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Spracovanie a publikovanie v˘roãnej správy dáva moÏnosÈ odbornej verejnosti i podnika-
teºom zhodnotiÈ ìal‰iu ukonãenú etapu ãinnosti Národnej agentúry pre rozvoj malého
a stredného podnikania a je súãasne príleÏitosÈou pre zamyslenie sa nad budúcimi úlohami
a poÏiadavkami, ktoré budú na Àu kladené v budúcom pracovnom období.

Hodnotené obdobie sa vyznaãuje ukonãením dôleÏitej etapy na‰ej prípravy na vstup do
Európskej únie - uzavretím kapitoly Malé a stredné podnikanie. Uzavretie tejto kapitoly
po poslednom hodnotení na‰ich prístupov˘ch aktivít otvorilo ìal‰ie perspektívy a zdôraz-
nilo aktuálnosÈ úloh spojen˘ch s prístupov˘m procesom. 

Súãasne s pozitívami, ktoré uzavretie kapitoly Malé a stredné podnikanie prinieslo, sa prejavili
i problémy pri aplikácii zákona o ‰tátnej pomoci, ktor˘ bol dôsledkom tohoto procesu. Prak-
tické zavedenie tohoto zákona do praxe spôsobilo oneskorenie pri realizácii viacer˘ch progra-
mov a zv˘‰enie pracovn˘ch nárokov na ich realizáciu. Vypl˘va z toho skúsenosÈ, ktorá vyÏaduje
aby sme v budúcnosti poãítali s podobn˘mi ÈaÏkosÈami a pripravili sa na ne.

Hlavn˘m problémom MSP sú stále nedostatoãne priaznivé podmienky pre podnikanie. Vytvorenie priazniv˘ch podmie-
nok pre podnikanie v sektore MSP v‰ak neznamená v prvom rade zv˘hodÀovanie mal˘ch a stredn˘ch podnikov ãi ich
ãasti oproti in˘m, ale znamená vytváranie takého podnikateºského prostredia, ktorého parametre umoÏnia r˘chly
rozvoj mal˘ch a stredn˘ch podnikov a ich efektívne fungovanie.

Hlavnou úlohou v tejto oblasti je preto zlep‰enie prostredia, ão znamená najmä:
1. odstraÀovanie vysok˘ch administratívnych bariér,
2. zniÏovanie vysokého daÀového zaÈaÏenia podnikateºov - fyzick˘ch osôb,
3. zniÏovanie vysokého odvodového zaÈaÏenia (teda zniÏovanie celkov˘ch nákladov zamestnávateºa na pracovnú silu),
4. zvy‰ovanie flexibility nepruÏného trhu práce, rie‰enie problému tzv. ãiernej práce, 
5. zlep‰enie prístupu - najmä novovznikajúcich - MSP k finanãn˘m zdrojom, keì tradiãné zdroje financovania
(bankové úvery) sú e‰te stále ãiastoãne paralyzované a moderné nástroje financovania (rizikov˘ kapitál) nerozvinuté.

Z hºadiska priamych podporn˘ch programov budúce obdobie bude vyÏadovaÈ aktívnej‰iu a nároãnej‰iu spoluprácu
pri vyuÏívaní pomoci Európskej únie prostredníctvom programu PHARE ale i ìal‰ích, malé a stredné podnikanie
podporujúcich programov a aktivít. DôleÏitá je príprava a aktívne zapojenie mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov do pria-
mej komunikácie s orgánmi pomocn˘ch a kooperaãn˘ch programov, ako napríklad Eureka, 5. rámcov˘ program EÚ
pre v˘voj a pomoc pri zlep‰ení ich komunikaãn˘ch schopností. 

BlíÏiaci sa dátum roz‰írenia Európskej únie a moÏnosÈ vstupu Slovenska do tohoto hospodársky silného zoskupenia
s vysokou úrovÀou podnikateºského prostredia stavia pred na‰u podnikateºskú komunitu váÏne v˘zvy. Je to hlavne
zv˘‰enie podnikateºsk˘ch schopností na‰ich mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov, dosiahnutie vy‰‰ej konkurenãnej schop-
nosti pri priamej súÈaÏi s podnikateºsk˘mi subjektami súãasnej Európskej únie. Úlohou Národnej agentúry pre rozvoj
malého a stredného podnikania bude pozitívne a v˘razne prispieÈ k tomuto cieºu. Bude to vyÏadovaÈ posun a zv˘‰enie
úrovne v oblasti vzdelávacích a informaãn˘ch aktivít Národnej agentúry. Je potrebné, aby sa pripravila na ãinnosti,
ktor˘ch úãelom je ìal‰ie zvy‰ovanie vedomostného potenciálu podnikateºov vlastniacich a riadiacich podniky s dote-
raz dostatoãn˘m potenciálom rozvoja. Nemenej dôleÏité je pomôcÈ pri zvy‰ovaní ich inovaãn˘ch schopností.

V˘voj slovenskej ekonomiky vyÏaduje úpravy a zlep‰enia viacer˘ch podporn˘ch programov. Zvládnutie naãrtnut˘ch
a mnoh˘ch ìal‰ích poÏiadaviek kladen˘ch na pracovníkov Národnej agentúry v súvislosti s narastajúcimi poÏiadav-
kami vyÏaduje od v‰etk˘ch pracovníkov Národnej agentúry zv˘‰ené nároky a neustále zlep‰ovanie pracovn˘ch metód
a navrhovanie nároãnej‰ích programov. Pri tejto príleÏitosti by som chcel vyjadriÈ poìakovanie v‰etk˘m ãlenom správ-
nej a dozornej rady Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorí svojimi poznatkami
a cenn˘mi radami prispeli k úspe‰nej realizácii aktivít v roku 2000.

PhDr. Ján Oravec, CSc.
predseda správnej rady NARMSP

PRÍHOVOR PREDSEDU SPRÁVNEJ RADY NARMSP
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Malé a stredné podnikanie tvorí neoddeliteºnú súãasÈ kaÏdej vyspelej trhovej
ekonomiky a jeho podiel na dosahovan˘ch makroekonomick˘ch v˘sledkoch
hospodárenia ‰tátu ako aj podiel zamestnanosti ukazuje na kvalitu a stabilitu
tohto sektora.

Vzhºadom k t˘mto ukazovateºom za rok 2000 môÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe kvalita tohto
sektora postupne a stabilne stúpa aj napriek tomu, Ïe celkov˘ rámec podnikateºského
prostredia nie je zatiaº vo svojich parametroch porovnateºn˘ s vyspel˘mi krajinami 
EÚ resp. OECD.

V tejto oblasti je veºmi dôleÏité monitorovaÈ v˘voj a stav podnikateºského prostredia ako
aj samotného sektora MSP, ão je aj trvalou úlohou Národnej agentúry pre rozvoj malého
a stredného podnikania. Táto oblasÈ ãinnosti musí v‰ak byÈ zameraná aj na hºadanie
spôsobov ako ìalej vylep‰ovaÈ podnikateºské prostredie a to v úzkej spolupráci so
zástupcami práve podnikateºského sektora. 

DôleÏitou súãasÈou celkovej stratégie vlády na podporu rozvoja malého a stredného podnikania sú aj podporné
programy realizované s finanãnou úãasÈou ‰tátneho rozpoãtu ako aj fondov Komisie EÚ. 

Stratégia postupného zvy‰ovania podpory pre podniky s potenciálom r˘chleho rozvoja a schopnosÈou prieniku na
nové trhy sa popri realizácii osvedãen˘ch programov pre zaãínajúcich podnikateºov ukázala ako opodstatnená. 

Nové pilotné programy ako podpora zavádzania systémov riadenia kvality, ãi transferu inovatívnych technológií
vyvolali znaãn˘ záujem podnikateºskej verejnosti. Posilnením  programov práve tohto typu je moÏné veºmi úãinne
zvy‰ovaÈ konkurencieschopnosÈ na‰ich mal˘ch a stredn˘ch podnikov a podporiÈ ich presadenie sa na zahraniãn˘ch
trhoch práve v období prípravy Slovenska na vstup do elitného klubu Európskej Únie. 

Nosn˘mi a veºmi opodstatnen˘mi programami pre zaãínajúcich podnikateºov naìalej ostávajú poradenské sluÏby ako
aj vzdelávanie podnikateºov. Ich realizáciou sa odstraÀujú bariéry nedostatoãn˘ch manaÏérskych skúseností
podnikateºov ako aj nedostatoãná znalosÈ zloÏitého právneho rámca podnikania.

