65, e-mail: kosice.skdp@skdp.sk

*

Slovenská komora certifikovaných úètovníkov
Prievozská 14/A, 824 92 Bratislava 26
Tel./fax: 02/53 41 29 54, e-mail: skcu@skcu.sk, www.skcu.sk

*

Slovenská komora audítorov
Záhradnícka 62, P.O.BOX 49, 820 05 Bratislava 25
Tel.: 02/50 20 63 02, fax: 02/50 20 63 12, www.skau.sk

*

Slovenská advokátska komora
Kolárska 4, 813 42 Bratislava
Tel: 02/52 96 15 32, fax: 02/52 96 15 54, e-mail: office@sak.sk, www.sak.sk

*

Slovenská komora architektov
Pánska ulica 15 , 811 01 Bratislava
Tel: 02/54 43 10 80, fax: 02/54 43 08 63
E-email: komarch@komarch.sk, www.komarch.sk

*

Asociácia zamestnávate¾ských zväzov a zdruení SR
Nobelova 18, 831 02 Bratislava 3
Tel.: 02/49 23 12 35, fax: 02/44 45 22 17, e-mail: ipc@azzz.sk, www.azzz.sk

*

Republiková únia zamestnávate¾ov
Jaíkova 2, 821 03 Bratislava 2
Tel. 02/48 29 13 74, fax: 02/48 29 13 73, e-mail: ruz@kmba.sk, www.ruzsr.sk
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*

Úrad vlády Slovenskej republiky
Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Tel.: 02/57 29 51 11, fax: 02/52 49 75 95, e-mail: urad@vlada.gov.sk
www.vlada.gov.sk

*

Intitút pre aproximáciu práva
Nám. slobody 1/29, 813 70 Bratislava
Tel.:02/54 43 30 16, fax.:02/54 41 39 09, e-mail: ctu@government.gov.sk
www.ial.sk - slovenská a èeská databáza prekladov legislatívy ES/EÚ

*

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Jána vermu 43, 974 04 Banská Bystrica 4
Tel.: 048/430 01 11, fax: 048/413 25 63
E-mail: upv@indprop.gov.sk, www.upv.sk

*

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúobníctvo SR
tefanovièova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava 15
Tel.: 02/52 49 68 47, fax: 02/52 49 10 50, www.normoff.gov.sk

*

Slovenský ústav technickej normalizácie
Karloveská 63, P.O.Box 246, 840 00 Bratislava 4
Tel.: 02/60 29 41 11, fax: 02/65 41 18 88, www.sutn.gov.sk

*

Úrad pre verejné obstarávanie
Párièkova 18, P.O.BOX 76, 820 05 Bratislava 25
Tel.: 02/55 56 75 12, fax: 02/55 56 00 39, www.uvo.gov.sk

*

tatistický úrad SR
Miletièova 3, 824 67 Bratislava 26
Tel.: 02/50 23 61 11, 50 23 63 39 - informaèný servis, fax: 02/55 42 45 87
www.statistics.sk

*

Národný inpektorát práce
Vazovova 7, 815 07 Bratislava 1
Tel.: 02/44 87 31 58, fax: 02/52 96 14 21, www.safework.gov.sk

*

Najvyí kontrolný úrad SR
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
Tel./fax: 02/55 42 30 69, e-mail: info@nku.gov.sk, www.controll.gov.sk

*

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Stromová 1, 837 86 Bratislava 37
Tel.: 02/59 37 41 11, fax: 02/59 37 43 56, www.geodesy.gov.sk

*

Centrum vedecko-technických informácií SR
Nám. slobody 19, 812 23 Bratislava 1
Tel./fax: 02/52 92 35 27, e-mail: ccti@tbb1.cvtisr.sk, www.cvtisr.sk
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Bez kvalitných informácií
neexistuje prosperujúce podnikanie
Publikácia Podpora malého a stredného podnikania
v Slovenskej republike, ktorú každý rok aktualizuje
a vydáva Národná agentúra pre rozvoj malého
a stredného podnikania, mapuje:
aktivity a programy Národnej agentúry
programy štátnej pomoci
možnosti èerpania prostriedkov zo štrukturálnych
fondov Európskej únie
podmienky poskytovania dotácií a príspevkov zo
štátneho rozpoètu
možnosti využitia daòových úverov a daòových
ú3⁄4av
finanèné inštitúcie, fondy a ich mechanizmy
programy zahranièných organizácií a fondov
záujmové združenia a zväzy
poradenské a vzdelávacie inštitúcie
a ïalšie množstvo užitoèných informácií, akými
neodmyslite3⁄4ne sú kontaktné osoby, adresy,
telefónne a faxové èísla
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