Aj keì situácia na finanãnom trhu sa postupne v dôsledku privatizácie bankového sektoru mení k lep‰iemu,
ku zmenám v prístupe ku kapitálu u t˘ch najmen‰ích podnikateºov – Ïivnostníkov dochádza len veºmi pomaly.
Napriek tomu, ako aj dobr˘m dosiahnut˘m v˘sledkom existujúcich finanãn˘ch podporn˘ch programov
je potrebné neustále sledovaÈ pohyb v tejto v˘znamnej oblasti a promtne reagovaÈ na zmeny vyvolané ìal‰ím
makroekonomick˘m v˘vojom. Je potrebné zameraÈ sa na nové progresívne formy financovania ako je napríklad
rizikov˘, ãi zárodkov˘ kapitál.

Realizácia podporn˘ch programov dostala v roku 2000 nov˘ rámec v dôsledku aplikácie nového zákona o ‰tátnej
pomoci a bude potrebné pri realizácii existujúcich ako aj novopripravovan˘ch programov dôsledne vychádzaÈ
zo zásad poskytovania ‰tátnej pomoci upraven˘ch touto novou normou.

V˘roãná správa o ãinnosti Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania za rok 2000 je urãená
v‰etk˘m t˘m, ktorí sa zaoberajú podporou malého a stredného podnikania ako aj samotn˘m podnikateºom
a poskytuje im súhrnnú informáciu o v˘sledkoch dosiahnut˘ch v tomto roku.

Na‰im cieºom bude v nasledujúcom období pokraãovaÈ v úspe‰nej realizácii podporn˘ch programov a zvy‰ovaním ich
kvality prispievaÈ k posilÀovaniu postavenia sektora mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov v národnom hospodárstve.

Na záver by som chcel poìakovaÈ v‰etk˘m t˘m, ktorí nám v roku 2000 pomohli pri úspe‰nej realizácii
podporn˘ch programov a zároveÀ vyzvaÈ v‰etk˘ch t˘ch, ktorí majú záujem aktívne vstúpiÈ do tejto 
oblasti, aby nám svojimi námetmi a radami pomohli neustále skvalitÀovaÈ podporu rozvoja malého
a stredného podnikania na Slovensku.

Ing. Juraj Majtán 
generálny riaditeº

PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEªA NARMSP
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Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania aj v roku 2000 pokraãovala v realizácii programov
pomoci zameran˘ch na poradenské sluÏby, ‰kolenia a semináre pre MSP s cieºom zv˘‰iÈ ich podnikateºské
a manaÏérske schopnosti. Podporné programy boli v prevaÏnej miere financované zo ‰tátneho rozpoãtu SR.
Na regionálnej úrovni boli programy implementované prostredníctvom in‰titucionálnej podpornej siete
12 Regionálnych poradensk˘ch a informaãn˘ch centier (RPIC) a 4 podnikateºsk˘ch a inovaãn˘ch centier
(BIC), ktoré sú rozmiestnené po celom území SR.
RPIC/BIC poskytovali záujemcom o podnikanie a existujúcim mal˘m a stredn˘m podnikateºom
komplexn˘ poradensk˘ a informaãn˘ servis v oblastiach súvisiacich s podnikaním.
V spolupráci s ìal‰ími zainteresovan˘mi in‰titúciami a organizáciami sa realizoval rad projektov 
za úãelom cielenej podpory rozvoja jednotliv˘ch regiónov a zabezpeãenia ich zaãlenenia do medziná-
rodn˘ch projektov a aktivít na medzinárodnej úrovni.

Poradenské a informaãné sluÏby
SieÈ RPIC a BIC v roku 2000 poskytla 1549 odborn˘ch konzultácií zaãínajúcim podnikateºom a záujemcom
o podnikanie aj z radov nezamestnan˘ch a 1912 odborn˘ch konzultácií existujúcim podnikateºom. 
Pre úãely získania úverov, ãi uÏ v rámci finanãn˘ch podporn˘ch programov alebo komerãn˘ch zdrojov,
RPIC/BIC spracovali alebo dopracovali 345 a posúdili 228 podnikateºsk˘ch plánov. 
SieÈ svojou ãinnosÈou prispela k vytvoreniu a udrÏaniu 8 668 pracovn˘ch miest a pomohla zaloÏiÈ 
163 nov˘ch podnikov.

Vzdelávanie
V priebehu roka regionálne centrá zorganizovali 60 ‰kolení, ktor˘ch sa zúãastnilo 887 podnikateºov a ich
zamestnancov. ·kolenia a semináre boli obsahovo zamerané na podporu rozvoja MSP, regionálny rozvoj,
cezhraniãnú spoluprácu, prípravu na podnikanie pre rôzne sociálne skupiny (nezamestnan˘ch, mlad˘ch,
Ïeny atì), úãtovníctvo, dane, finanãné riadenie, cestovn˘ ruch, tvorba podnikateºského plánu, marketing,
úvery, export, systémy riadenia kvality a pod.
Pre nezamestnan˘ch, ktorí majú záujem a schopnosti zaloÏiÈ si vlastn˘ podnik, bolo v roku 2000 zdruÏením
CEPAC Slovensko, ktorého spoluzakladateºom je aj NARMSP v spolupráci so sieÈou RPIC/BIC ale aj in˘ch
regionálnych podporn˘ch in‰titúcií, zorganizovan˘ch 44 kurzov komplexného vzdelávacieho a poraden-
ského programu (KVPP) pre 619 absolventov. (V priebehu rokov 1994 - 2000 absolvovalo program celkovo
2771 nezamestnan˘ch v 200 kurzoch) K 31. 12. 2000 sa 1119 absolventom kurzov KVPP podarilo zaloÏiÈ si
nov˘ podnik, bolo vytvoren˘ch 363 ìal‰ích pracovn˘ch miest a 610 absolventov sa znovu zamestnalo.

Regionálne projekty
So zámerom podporiÈ rozvoj regiónov Slovenska, NARMSP financovala z prostriedkov PHARE
projekt, ktorého v˘sledkom je publikácia Sprievodca po gotickej ceste Spi‰ – Gemer v celkovom
náklade 5000 kusov. Publikácia bola vytlaãená v slovenskom, maìarskom, nemeckom a anglickom
jazyku. Cieºom projektu je prispieÈ k zv˘‰eniu náv‰tevnosti regiónu aj prostredníctvom lep‰ej 
informovanosti a kvalitnej propagácie.

Podpora zavádzania systémov riadenia kvality
V roku 2000 pokraãovala NARMSP v realizácii grantového programu implementácie systémov riadenia
kvality – KVALITA, ktor˘ je financovan˘ zo ‰tátneho rozpoãtu SR. Cieºom programu je posilnenie konku-
rencieschopnosti sektora MSP zvy‰ovaním kvality v˘robkov a sluÏieb a nárast poãtu MSP certifikovan˘ch
podºa noriem ISO 9000, VDA, BS, QS a ISO 14000. Program bol vyhlásen˘ v roku 1999.
O granty sa k 31. 12. 2000 uchádzalo 102 firiem, ktoré spolu podali 163 Ïiadostí, z toho 85 na 
poradenstvo a vzdelávanie (PV) a 78 na certifikaãn˘ proces (C).
Komisiou pre‰lo 104 Ïiadostí na granty (54PV + 50C) od 65 firiem. Komisia schválila 90 grantov 
(48 PV + 42 C) pre 57 firiem. Komisia neschválila 14 grantov (6PV + 8C) pre 8 firiem, priãom 5 Ïiadostí
bolo definitívne zamietnut˘ch pre nesplnenie podmienok na udelenie grantu a 9 Ïiadostí 5 firiem pôjde
na opätovné prerokovanie do Komisie po predloÏení relevantn˘ch dokladov. (viì graf ã. 1,2)

IN·TITUCIONÁLNA SIEË PODPORY MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA
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Z pohºadu regiónov z celkového poãtu firiem, ktor˘m bol uhraden˘ grant zo ·R99 v roku 2000, prvú pozíciu
obsadil Îilinsk˘ kraj s najväã‰ím poãtom firiem, Nitriansky a Ko‰ick˘ kraj zaujímajú spolu s Bratislavsk˘m
krajom druhú pozíciu. Potom nasleduje Pre‰ovsk˘, Banskobystrick˘ a Trnavsk˘ kraj (viì. graf ã. 3).
Z hºadiska charakteru ãinnosti najviac grantov bolo vyplaten˘ch firmám podnikajúcim v oblasti priemyselnej
v˘roby (viì graf ã. 4).
Podºa doteraj‰ích skúseností môÏeme skon‰tatovaÈ, Ïe program bol úspe‰ne spusten˘ a firmy o neho
prejavujú aktívny záujem. Z hodnotiacich správ firiem vypl˘va, Ïe zavedenie systému kvality ich podniku
priniesol: finanãn˘ efekt, zmenu prístupu k zákazníkom, zodpovednosÈ za pracovné úkony, zníÏenie
reÏijn˘ch nákladov, odstránenie závad a nepodarkov, zv˘‰enie objemu trÏieb a zisku, vy‰‰iu konkuren-
cieschopnosÈ v˘robkov, prienik na zahraniãné trhy a následne i nárast poãtu udrÏan˘ch a novovytvoren˘ch
pracovn˘ch miest, atì.

Program Kvalita prehºad podºa poãtu firiem 
- Ïiadateºov o grant do 31. 12. 2000 

Graf 1
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Firmy s irelevantn˘mi ÏiadosÈami 14 
Evidovaní Ïiadatelia ãakajúci do komisie 23 
Firmy, ktor˘ch Ïiadosti pre‰li komisiou 65  

Firmy so zamietnut˘mi ÏiadosÈami 3
Firmy so ÏiadosÈami 
na opätovné prerokovanie 5 
Firmy, ktor˘m bola schválená ÏiadosÈ 57

Firmy, ktor˘m grant bude 
vyplaten˘ zo ·R 2000 19 
Firmy so zru‰en˘m grantom 5
Firmy s vyplaten˘m grantom zo ·R 1999 33

Program Kvalita prehºad podºa poãtu firiem 
so schválen˘mi ÏiadosÈami do 31. 12. 2000

Graf 2
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IN·TITUCIONÁLNA SIEË PODPORY MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA
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Graf 3

Graf 4
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Program Kvalita (1999 - 2000) - poãet firiem ãerpajúcich 
prostriedky zo ·R 1999 podºa krajov 

Program Kvalita 2000 (·R 1999)
- prehºad poãtu firiem s vyplaten˘m grantom podºa odvetvovej klasifikácie

Priemyselná v˘roba 11
Stavebníctvo 7
Poradenstvo a iné sluÏby 7
V˘skum a v˘voj, projektovanie 5 
Doprava 2
Servis, oprava a predaj 
motorov˘ch vozidiel 
a iného spotrebného tovaru 1

Îilinsk˘ kraj
Bratislavsk˘ kraj

Nitriansky kraj
Ko‰ick˘ kraj

Trnavsk˘ kraj
Popradsk˘ kraj

Banskobystrick˘ kraj
Trenãiansky kraj

IN·TITUCIONÁLNA SIEË PODPORY MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA
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KOORDINAâNÉ A LEGISLATÍVNE AKTIVITY

Koordinaãné a legislatívne aktivity NARMSP v uplynulom roku sledovali v spolupráci s organizáciami
podnikateºov hlavne zlep‰ovanie podnikateºského prostredia. V súvislosti s t˘m NARMSP zamerala svoju
ãinnosÈ v tejto oblasti na:

Spolupráca pri realizácii ‰tátnej podpory a rozvoja MSP
NARMSP bola poverená MH SR na základe UV SR ã. 726/2000 vypracovávaÈ správu o stave MSP a jeho
podpore v SR, ktorú kaÏdoroãne predkladá vláde a NR SR. V súvislosti s hodnotením podnikateºského
prostredia bolo v roku 2000 vláde SR v rámci správy predloÏen˘ch viacero návrhov na zlep‰enie podni-
kateºského prostredia. I‰lo o návrhy v oblasti legislatívnych a administratívnych bariér, prístupu ku 
kapitálu, vzdelávania a poradenstva pre MSP, anal˘z a prognóz, podporn˘ch programov a regionálneho
rozvoja. Spolupráca s ústredn˘mi orgánmi a organizáciami zdruÏujúcimi podnikateºov sa prejavila aj
v rámci príprav návrhu na novelizáciu zákona ã. 231/1999 Z.z. o ‰tátnej pomoci, novely Ïivnostenského
zákona, národného plánu zamestnanosti, opatrení na odstránenie bariér brániacich zv˘‰eniu zamestna-
nosti MSP a niektor˘ch zákonov, ktoré sa dot˘kali aj oblasti MSP.
NARMSP sa aktívne podieºala aj na ãinnosti Rady vlády pre malé a stredné podnikanie, v ktorej má zastúpenie.

Spolupráca s in‰titúciami zdruÏujúcimi podnikateºov
NARMSP aktívne spolupracuje s in‰titúciami zdruÏujúcimi podnikateºov resp. Ïivnostníkov. V˘razom tejto
spolupráce je niekoºko projektov s podporou z programu PHARE, ktoré sledujú pomoc zdruÏeniam
podnikateºov hlavne pri budovaní ich infra‰truktúry a technického vybavenia. V uplynulom roku boli
takéto projekty realizované s:

- Cechom v˘robcov hraãiek
- Slovenskou Ïivnostenskou komorou

Cieºom tejto spolupráce bola profilácia ãinnosti jednotliv˘ch in‰titúcií, lep‰ia propagácia ãinnosti 
a vzdelávanie ãlenskej základne, podpora pri nadväzovaní zahraniãn˘ch kontaktov ako aj tvorba stratégie
obhajoby záujmov svojich ãlenov.
V roku 2000 pripravila NARMSP aj podklady pre grantovú schému podpory zdruÏeniam podnikateºov hlavne
pri budovaní ich infra‰truktúry a technického vybavenia z Finanãného memoranda 1999 programu PHARE,
ktorá nadväzuje na predchádzajúci program PHARE a jej realizácia prebehne v rokoch 2001 a 2002.

Informaãné aktivity
OblasÈ informácií, v rámci ktorej sa NARMSP snaÏí o ão najr˘chlej‰í a naj‰ir‰í prienik potrebnej 
informácie k odbornej verejnosti je dôleÏitou súãasÈou stratégie podpory MSP. Preto aj v roku 2000
NARMSP pokraãovala v periodickom vydávaní rôznych informaãn˘ch materiálov, periodick˘ch
a neperiodick˘ch publikácií:

- Podpora malého a stredného podnikania - Sprievodca iniciatívami,
- Prehºad právnych predpisov pre mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov,
- Základné administratívne kroky pri zaãatí podnikateºskej ãinnosti,
- Zoznam ‰tátnej legislatívy na podporu malého a stredného podnikania,
- Inováciu publikácie ”Skúste podnikaÈ ”, ktorá struãne popisuje v‰etko,

ão je potrebné urobiÈ pri zaãatí podnikania,
- ãasopis „ Podnikanie “ (mesaãník),

Prenos potrebn˘ch informácií sa zabezpeãoval v spolupráci s elektronick˘mi a tlaãov˘mi médiami,
a tieÏ prostredníctvom V˘roãnej tlaãovej konferencie zameranej na hodnotenie v˘sledkov ãinnosti
Agentúry v predchádzajúcom roku. V novembri 2000 sa konala tlaãová konferencia, na ktorej NARMSP
informovala prítomn˘ch novinárov o aktuálnom stave programov na podporu MSP.

- spoluprácu pri realizácii ‰tátnej podpory a rozvoja MSP
- spoluprácu s in‰titúciami zdruÏujúcimi podnikateºov
- informaãné aktivity

- aktivity NARMSP v rámci NPAA
- podporu re‰trukturalizácie priemyslu.
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Aktivity NARMSP v rámci Národného programu 
pre implementáciu acquis communautaire
NARMSP sa aktívne zúãastÀuje aj na príprave a realizácii Národného programu pre implementáciu acquis
communautaire (NPAA), ktor˘ predstavuje súbor opatrení, ktoré je potrebné z na‰ej strany realizovaÈ
poãas predvstupovej fázy do EÚ. Agentúra v spolupráci s ostatn˘mi ãlenmi Pracovnej skupiny ã. 16 v rámci
tohto programu zastre‰uje jednu z jeho 29 ãastí a to oblasÈ malého a stredného podnikania.
Na základe v˘sledkov hodnotenia NPAA zo strany EÚ do‰lo aj v roku 2000 k jeho inovácii, na ktorej v oblasti
MSP participovala aj NARMSP, ktorá túto ãasÈ programu spracovala a zabezpeãovala aj jej plnenie.
Okrem uvedeného do‰lo v minulom roku aj k screeningovému rokovaniu s Komisiou EÚ písomnou formou.
PretoÏe bolo kon‰tatované, Ïe v tejto oblasti neexistujú váÏnej‰ie problémy, ktoré by mohli ohroziÈ ná‰ vstup
do EÚ v predpokladanom ãasovom horizonte od osobného screeningového rokovania sa upustilo.
Po splnení základn˘ch poÏiadaviek EK, deklarovan˘ch v˘sledkami jednotliv˘ch screeningov bolo
moÏné pristúpiÈ k vypracovaniu poziãného materiálu, ktor˘ bol schválen˘ vládou SR a následne
prerokovan˘ a schválen˘ aj zo strany EK. Tento fakt umoÏnil dÀa 25. 5. 2000 kapitolu malé a stredné
podnikanie predbeÏne uzavrieÈ.

Podpora re‰trukturalizácie priemyslu
Jednou z podporn˘ch aktivít NARMSP pri re‰trukturalizácii ná‰ho národného hospodárstva je realizácia
programu spin-off, ktor˘ bol u nás implementovan˘ v roku 1995. Ide o selekciu vhodn˘ch prevádzok,
dielní, úsekov vo veºk˘ch, zväã‰a ‰tátom vlastnen˘ch podnikoch, za úãelom ich osamostatnenia, ãím
vznikajú malé samostatné firmy s väã‰ím rozsahom pôsobnosti ako v rámci materskej fimy. Vyãlenením
t˘chto prevádzok materská firma zniÏuje svoje reÏijné náklady, stáva sa efektívnej‰ou a zároveÀ sa
udrÏuje zamestnanosÈ.
Aj v roku 2000, ktor˘ bol posledn˘m rokom pre vyuÏitie finanãn˘ch prostriedkov z Finanãného memoranda
1997 programu PHARE do‰lo k vyuÏitiu tejto metódy, ktorú NARMSP realizuje v spolupráci s regionálnymi 
poradensk˘mi centrami RPIC/BIC.
Po ukonãení 6. etapy Programu spin-off 2. seminárom, ktor˘ sa uskutoãnil 16. 3. 2000 v sídle ÎOS Zvolen,
sa za úzkej spolupráci s RPIC Martin, 5P s.r.o. Îiar n. Hronom a RPIC Pre‰ov otvorila 7. etapa programu,
do ktorej boli zahrnuté tieto projekty: OÚ Brezovica – vyãlenenie lyÏiarskeho vleku

OÚ Vitanová – vyãlenenie lyÏiarskeho vleku
ZSNP a.s. Îiar/Hronom – vyãlenenie závodu InÏiniering
ZVL spol. s r.o. Pre‰ov – vyãlenenie prevádzky náraìovÀa

1. seminár za úãasti v‰etk˘ch zástupcov matersk˘ch podnikov a nositeºov projektov sa uskutoãnil
v dÀoch 25. aÏ 28. apríla 2000 v sídle spoloãnosti Actoris System. Realizácia druhej ãasti 7. etapy 
Programu spin-off, ktorá predstavuje oponentúru podnikateºsk˘ch plánov, vypracovan˘ch nositeºmi
projektov, sa uskutoãnila dÀa 17. 11. 2000.
V súãasnosti do‰lo uÏ k realizácii vyãlenenia prevádzky v materskom podniku ZVL Auto, spol. s r. o..
V materskom podniku ZSNP, a. s., sa uvaÏuje s vyãlenením v nasledujúcom roku. U dvoch projektov (obec
Brezovica a Vitanová) bola realizácia odloÏená na rok 2001. Realizáciou tejto etapy bolo ukonãené ãerpanie
finanãn˘ch prostriedkov z COP 97.
V súvislosti s moÏnosÈou ãerpania finanãn˘ch prostriedkov na tento program aj v ìal‰ích rokoch z FM99,
sa dÀa 5. 12. 2000 uskutoãnil v Pre‰ove akviziãn˘ seminár pre materské podniky v˘chodoslovenského
regiónu, na ktorom sa im predstavili moÏnosti vyuÏitia tohoto programu.
V minulom roku bola otvorená aj 8. etapa tohoto programu. Boli sem zaradení 4 nositelia programu
zo siedmych prihlásen˘ch. Boli to: ·koda Praha, a.s. – odbor nede‰truktívnych skú‰ok

ZVS Dubnica a.s. – právne sluÏby
– obchod s kovov˘m ‰rotom

A.N.B. Îarnovica a.s. – ãistenie odpadov˘ch vôd

Bardejovské kúpele so svojimi projektmi od programu odstúpili.
V roku 2000 sa uskutoãnili 2 zasadnutia Rady spin-off.

KOORDINAâNÉ A LEGISLATÍVNE AKTIVITY
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rok spracované projekty vyãlenené prevádzky udrÏané pracovné miesta

1997 9 6 618

1998 22 18 1 232

1999 18 10 302

2000 10 5 392

spolu: 59 39 2 543

Prehºad o realizácii metódy spin-off za posledné 4 roky je vidieÈ z nasledovnej tabuºky:

Vynikajúca podnikateºka SR 2000
NARMSP v spolupráci s Obãianskym zdruÏením Profesionálne Ïeny a Fondom Kanady zorganizovala
v poradí uÏ 2. roãník súÈaÏe „Vynikajúca podnikateºka Slovenskej republiky 2000.“
Do súÈaÏe sa zapojilo 39 prihlásen˘ch podnikateliek zo v‰etk˘ch krajov Slovenska. Prihlásené podnikateºky
reprezentovali rozliãné oblasti podnikania, a to potravinárstvo, re‰tauraãné a ubytovacie sluÏby, stravova-
cie sluÏby, v˘robu liehovín, poskytovanie sluÏieb v oblasti domáceho personálu, zákazkové krajãírstvo,
úãtovníctvo, daÀové poradenstvo, auditorstvo, vydavateºská ãinnosÈ, vidiecku turistiku, cestovn˘ ruch,
poºnohospodársku v˘robu, predaj a v˘robu svieãok.
Slávnostné vyhlásenie v˘sledkov súÈaÏe sa uskutoãnilo dÀa 30. 1. 2001 v Zrkadlovej sále Primaciálneho
paláca v Bratislave za úãasti mnoh˘ch zaujímav˘ch osobností politického a kultúrneho Ïivota.
Cenu Vynikajúca podnikateºka SR 2000 získala Ing. Ingrid Kaczoreková, na obr. v strede, z firmy INWEX,
Modr˘ KameÀ, ktorá sa zaoberá v˘robou trvanlivého peãiva. Cenu Zaãínajúca podnikateºka získala Emília
Ondro‰ová, na obr. vºavo, z Penziónu MILKA, Habovka. Hodnotiaca komisia udelila Cenu Sympatie pani
Margite Eichlerovej,  na obr. vpravo, z firmy Drevonka, Martin, ktorá sa zaoberá v˘robou dreven˘ch hraãiek.

KOORDINAâNÉ A LEGISLATÍVNE AKTIVITY
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Graf 5

Îilinsk˘ kraj
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Poskytnuté úvery v okresnom ãlenení

454,31 456,50 448,30 460,19 463,63 439,66 367,63 278,26

151 141 134 132 131 131 131 82

Poãet poskytnut˘ch úverov k 31. 12. 2000 1 033

Rok 2000 bol charakteristick˘ postupn˘m poklesom a stabilizáciou úrokov˘ch mier na finanãnom trhu.
No aj napriek tomu bola politika bánk voãi úverovej expanzii veºmi zdrÏanlivá. Relatívny dostatok kapitálu
v bankách na financovanie investiãn˘ch zámerov sa aj napriek tomu neprejavil pozitívne na dostatoãnom
prístupe ku kapitálu v sektore mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov. Veºké rezervy naìalej zostávajú
v moÏnostiach krytia rizík a záruk uchádzaãov o takéto úvery. So spokojnosÈou musíme kon‰tatovaÈ
fungovanie MikropôÏiãkového programu z dostupn˘ch voºn˘ch zdrojov, hoci je evidentné, Ïe nároky
drobn˘ch podnikateºov na tieto zdroje ìaleko prevy‰ovali moÏnosti programu. Pod vplyvom t˘chto 
okolností a makroprostredia sa teda nesú aj v˘sledky podporn˘ch finanãn˘ch programov.

1. Podporn˘ úverov˘ program (PÚP)
Hlavn˘m cieºom Podporného úverového programu je umoÏniÈ mal˘m a stredn˘m podnikateºom prístup
k investiãnému a prevádzkovému kapitálu formou strednodobého úveru za v˘hodnej‰ích podmienok ako
sú beÏne poskytované komerãnou sférou. Podporn˘ úverov˘ program je urãen˘ mal˘m a stredn˘m
podnikateºom, zamestnávajúcim menej ako 250 zamestnancov, ktorí podnikajú v oblasti v˘roby, remesiel,
sluÏieb a aktívneho cestovného ruchu. Podnikatelia, ktorí spæÀajú kritériá programu, môÏu poÏiadaÈ
o poskytnutie úveru v maximálnej v˘‰ke 5 mil. Sk s dobou splatnosti 5 rokov.
V priebehu roka 2000 bolo poskytnut˘ch 186 úverov v celkovej v˘‰ke 652,762 mil. Sk. Spolu bolo od zaãiatku
realizácie programu ku koncu roka 2000 poskytnut˘ch 1.033 úverov v celkovom objeme 3.368,483 mil. Sk 
(Graf ã. 5). Od zaãiatku realizácie programu bolo uÏ splaten˘ch celkom 340 úverov v ãiastke takmer 900 mil. Sk.

FINANâNÉ PODPORNÉ PROGRAMY

V˘‰ka poskytnut˘ch úverov (v mil. Sk) k 31. 12. 2000  3 368 484 474

Podporn˘ Poºno- Slovenská Istro- Tatra ªudová
úverov˘ banka, sporiteºÀa, banka, banka, banka, Spolu
program a. s. a. s. a. s. a. s. a. s.

Poãet úverov 329 375 101 150 78 1 033
Celková v˘‰ka
úverov (v mil. Sk) 1 141,378 1 053,811 367,663 587,02 218,611 3 368,483

Priem. v˘‰ka jedného
úveru (v mil. Sk) 3,47 2,81 3,64 3,91 2,80 3,26

Základné informácie o Podpornom úverovom programe (stav k 31. 12. 2000)
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Podporn˘ Poãet poskytnut˘ch Celková v˘‰ka úverov
úverov˘ program úverov celkom (v mil. Sk)

Potravinárska v˘roba 173 594,313

Textilná v˘roba 69 180,276

Drevársky priemysel 120 356,960

Kovo, plasty 184 642,235

Sklo, kamenárstvo 24 65,260

Stavebn˘ priemysel 95 328,540

Energetika 18 57,430

Polygrafia 17 58,440

Chem. a farm. priem. 27 101,640

Cestovn˘ ruch 93 325,281

SluÏby 213 658,108

Celkom 1 033 3 368,483

Umiestnenie úverov PÚP podºa sektorov (kumulatív)

FINANâNÉ PODPORNÉ PROGRAMY

Prehºad objemu poskytnut˘ch úverov v PÚP podºa predmetu podnikaniaGraf 6
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2. MikropôÏiãkov˘ program
Hlavn˘m cieºom tohto programu je rie‰iÈ problém prístupu mal˘ch podnikateºov (do 10 zamestnancov)
v jednotliv˘ch regiónoch k mal˘m úverom do 500 tis. Sk. Národná agentúra pre rozvoj malého a stred-
ného podnikania realizuje mikropôÏiãkov˘ program prostredníctvom siedmych regionálnych centier.
V priebehu roku 2000 predloÏilo ÏiadosÈ o poskytnutie mikropôÏiãky 177 záujemcov, z ktor˘ch 70 získalo
pôÏiãku v celkovej sume 24 235 400,- Sk. Celkom bolo v rámci pilotného programu mikropôÏiãkového
programu od zaãiatku jeho realizácie aj vrátane ‰tyroch nov˘ch centier poskytnut˘ch 209 mikropôÏiãiek
v celkovej hodnote 67 649 322,- Sk a 48 z nich bolo uÏ aj splaten˘ch v plnej v˘‰ke. Priemerná v˘‰ka
mikropôÏiãky je 323 681,- Sk. ëal‰ím nemenej dôleÏit˘m faktorom pri realizácii mikropôÏiãkového programu
je jeho dopad na zamestnanosÈ v dan˘ch regiónoch. Celkovo od zaãiatku poskytovania mikropôÏiãiek
bolo vytvoren˘ch resp. udrÏan˘ch 635 pracovn˘ch miest.
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Odvetvie Poãet poskytnut˘ch pôÏiãiek Celková v˘‰ka pôÏiãiek

za rok 2000 za rok 2000 (v mil. Sk)

Potravinárska v˘roba 11 2,65

Textilná v˘roba 5 1,75

Drevársky priemysel 7 2,89

Kovo, plasty 3 1,35

Sklo, kamenárstvo 2 0,27

Stavebn˘ priemysel 1 0,40

Cestovn˘ ruch 5 1,75

Obchod 20 7,03

SluÏby 14 4,35

Iné 2 1,80

Celkom za rok 2000 70 24,24

FINANâNÉ PODPORNÉ PROGRAMY

17,35 9,20 7,34 5,69 5,5511,3511,17

4458 39 22 17 15 14

Prehºad o poskytnut˘ch mikropôÏiãkách podºa odvetví

Prehºad o poskytnut˘ch mikropôÏiãkách podºa jednotliv˘ch centier

V˘‰ka pôÏiãiek celkom (v mil. Sk) -  67,65

Poãet pôÏiãiek celkom - 209

RPIC Pov. Bystrica
RPIC Zvolen

RPIC Pre‰ov
Seed Capital Company

RPIC Komárno
RPIC Trebi‰ov

BIC Spi‰ská Nová Ves

RPIC Pov. Bystrica
RPIC Zvolen
RPIC Pre‰ov
Seed Capital Company
RPIC Komárno
RPIC Trebi‰ov
BIC Spi‰ská Nová Ves

Graf 7
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3. SpoloãnosÈ zárodkového kapitálu (Seed Capital Company)
Hlavnou charakteristikou Spoloãnosti zárodkového kapitálu (SCC), ktorá bola zaloÏená v roku 1994 Národ-
nou agentúrou, je investovanie do základného imania firmy. SpoloãnosÈ riadi fond ‰tartovacieho kapitálu,
z ktorého sa vykonávajú investície do v˘‰ky 5 mil. Sk pre mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov na Slovensku.
Program je financovan˘ z prostriedkov programu PHARE. Cieºom spoloãnosti je finanãn˘mi investíciami
umoÏniÈ vznik a rozvoj nov˘ch podnikov a rozvinúÈ ãinnosÈ existujúcich podnikov. Pri investovaní sú prefe-
rované najmä projekty z oblasti priemyselnej v˘roby, v˘robn˘ch sluÏieb a aktívneho cestovného ruchu.
V priebehu roka 2000 sa uskutoãnilo 19. a 20. zasadnutie Investiãného v˘boru na ktor˘ch bolo schvále-
n˘ch 9 projektov v celkovej v˘‰ke 19,2 mil. Sk. Ostatné aktivity fondu boli zamerané na monitoring 17
spoloãností nachádzajúcich sa v portfóliu spoloãnosti.
Kumulatívne k 31.12. 2000 sa uskutoãnilo 20 zasadnutí Investiãného v˘boru, bolo prerokovan˘ch 40
investiãn˘ch návrhov, z ktor˘ch 30 bolo schválen˘ch, 9 bolo schválen˘ch s podmienkou a jeden bol
zamietnut˘. Skutoãne realizovan˘ch investícií je 31 do 17 spoloãností. Do t˘chto spoloãností, nachádza-
júcich sa v portfóliu SCC, s.r.o., bola investovaná celková ãiastka 76,39 mil. Sk. âiastka 39,26 mil. Sk
bola poskytnutá do základného imania spoloãností a 37,13 mil. Sk vo forme úveru. V prípade 3 investí-
cií schválen˘ch Investiãn˘m v˘borom zatiaº nedo‰lo k samotnej prípadne úplnej realizácii projektu, majú
v‰ak finanãn˘ prísºub v celkovej v˘‰ke 21,12 mil. Sk. 

FINANâNÉ PODPORNÉ PROGRAMY
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Vytváranie podmienok pre prenikanie slovensk˘ch mal˘ch a stredn˘ch podnikov na nové trhy v zahraniãí
a podpora ich exportn˘ch schopností predstavuje v˘znamn˘ prínos pre celé národné hospodárstvo. 
Preto je ãasÈ aktivít Agentúry zameraná práve na túto oblasÈ. SúãasÈou t˘chto ãinností je Euro Info Centrum
(EIC), ktoré patrí do siete informaãn˘ch centier Európskej komisie. Celá sieÈ má takmer 300 pracovísk
v krajinách Európskej únie a asociovan˘ch krajinách.
âinnosÈ EIC spoãíva v informaãnom zabezpeãení mal˘ch a stredn˘ch podnikov, vo vyuÏívaní systémov
na sprostredkovanie spolupráce domácich a zahraniãn˘ch podnikateºsk˘ch subjektov, v organizácii
a podpore úãasti slovensk˘ch podnikov na odborn˘ch podujatiach tak v zahraniãí, ako aj doma
a v monitoringu podnikateºského prostredia. Pri poskytovaní servisu a poradenstva pre podnikateºov
je v EIC najväã‰í záujem o sluÏby v oblasti vyhºadávania kooperaãn˘ch partnerov, úãasÈ na podnika-
teºsk˘ch burzách a aktuálne informácie o podujatiach zameran˘ch na pomoc podnikateºom.

Informaãná sieÈ EIC
Efektívne vzájomné prepojenie v sieti EIC zabezpeãujú komunikaãné systémy VANS a BRE. VANS je elektronick˘
komunikaãn˘ systém, ktor˘ umoÏÀuje získaÈ informácie o podnikateºskom prostredí v EÚ, vyhºadávanie
kooperaãn˘ch partnerov a zabezpeãuje elektronickú komunikáciu medzi jednotliv˘mi Euro Info Centrami.
Vyhºadávanie kooperaãn˘ch partnerov sa uskutoãÀovalo aj prostredníctvom systému BRE (Bureau 
de Rapproachement des Entreprises), ktor˘ vlastne predstavuje sieÈ pracovísk v 56 krajinách. Prostredníc-
tvom tohto systému sa mesaãne priemerne monitorovalo viac ako 500 ponúk na obchodnú alebo
v˘robnú formu spolupráce. Z celkového roãného poãtu 2873 ponúk pre európske krajiny mimo EÚ, 
sa mesaãne vybralo priemerne 200 ponúk relevantn˘ch pre Slovensko, ktoré sa predloÏili. V periodikách
a na www stránke Národnej agentúry sa zverejnilo 185. âasÈ ponúk sa distribuovala priamo identifikovan˘m
konkrétnym záujemcom. Do systému bolo v roku 2000 zaslan˘ch 17 ponúk slovensk˘ch firiem a vyÏia-
dan˘ch 19 adries slovensk˘ch firiem.
EIC SK-672 Bratislava podalo spolu s EIC Pre‰ov projekt na DG Enterprise pre propagáciu slovensk˘ch EIC
v celkovom objeme 20 000 EUR. Projekt bol schválen˘ a realizovan˘ v prvej polovici roku 2000. SúãasÈou
projektu boli tlaãové konferencie, semináre a workshopy. T˘m bola zabezpeãená prezentácia EIC v médiách.
Tieto podujatia sme vyuÏili na oboznámenie ão naj‰ir‰ej podnikateºskej verejnosti o aktivitách EIC, ako aj
podujatiach, ktoré EIC organizuje pre mal˘ch a stredn˘ch podnikateºov. V rámci projektu boli pripravené
informaãné broÏúry a letáky o ãinnosti EIC v slovenãine aj v angliãtine, ako i ìal‰ie propagaãné materiály.

Internetové informaãné pracovisko
Pre zr˘chlenie a roz‰írenie dostupnosti obchodn˘ch a kooperaãn˘ch informácií NARMSP poskytuje
mal˘m a stredn˘m podnikom Internetové informaãné pracovisko (IIP) s pripojením pevnou linkou
na internet. IIP ponúka za‰kolenie ako pouÏívaÈ internet, najdôleÏitej‰ie adresy vyhºadávacích serverov
a na poÏiadanie spolupracuje pri vyhºadávaní potrebn˘ch informácií.
Okrem toho, v spolupráci s Fondom na podporu zahraniãného obchodu (FPZO) sme ponúkli podnikateºom
moÏnosÈ prezentácie svojich v˘robkov, sluÏieb a kooperaãn˘ch ponúk v informaãnom systéme na internete.
Tento systém vyuÏíva klasifikátor KOMPASS a umoÏÀuje elektronick˘ obchod medzi podnikmi a tieÏ 
ich efektívnu prezentáciu v zahraniãí. Celkovo bolo prostredníctvom NARMSP zaregistrovan˘ch a prezen-
tovan˘ch viac ako 100 firiem.
Domovská stránka NARMSP na internete (www.nadsme.sk) v slovenskej a anglickej mutácii poskytuje 
detailnú informáciu o aktivitách agentúry. Okrem ponuky sluÏieb je tu k dispozícii v elektronickej podobe
celá ediãná ãinnosÈ poãnúc ãasopisom Podnikanie cez publikácie, ktoré agentúra vydala v kniÏnej forme aÏ
po informaãné broÏúry pre podnikateºov.

Transfer technológií
V záujme zvy‰ovania konkurencieschopnosti mal˘ch a stredn˘ch podnikov na domácom i zahraniãnom trhu,
NARMSP realizuje ‰tátny program Transfer technológií. Tento program predstavuje ‰tátnu pomoc pre malé

INFORMAâNÉ ZABEZPEâENIE A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
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a stredné podniky. V rámci priamej pomoci, Komisia pre udeºovanie grantov na Transfer technológií vybrala z 12
projektov, ktoré boli podané v roku 2000, celkove 5 úspe‰n˘ch projektov, na ktoré bolo pridelené 3 125 000 Sk.
SúãasÈou programu Transfer technológií je aj vytvorenie a aktualizácia informaãného systému pre
transfer technológií, ktor˘ zah⁄Àa vybrané podniky a in‰titúcie s v˘razn˘m podielom v˘voja a vyuÏitia
progresívnych inovaãn˘ch technológií. Databáza obsahuje aj ponuky nov˘ch technológií a dopyty 
na technológie, ktoré môÏu doplniÈ komplexnej‰ie technologické systémy. Okrem toho bol spracovan˘
systém prezentácie tejto databázy aj v angliãtine. Informaãn˘ systém na CD ROM-e bol prezentovan˘
na seminári pre MSP.
Tento informaãn˘ systém obsahuje tieÏ informácie t˘kajúce sa v˘voja nov˘ch technológií v Európskej únii,
ão umoÏÀuje slovensk˘m podnikom a organizáciám zúãastniÈ sa na v˘voji, alebo získaÈ prístup k uÏ vyvi-
nut˘m technológiám.
V‰etk˘m záujemcom poskytujeme prístup do databázy CORDIS, zameranej na vedeckov˘skumné
projekty, prostredníctvom internetového pracoviska a databázy na CD ROM-e. Boli pripravené 2 semináre
o moÏnosti vyuÏitia t˘chto informácií, úãasti na grantovom programe Transfer technológií a o moÏnosti
úãasti v 5. Rámcovom programe EÚ.

Podpora a zabezpeãenie úãasti podnikateºov na zahraniãn˘ch
a domácich podujatiach
NARMSP a EIC podali projekt na usporiadanie prvého oficiálneho Interprise na Slovensku, na základe
verejnej súÈaÏe vypísanej Európskou komisiou. Toto podujatie je nástroj Európskej komisie na podporu
kooperácie MSP v rámci EÚ a asociovan˘ch krajín v jednotliv˘ch sektoroch podnikania. Tento projekt
bol schválen˘ a Interprise Gastra – Alimenta 2000 sa konal 6. a 7. apríla 2000 v Nitre so zameraním na
potravinársky priemysel. Zúãastnilo sa ho viac ako 100 firiem z Poºska, Rakúska, Maìarska, âeska,
Slovinska, Talianska a Slovenska.
Z prostriedkov 3. viacroãného programu, NARMSP finanãne podporila i úãasÈ slovensk˘ch podnikateºov
na zahraniãn˘ch ‰pecializovan˘ch podnikateºsk˘ch stretnutiach známych pod názvom Europartenariat.
V uplynulom roku bola zorganizovaná úãasÈ na dvoch Europartenariatoch. NARMSP ako národn˘ koor-
dinátor zorganizovala delegáciu 17 firiem na Europartenariat Denmark 2000, ktor˘ sa konal 8. a 9. júna
2000 v Alborgu a v II. polroku bola zorganizovaná úãasÈ 19 firiem na Europartenariat Italy 2000, 
ktor˘ sa konal 4. a 5. decembra 2000 v Palerme. ÚãasÈ na t˘chto podujatiach je príleÏitosÈou pre
podniky priamo rokovaÈ so zahraniãn˘mi partnermi, uzavrieÈ kooperaãné zmluvy a získaÈ prístup
k nov˘m technológiám, ale aj k distribuãn˘m sieÈam.
SúãasÈou prípravy t˘chto podujatí sú aj semináre pre úãastníkov ako aj ostatn˘ch podnikateºov, 
kde sú prezentované informácie o podmienkach uplatnenia sa na jednotnom trhu EÚ. Okrem toho
organizujeme aj samostatné semináre s touto problematikou. Tak˘mto bol napríklad seminár 
o CE-znaãení v˘robkov na trhu EÚ.

Vzdelávací program pre manaÏérov MSP - GRETA
V roku 2000 NARMSP v spolupráci s francúzkou in‰titúciou GRETA zorganizovala v poradí uÏ 2. roãník
úspe‰ného vzdelávacieho programu GRETA, urãeného pre slovensk˘ch frankofónnych manaÏérov MSP.
Jeho cieºom je predov‰etk˘m nadväzovanie spolupráce s francúzskymi podnikmi.
Program má 3 etapy: kore‰pondenãnú ãasÈ, semináre s francúzskymi lektormi v NARMSP a stáÏ vo 
Francúzsku. V I. polroku 2000 bola zrealizovaná 1. etapa a v II. polroku - 2. a 3. etapa. V priestoroch
NARMSP predná‰ali francúzski profesionáli, s bohat˘mi skúsenosÈami s predná‰aním priamo v podni-
koch a so znalosÈami reality francúzskeho podnikateºského prostredia. Predná‰ali sa témy ako marketing,
personálny manaÏment, finanãn˘ manaÏment, organizaãné systémy a riadenie v˘roby, kvalita, atì. 
Najzaujímavej‰ou ãasÈou programu bola nepochybne stáÏ 10 úãastníkov programu vo Francúzsku, kde
absolvovali náv‰tevy v podnikoch, predná‰ky odborníkov z praxe v priestoroch GRETY a prezentácie
francúzskych regionálnych in‰titúcií.
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Spolupráca s Nemeckom – TRANSFORM
V rámci programu Transform bola v roku 2000 ukonãená v poradí uÏ druhá fáza projektu s názvom
„Posilnenie poradenskej ponuky pre malé a stredné podniky na Slovensku“. Projekt je financovan˘
nemeck˘m Úverov˘m ústavom pre obnovu (KfW) so sídlom v Bonne. KfW poveril Nadáciu pre hospo-
dársky rozvoj a profesijnú kvalifikáciu (SEQUA) so sídlom v Bonne vykonávaním poradenského projektu
v spolupráci s Národnou agentúrou (NA). SEQUA má za úlohu poskytovaÈ nemeck˘ch odborníkov a na
základe praktického firemného poradenstva kvalifikovaÈ poradcov z vybran˘ch regionálnych centier,
ktor˘mi sú: RPIC v PovaÏskej Bystrici, Poprade a Nitre a BIC v Banskej Bystrici a Spi‰skej Novej Vsi.
Cieºom projektu je posilniÈ regionálne poradenské centrá v oblasti poskytovania poradenstva a súãasne
zv˘‰iÈ dopyt po danom druhu poradenstva zo strany podnikateºskej sféry. SEQUA zabezpeãuje poÏadovanú
odbornosÈ prostredníctvom kooperácie s Remeselnou komorou v Trieri. Zo slovenskej strany sú poradcovia
pre jednotlivé poradenské plány zabezpeãovaní prostredníctvom regionálnych centier.
K 31. 12. 2000 bolo realizovan˘ch poãas II. Fázy 17 poradenstiev pre 15 vybran˘ch firiem, prevaÏne
v oblasti budovania systémov riadenia kvality podºa noriem ISO 9000, VDA 6.1 (normy pre automobi-
lov˘ priemysel), marketing, controlling, nadviazanie spolupráce s nemeck˘m partnerom a podobne. 
Z organizaãn˘ch a vecn˘ch dôvodov sa II. Fáza predlÏuje do 31. 03. 2001, kedy sa bude súãasne rozho-
dovaÈ aj o v˘‰ke podpory pre prípadnú tretiu fázu projektu.
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SUBKONTRAKTAâNÁ BURZA SLOVENSKA

Subkontrakting.
Subkontraktaãná Burza Slovenska /SBS/ vznikla v roku 1994 ako spoloãn˘ projekt Ministerstva hospo-
dárstva SR, programu PHARE a UNIDO.SBS realizuje svoje aktivity v rámci Národnej agentúry pre rozvoj
MSP, je ãlenom celosvetovej siete subkontraktaãn˘ch búrz SPX Club v rámci UNIDO ViedeÀ a v súãasnosti
je jedinou aktívnou vo v˘chodnej ãasti strednej Európy. Hlavn˘m cieºom SBS je zabezpeãovaÈ rozvoj
v˘robn˘ch kooperácií medzi zahraniãn˘mi podnikmi ako odberateºmi a slovensk˘mi MSP ako dodáva-
teºmi polotovarov a v˘robn˘ch operácií.
Na základe 195 poÏiadaviek zahraniãn˘ch firiem na vyhºadanie vhodn˘ch partnerov na Slovensku, boli
poskytnuté základné identifikaãné údaje o vhodn˘ch MSP na priemyselnú kooperáciu. ·pecializované
poÏiadavky vo forme v˘robnej dokumentácie boli zaslané slovensk˘m MSP a pre zahraniãn˘ch partnerov
bolo prostredníctvom Subkontraktaãnej burzy Slovenska doruãen˘ch 97 cenov˘ch ponúk. Na základe
cenov˘ch ponúk boli identifikované vhodné partnerské slovenské MSP, v ktor˘ch vykonali zahraniãné
podniky v doprovode expertov SBS 21 priamych náv‰tev za úãelom preskúmania moÏností v˘robnej
spolupráce. PrevaÏná väã‰ina poÏiadaviek na v˘robnú spoluprácu bola z oblasti strojárskeho priemyslu
z krajín Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Anglicko a ·panielsko.

·vajãiarsko – slovensk˘ obchodn˘ deÀ
V spolupráci so Slovensk˘m obchodn˘m zastupiteºstvom v Berne a Obchodnou komorou Swiss-Central
Europe, zabezpeãila SBS kontaktné stretnutia slovensk˘ch MSP a ‰vajãiarskych firiem v mesiaci júl
v Bratislave. Na kontaktnom dni sa zúãastnilo 6 zahraniãn˘ch a 22 slovensk˘ch MSP.

6. roãník medzinárodnej konferencie SESE 2000
V oblasti rozvoja strojárskeho a automobilového priemyslu SBS zorganizovala v novembri 2000 uÏ ‰iesty
roãník medzinárodnej subkontraktaãnej konferencie SESE 2000 /Slovenská strojárska subkontraktaãná
burza/ za úãasti 8 zahraniãn˘ch a 26 domácich firiem. O kvalite podujatia svedãí úãasÈ riaditeºov nákupu
zahraniãn˘ch firiem DAF Trucks-Holandsko, LEYLAND Trucks - Veºká Británia, SANDEN a JULIEN – Francúzsko,
TEXTRON a INGERSOLL-RAND –USA. Na základe kooperaãn˘ch stretnutí a vykonan˘ch náv‰tev prebieha uÏ
v súãasnosti príprava vzoriek kovov˘ch zváran˘ch dielcov v slovensk˘ch podnikoch VSS Ko‰ice, Willing Industry
Krupina a ZËS Námestovo s predpokladom skorého nábehu v˘roby pre zahraniãného odberateºa.

MIDEST 2000
NARMSP-SBS sa uÏ ‰iesty rok prezentovala na strojárskom subkontraktaãnom veºtrhu MIDEST v ParíÏi
v spoloãnom stánku so slovensk˘mi podnikmi Eltec a Atlantic Energy, za úãelom prezentácie v˘robn˘ch
moÏností slovensk˘ch MSP. Poãas úãasti na v˘stave prebehlo 114 obchodn˘ch stretnutí. SBS sa zároveÀ
prezentovala na celosvetovom stretnutí Subkontraktaãn˘ch búrz, ktoré sú v rámci UNIDO organizované
v SPX-club, kde zástupcovia UNIDO vysoko ocenili ãinnosÈ SBS na Slovensku, ako jedinej fungujúcej
v krajinách b˘valého v˘chodného bloku.

Frankofónne stredisko obchodu -FSO
FSO úspe‰ne pokraãovalo v rozvoji v˘robn˘ch kooperácií medzi slovensk˘mi MSP a podnikmi z franko-
fónnych oblastí. Pre svojich ãlenov organizovalo pravidelné obchodné klubové stretnutia (celkom 11)
a zabezpeãilo obchodné misie pre francúzske podniky a profesné zdruÏenia. Medzi sºubne sa rozvíjajúce
kontakty medzi slovensk˘mi a francúzskymi MSP patrí spolupráca medzi FSO a Chambre des métiers
/obdoba Îivnostenskej komory/ z francúzskeho regiónu Auvergne. Jedn˘m z konkrétnych príkladov
spolupráce je vytvorenie slovensko-francúzskej firmy France Ligne (‰itie dámskych plaviek).V súvislosti
so spoluprácou slovensk˘ch firiem a spoloãností z frankofónnych krajín moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe najväã‰í
záujem o partnerskú spoluprácu vo v˘robe alebo v obchodnej ãinnosti pretrváva v oblasti strojárstva,
drevárstva a textilnej v˘roby. Pri vyhºadávaní vhodn˘ch partnerov FSO pravidelne spolupracuje s Obchodn˘m
oddelením francúzskej ambasády, veºmi dobré pracovné kontakty má FSO aj s belgickou ambasádou 
a to prostredníctvom zastúpenia Valónskeho regiónu v Bratislave. 
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PouÏitie prostriedkov ‰tátneho rozpoãtu na programy podpory
malého a stredného podnikania na Slovensku v roku 2000

PRIORITA/PROGRAM PODPORY

I. Uºahãenie prístupu MSP ku kapitálu 87 523 330
Z toho: - Podporn˘ úverov˘ program 98 87 523 330

II. Upevnenie postavenia sektora MSP 4 178 415

Z toho: - In‰titucionálne zabezpeãenie podpory MSP 3 453 131
- Monitoring 725 284

III. Zv˘‰enie konkurencieschopnosti MSP 7 683 904

Z toho: - Implementácia systémov riadenia kvality 2 818 761
- Vzdelávanie pre vybrané skupiny 983 427
- Vzdelávanie pre MSP 157 176
- Transfer technológií 3 724 540

IV. Internacionalizácia MSP a prienik na nové trhy 0

Programy spolu ( I. –IV.): 99 385 649

Národná agentúra 3 311 000

PouÏitie prostriedkov fondu PHARE Európskej únie 
na podporu rozvoja malého a stredného podnikania 
na Slovensku v roku 2000

POUÎITIE PROSTRIEDKOV Suma v EUR Suma v Sk  

I. Uºahãenie prístupu ku kapitálu 2 402 622 105 705 757

z toho: - Podporn˘ úverov˘ program 98 2 402 622 105 705 757
- MikropôÏiãky 0 0
- SpoloãnosÈ zárodkového kapitálu 0 0

II. Upevnenie postavenia sektora MSP 99 252 4 366 690

z toho: - Podpora MSP 10 307 453 467
- Rozvoj politiky 5 429 238 854
- RPIC/BIC – poradenstvo 28 611 1 258 769
- RPIC/BIC - vzdelávanie 54 905 2 415 600

III. Zv˘‰enie konkurencieschopnosti MSP 23 529 1 035 182

Iné – spin-off 23 529 1 035 182
IV. Internacionalizácia MSP a prienik na nové trhy 8 923 392 576

Z toho: - Subkontraktaãná burza 4 058 178 535
- Euro Info-Centrum 4 865 214 041

Programy spolu (I. –IV.) 2 534 326 111 500 205

NARMSP 125 118 5 504 692

Prepoãet k 29. 12. 2000: 1EUR = 43,996 Sk

âERPANIE PROSTRIEDKOV NA PODPORU MSP
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PouÏitie ostatn˘ch prostriedkov na programy podpory malého
a stredného podnikania na Slovensku v roku 2000

SÚVAHA NARMSP V TIS SK

Aktíva celkom 1 633 726

1. Stále aktíva 40 047
z toho: - nehmotn˘ investiãn˘ majetok vrátane oprávok 263

- hmotn˘ investiãn˘ majetok vrátane oprávok 631
- finanãné investície 39 153

2. ObeÏné aktíva 1 593 679
z toho: - finanãn˘ majetok 1 384 373

- pohºadávky 208 790
- prechodné úãty aktívne 279

Pasíva celkom 1 633 726

1. Vlastné zdroje 1 631 350
2. Cudzie krátkodobé zdroje 2 376

REVOLVINGOVÉ ZDROJE FIN. PODP. PROGRAMOV

PÚP 349 724 600

MikropôÏiãky 24 235 400

SPOLU 373 960 000

ZDROJ TIS SK % Z CELKU

·R 3 311 17,74
PHARE 5 312 28,46
Ostatné 10 043 53,80
SPOLU 18 666 100,00

âERPANIE PROSTRIEDKOV NA PODPORU MSP

âERPANIE PROSTRIEDKOV NA PODPORU MSP, 
FINANâNÁ A MAJETKOVÁ SITUÁCIA NARMSP K 31. 12. 2000

Prevádzkové náklady NARMSP v roku 2000 a fondy na financovanie jej programov boli kryté z troch
zdrojov: ‰tátneho rozpoãtu, PHARE programu a ostatn˘ch vlastn˘ch zdrojov.



22

Euro 
Info-Centrum

Seed Capital Com
pany, 

s.r.o.

Zbor zástupcov 
ãlenov zdruÏenia

D
ozorná rada

Správna rada

G
enerálny riaditeº

Odbor
koordinácie

Odbor regiónov
a vzdelávania

Odbor informácií
a zahraniãn˘ch aktivít

Odbor finanãn˘ch
podporn˘ch programov

Odbor ekonomiky
a správy

Subkontraktaãná burza 
Slovenska

O
R

G
A

N
IZ

A
â

N
Á

 ·T
R

U
K

T
Ú

R
A

 N
A

R
M

SP



23

·TATUTÁRNE ORGÁNY NARMSP

Dozorná rada NARMSP

Ing. Karol PavlÛ . . predseda, Slovensk˘ Ïivnostensk˘ zväz

JUDr. Peter Masár . . podpredseda, Slovensk˘ Ïivnostensk˘ zväz

Ing. Michal Balog, Csc. . Ministerstvo dopravy, pô‰t a telekomunikácií SR

Ing. Elena Ba‰ková . . . . . Ministerstvo hospodárstva SR

Ing. Anton Lis˘ . . . . . . . . . . Slovenská obchodná a priemyselná komora

Ing. Eva Michalová . . . . . . . . . Úrad vlády SR

Ing. Daniel Piatnica . . . . . . . . . . Slovensk˘ zväz v˘robn˘ch druÏstiev

Ing. Vladimíl Podstránsky . . . . . . . Ministerstvo financií

Ing. Pavol Prokopoviã . . . . . . . . . . . . . Národná rada SR

JUDr. Ján Sabol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministerstvo hospodárstva SR

Ing. Vladimír Sirotka, Csc . . . . . . . . . . . . . Slovenská Ïivnostenská komora

Správna rada NARMSP
PhDr. Ján Oravec, CSc. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . predseda, Ministerstvo hospodárstva SR

Ing. Vladimír Mraãna . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . podpredseda, Ministerstvo hospodárstva SR

Ing. Miroslav Fuksa . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slovensk˘ Ïivnostensk˘ zväz

Ing. Ladislav Ondri‰ . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZdruÏenie podnikateºov Slovenska

Ing. Ján Vanãík . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministerstvo financií SR

MANAÎMENT NARMSP
Ing. Juraj Majtán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . generálny riaditeº

Ing. Zuzana Cigánková . . . . . . . . . . . . . .  . . . riaditeºka Odboru ekonomiky a správy

Mgr. Darina KaluÏníková  . . . . . . riaditeºka Odboru finanãn˘ch podporn˘ch programov

Ing. Katarína Kellenbergerová  . . . . . . . . . . . . . .riaditeºka Odboru regiónov a vzdelávania

Ing. Igor Kováãik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . manaÏér SBS

RNDr. Juraj Poledna, DrSc. . . . . . . . . . . . . . riaditeº Odboru informácií a zahraniãn˘ch aktivít

Ing. Karol StráÀai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . riaditeº Odboru koordinácie
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NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA


