




OBSAH

KANCELÁRIA GENERÁLNEHO RIADITEĽA        04
 Podnikateľka Slovenska          05
 Národné webové sídlo pre malých a stredných podnikateľov - www.msponline.sk  07
 Odbor kontroly           08

SEKCIA ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV        09
 Odbor implementácie OP KaHR         11

SEKCIA NÁRODNÝCH A MEDZINÁRODNÝCH PROGRAMOV     20
 Odbor národných programov         21
 Odbor medzinárodných aktivít         33

SEKCIA FINANČNÉHO RIADITEĽA A ZÁSTUPCU GR      46
 Súvaha NARMSP k 31. decembru 2010        47

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA           48

ORGÁNY NARMSP           50



GENERÁLNEHO
KANCELÁRIA GENERÁLNEHO

KANCELÁR

RIAD

KANCELÁRIA GENERÁLNEHO 

RIADITEĽA

KANCELÁRIA GENERÁLNEHO 

RIADITEĽA



Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania I 5

Projekt Podnikateľka Slovenska 
sme odštartovali v r. 1999   
v spolupráci s Fondom Kanady 
pre SR, Zväzom moravsko-
sliezskych podnikateľov, 
združením Profesionálne ženy 
a Slovenským živnostenským 
zväzom. 

Cieľom projektu je oceniť ženy 
v podnikaní a ich schopnosť 
presadiť sa na trhu. Ich pozícia 

je, v porovnaní s mužmi, 
ťažšia, nakoľko mnohé sú 
zodpovednými matkami, ktoré 
musia zosúladiť súkromný život 
s profesionálnym. Súčasne 
sa projekt zameriava i na 
propagáciu najúspešnejších 
slovenských podnikateliek a 
motiváciu ostatných žien, aby 
začali podnikať a rozvíjali svoje 
podnikateľské aktivity. 
Súťaž je určená pre začínajúce 

podnikateľky (ženy, ktoré 
podnikajú min. 12 mesiacov, nie 
však viac ako 3 roky), ako aj pre 
tie, ktoré na trhu pôsobia dlhšie 
(3 a viac rokov). Navyše, v r. 2007 
bola vytvorená nová kategória 
– Úspešná živnostníčka. 
Základným kritériom súťaže je, 
aby podnikateľka vlastnila min. 
50 % spoločnosti. 

Navyše, aby sa zabezpečilo 
objektívne ohodnotenie 
kandidátok, členovia hodnotiacej 
komisie osobne navštevujú 
prihlásené podnikateľky. 
Víťazkami sa stávajú tie 
podnikateľky, ktoré získajú 
najvyšší počet bodov udelených 
hodnotiacou komisiou. 

Prihlásené podnikateľky 
rozdeľuje hodnotiaca komisia 
súťaže do troch kategórií:

1.  VYNIKAJÚCA PODNIKATEĽKA - 
hlavná kategória

2. ZAČÍNAJÚCA PODNIKATEĽKA
3. ÚSPEŠNÁ ŽIVNOSTNÍČKA 

Zvyčajne hodnotiaca komisia 
udeľuje i mimoriadne ocenenie 
- Cenu poroty. Odovzdáva sa 
tým ženám, ktoré jednoznačne 
nezapadajú do vyššie uvedených 
kategórií, prípadne ich 
podnikateľské aktivity sú niečím 
výnimočné, inovatívne   
a progresívne. 

Hlavné kritériá:

•  úspešnosť firmy z hľadiska hospodárskych 
výsledkov,

• jasná predstava o ďalšej činnosti,
•  túžba po dosiahnutí vyšších cieľov, budovanie 

imidžu,
• prínos firmy v regióne,
• netradičná realizácia činnosti, nápaditosť,
• zosúladenie rodinného a pracovného života,
• princíp etického kódexu.

Doplnkové kritériá:

• zaistený odbyt tovarov a služieb,
• vysoká kvalita a odbornosť,
• úroveň pred a popredajného servisu,
• sociálny program pre zamestnancov.

Počas jedenástich rokov sa do projektu zapojilo viac než 500 podnikateliek, ktoré sa usilovali o získanie 
prestížneho titulu „Podnikateľka Slovenska“. Každý rok sa prihlásené kandidátky hodnotia na základe 
nasledovných kritérií:

PODNIKATEĽKA SLOVENSKA
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Hodnotiaca komisia sa skladá 
zo zástupcov profesijných 
organizácií, ako napr.: 

•  Národná agentúra pre 
rozvoj malého a stredného 
podnikania

• Top Centrum Podnikateliek
•   Združenie podnikateľov 

Slovenska
• Slovenský živnostenský zväz
•  Slovenská obchodná a 

priemyselná komora 
•  víťazka predchádzajúceho 

ročníka súťaže
•  generálni a hlavní sponzori 

súťaže

V roku 2010 sme zorganizovali 
11. ročník projektu. 
Profesionálnym partnerom sa 
už tradične stalo Top Centrum 
Podnikateliek. Záštitu nad týmto 
prestížnym projektom opätovne 
prevzala manželka prezidenta SR 
p. Silvia Gašparovičová. 

Do 11. ročníka sa prihlásilo 15 % 
žien z východného Slovenska, 
30 % zo stredného a 55 % 
prihlášok bolo zo západného 
Slovenska. Prihlásené 
podnikateľky zamestnávali 
dokopy viac než 130 
zamestnancov. 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 
sa uskutočnilo 9. decembra 2010 
v Palugyayovom paláci 
v Bratislave, za účasti osobností 
z podnikateľského prostredia  
a spoločenského života.

Kategória 
VYNIKAJÚCA PODNIKATEĽKA

1.  Natália VICSÁPIOVÁ,   
Navi Graf s.r.o., Vozokany

• tlačiareň – polygrafické služby

2.  Viera BRÁZDOVIČOVÁ, 
  Viera Brázdovičová – 

PRINCESS-SLOVAKIA, Šamorín
• výroba okuliarových rámov 

3.  Ingrid ROSOVÁ,   
EUSPEDIT s.r.o., Dunajská 
Streda

• doprava, špedícia 

Kategória 
ZAČÍNAJÚCA PODNIKATEĽKA

1.  Zdenka ŠVÁBEKOVÁ,  
ANER HAUS s.r.o., Bratislava

• služby pre rodinu a domácnosť 

2.  Andrea MARTINOVÁ,  
Andrea Martinová - Evelyn, 
Žiar nad Hronom

• výroba cukrárenských výrobkov  

3.  Elena VOLPI,   
Volpi s.r.o., Bratislava

•  rozvoj slovenských a českých 
projektov v zahraničí 

Kategória 
ÚSPEŠNÁ ŽIVNOSTNÍČKA

1.  Darina TOMAJKOVÁ,  
Darina Tomajková – Zelený 
dom, Vitanová

• ubytovacie služby 

2.  Margita BALOGHOVÁ, 
Margita Baloghová – 
LAVENDER SYTLISH HOMES, 
Dunajská Streda

•  poradenstvo, projektovanie   
a realizácia interiérov 

3.  Emília PAVLASOVÁ,  
Emília Pavlasová – Vináreň 
– Reštaurácia pri kaplnke, 
Bratislava

• pohostinská činnosť 

www.podnikatelkaslovenska.sk

ŠPECIÁLNA CENA D.I.C.

Mária ČAKLOŠOVÁ, Mária Čaklošová OVO-centrum, Humenné
• obchod s ovocím a zeleninou

Hlavnou cenou bol osobný automobil Renault Mégane. Všetky víťazky získali ocenenia vyrobené 
chránenou dielňou výtvarníčky Evy Režnej z Malaciek a mnoho ďalších hodnotných cien. 

Víťazkami v jednotlivých kategóriách sa stali: 
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Čoraz viac malých a stredných podnikateľov sa obracia na internet so zámerom získať aktuálne 
informácie a nájsť potenciálnych obchodných partnerov. S cieľom vyhovieť požiadavkam MSP a uľahčiť 
im prístup k informáciám bol v roku 2001 schválený program „WWW stránka pre MSP.“ 

Stránka počas svojej existencie prešla rekonštrukciou a aktualizáciou s cieľom prispôsobiť sa neustále 
meniacim sa podmienkam podnikateľského prostredia a zároveň sprístupniť všetky dôležité informácie 
potrebné pre MSP. V priebehu roku 2010 
prešla stránka www.msponline.sk 
kompletným grafickým redizajnom, cieľom 
ktorého bolo webový portál sprehľadniť 
a zjednodušiť pre návštevníkov.
 
Hlavým cieľom tohto programu je 
zabezpečenie a udržiavanie kvalitného 
poskytovania komplexného balíka 
informácií pre MSP na jednom mieste. 

Súčasťou webového portálu www.msponline.sk je 
aj webová stránka www.obchodnypartner.sk. Tá 
slúži jednak ako kontaktné miesto pre obchodnú 
spoluprácu, a taktiež ako databáza obchodných 
spoločností. Umožňuje jednoduché obchodovanie 
formou B2B. MSP tu môžu na základe bezplatnej 
registrácie zverejňovať svoje dopyty a ponuky. 
Webová stránka OBCHODNYPARTNER.sk je 
nastavená tak, aby si podnikatelia na Slovensku 
sami aktualizovali ponuky svojich služieb a tovarov, 
a aby sami aktívne vyhľadávali svojich obchodných 
partnerov.

Ďalšou súčasťou programu je aj odborný 
internetový časopis „Mesačník Podnikanie“ 
mp.msponline.sk. V roku 2009 sa časopis 
distribuoval na cca 5 000 mailových adries každý 
mesiac. Symbolický ročný poplatok 4,98 € za vstup 
do systému, ktorý obsahuje aj archív všetkých čísel, 
ostal od roku 2007 nezmenený. 

Mesačník Podnikanie vychádza na mesačnej báze 
a obsahuje všetko, čo potrebuje vedieť malý  
a stredný podnikateľ:
•  aktuality z prostredia webu, sociálnych sietí, 

marketingu,
• novinky z EÚ,
• daňové a odvodové aktuality,
• zmeny a novely príslušných zákonov,
• právnu poradňu,
• semináre, výstavy a veľtrhy, 
• kalendár a povinnosti podnikateľa. 

Tabuľka č.1 – prehľad návštevnosti webových portálov NARMSP za rok 2010

Ukazovateľ Webová stránka Priemer 2010 Spolu 2010

počet 
návštev

www.nadsme.sk 8 929 107  143

www.msponline.sk 21 085 253 021

mp.msponline.sk 2 147 25 758

www.obchodnypartner.sk 10 187 122 243

prezreté 
stránky

www.nadsme.sk 33 442 401 302

www.msponline.sk 37 701 452 416

mp.msponline.sk 5 137 61 644

www.obchodnypartner.sk 19 194 230 327

OBCHODNÝ PARTNER.sk
všetko, čo potrebuje vedieť malý a stredný podnikateľ

NÁRODNÉ WEBOVÉ SÍDLO  
PRE MALÝCH A STREDNÝCH 

PODNIKATEĽOV
WWW.MSPONLINE.SK
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Kontrolná činnosť Odboru 
kontroly NARMSP vychádzala 
v roku 2010 z Plánu kontrol na 
rok 2010 zadefinovaného 
v zmysle stratégie agentúry 
a výsledkov rizikovej analýzy 
podporných programov. Odbor 
kontroly NARMSP vykonával 
v roku 2010 následné finančné 
kontroly v súlade s kompetenciami 
vymedzenými zákonom NR SR č. 
502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole 
a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
a povereniami na výkon kontrol 
schválenými štatutárnym 
zástupcom NARMSP.

V priebehu roku 2010 vykonali 
štyria pracovníci odboru 23 kontrol 
u externých subjektov, pri ktorých 
boli skontrolované prostriedky  
v sume 25 952 862,42 €.

Kontroly boli zamerané na 
dodržiavanie podmienok, za 

ktorých bola pomoc poskytnutá. 
Zároveň boli zamerané aj na 
kontrolu hospodárnosti, 
efektívnosti, účinnosti a účelnosti 
pri hospodárení s verejnými 
prostriedkami poskytnutými 
prostredníctvom podporných 
programov NARMSP.

ODBOR  KONTROLY



ŠTRUKTURÁLNYCH

FONDOV
ŠTRUKTURÁLNYCH 
SEKCIA

SEKCIA 
ŠTRUKTURÁLNYCH 
FONDOV

SEKCIA 
ŠTRUKTURÁLNYCH 
     FONDOV
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Sekcia štrukturálnych fondov NARMSP (SŠF) zabezpečuje proces prípravy a vyhlásenia Výzvy na 
predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP), proces kontroly 
formálnej správnosti žiadostí o NFP, proces odborného hodnotenia žiadostí o NFP, proces overovania 
podmienok poskytnutia pomoci, projektovej a finančnej implementácie projektov, kontroly na mieste  
a monitorovania. 

SŠF NARMSP v roku 2010 úspešne pokračovala v implementácií projektov v rámci troch vyhlásených 
výziev Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) a monitorovaní 
úspešne ukončených projektov počas obdobia udržateľnosti výsledkov a vyhodnocovania dopadov 
realizácie projektov Sektorového operačného programu Priemysel a služby (SOP PS).
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V priebehu roka 2010 nebola SŠF NARMSP vyhlásená žiadna výzva na predkladanie Žiadostí o 
poskytnutie NFP (ŽoNFP). NARMSP v 1. polroku 2010 okrem iného zabezpečovala jednotlivé procesy 
hodnotenia ŽoNFP, ktoré boli prijaté v rámci výzvy vyhlásenej dňa 15. júna 2009, kód výzvy KaHR-111 
DM – 0901. Zároveň v tomto období SŠF NARMSP vykonávala administratívnu kontrolu predložených 
Žiadostí o platbu vrátane kontrol na mieste realizácie projektov ako aj kontrolu predložených 
monitorovacích správ projektu aj v rámci ďalších dvoch výziev vyhlásených v roku 2008.

Opatrenie je zamerané na 
podporu súkromného sektora, 
v ktorom inovácie a transfer 
technológií pomáhajú znižovať 
energetickú náročnosť 
a ekologické dopady, ako aj 
zvyšovať efektívnosť výroby. 

Zabezpečuje sa tak i zvýšenie 
konkurencieschopnosti 
podnikov, služieb, rast pridanej 
hodnoty a modernizácia 
zariadení. Okrem transferu 
technológií a inovácií by toto 
opatrenie malo prispieť aj 
k vytvoreniu nových pracovných 
miest prostredníctvom podpory 
podnikania.

OPATRENIA IMPLEMENTOVANÉ SŠF NARMSP 
V RÁMCI OP KaHR

Predstavenie Podopatrenia 1.1.1 
Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov OP KaHR

Cieľom poskytnutia pomoci je 
podpora projektov zameraných 
na:

•  zvýšenie 
konkurencieschopnosti 
existujúcich podnikov 
zavedením inovatívnych   
a vyspelých technológií, 

•  vytvorenie prostredia na 
zvyšovanie inovačného 
potenciálu podnikov   
v priemysle a v službách, 

•  rozvoj ekologických výrob ako 
nevyhnutnosti na prípravu 
trvalo udržateľného rozvoja  
v priemysle.

Pomoc je určená pre projekty  
v oblasti zavádzania inovatívnych 
a vyspelých technológií 
v priemysle a v službách, ktoré sú 
zamerané na niektorú z uvedených 
aktivít:

•  hmotné a nehmotné investície 
na nákup inovatívnych   

a vyspelých technológií, 
strojov, prístrojov a zariadení,

•  hmotné a nehmotné investície 
na nákup technológií na 
efektívne zhodnotenie 
prírodných zdrojov  s cieľom 
zníženia negatívneho dopadu 
na životné prostredie.

OP KaHR: 
OPATRENIE 1.1 INOVÁCIE A TECHNOLOGICKÉ TRANSFERY

ODBOR IMPLEMENTÁCIE
OP KaHR
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Výzva KaHR-111DM-0901

(Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách 
– de minimis zo dňa 15. júna 2009)

Vyhlásenie tejto výzvy zameranej 
na nákup inovatívnych 
a vyspelých technológií 
sprevádzalo 5 zásadných zmien 
oproti výzve z roku 2008 (KaHR-
111DM-0801):

•  maximálna výška pomoci bola 
upravená na 500 000 €,

•  z pomoci bola vylúčená oblasť 
prvotného spracovania dreva,

•  projekt bolo možné začať 
realizovať odo dňa vyhlásenia 
výzvy,

•  výdavky na stavebné práce boli 
neoprávnené,

•  ŽoNFP bolo potrebné 
vypracovať prostredníctvom 
verejnej časti portálu ITMS.

V dňoch 10. decembra 2009 – 
19. januára 2010 prebiehal 
proces odborného hodnotenia 
ŽoNFP.

Z celkového počtu 109 ŽoNFP, 
75 ŽoNFP vyhovelo kritériám 
odborného hodnotenia. Jeden 
žiadateľ nesplnil podmienky 
overovania poskytnutia 
pomoci, nakoľko nezaslal 
požadované dokumenty. Na 
základe výsledkov odborného 
hodnotenia Výberová komisia 
odporučila v prijatom stanovisku 
schváliť NFP 74 žiadateľom vo 
výške 24 623 852,14 € z celkovej 
alokovanej sumy na výzvu 
25 000 000 €.

Dňa 15. marca 2010 sa v NARMSP 
uskutočnilo zasadnutie 
Výberovej komisie.
Na základe poverenia ministra 
hospodárstva SR zo dňa 
31. marca 2010, zaslala SŠF 
NARMSP 1. apríla 2010 úspešným 
žiadateľom Rozhodnutia 
o schválení ŽoNFP. Následne,  

po doručení požadovaných 
dokumentov zo strany 
úspešných žiadateľov 
a vypracovaní návrhov Zmlúv 
zo strany SŠF NARMSP, 
prebiehalo v dňoch 
30. apríla 2010 až 28. mája 2010 
podpisovanie Zmlúv.

Aktuálny počet zmluvne 
viazaných projektov je 73 
v celkovej výške zmluvne 
viazaného NFP  24 124 397,93 
€. Oproti  počtu schválených 
ŽoNFP došlo k poklesu zmluvne 
viazaných projektov o 1 projekt, 
a to na základe odstúpenia od 
Zmluvy zo strany prijímateľa.

Ku koncu sledovaného obdobia 
bolo ukončených 16 projektov 
v celkovej výške čerpaného 
NFP 3 517 855,37 €.

Aktuálny počet zmluvne 
viazaných projektov je 
69 v celkovej výške 
zmluvne viazaného 
NFP 9 208 201,09 €. 

Oproti údajom uvedeným 
v ostatnej Výročnej správe 
došlo k poklesu zmluvne 
viazaných projektov o 2 
projekty, a to na základe 2 
odstúpení od Zmluvy  
o poskytnutí NFP (Zmluva) 
zo strany prijímateľa. 

Ku koncu sledovaného 
obdobia bolo ukončených 
55 projektov v celkovej 
výške čerpaného 
NFP 7 314 466,36 €.

(Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách 
– de minimis zo dňa 14. júla 2008)

Výzva KaHR-111DM-0801
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Predstavenie Podopatrenia 1.1.2 
Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania OP KaHR

Podopatrenie 1.1.2 je špecifické 
tým, že sa realizuje v súlade 
s opatrením z iného Operačného 
programu, konkrétne Opatrením 
1.2 Podpora tvorby a udržania 
pracovných miest 
prostredníctvom zvýšenia 
adaptability pracovníkov, 
podnikov a podpory podnikania 
v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
(OP ZaSI). Pre prijímateľa to 
znamená možnosť čerpať 
finančné prostriedky v rámci 
2 fondov: Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ERDF) 
a Európskeho sociálneho fondu 
(ESF). 

Cieľom poskytnutia pomoci 
formou podpory jednotlivých 
oprávnených projektov bolo 
zvýšenie:

•  miery podpory začínajúcim 
podnikateľom,

• tvorby pracovných miest,
•  konkurencieschopnosti 

podnikateľov,
• zamestnanosti,
• adaptability zamestnancov.

Vykonávateľom pomoci fondu 
ESF, ako aj partnerskou 
agentúrou, ktorá sa spolu so SŠF 
NARMSP podieľa na realizácii 
tejto výzvy, je Sociálna 
implementačná agentúra (SIA).

Aktuálny počet zmluvne 
viazaných projektov je 
96 v celkovej výške 
zmluvne viazaného 
NFP  8 522 501,37 €. 

Oproti údajom uvedeným 
v ostatnej Výročnej správe  
došlo k poklesu zmluvne 
viazaných projektov o 10 
projektov, a to na základe 
9 odstúpení od Zmluvy 
zo strany prijímateľa a 
jedného odstúpenia od 
Zmluvy zo strany NARMSP.

Ku koncu sledovaného 
obdobia bolo ukončených 
50 projektov v celkovej 
výške čerpaného 
NFP 4 030 038,78 €.

(výzva DOP2008-SIP001 zo dňa 28. augusta 2008 podľa Schémy podpory pre začínajúcich podnikateľov - 
schéma pomoci de minimis)

Podpora pre začínajúcich podnikateľov
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Finančná implementácia Opatrenia 1.1 OP KaHR podľa regiónov

Kód výzvy Región NUTS III
Výška zmluvne 

viazaných prostriedkov 
v €

Výška čerpaných 
prostriedkov v €

% čerpaných 
prostriedkov

KaHR-111DM-0801

Trnavský 1 226 113,05 1 225 252,42 100

Trenčiansky 489 784,16 291 988,51 60

Nitriansky 1 360 340,39 1 218 476,14 90

Žilinský 796 412,73 591 339,54 74

Banskobystrický 1 810 691,30 1 572 333,57 87

Prešovský 2 048 694,31 1 185 965,93 58

Košický 1 476 165,15 1 291 544,56 87

Spolu 9 208 201,09 7 376 900,67 80

Kód výzvy Región NUTS III
Výška zmluvne 

viazaných prostriedkov 
v €

Výška čerpaných 
prostriedkov v €

% čerpaných 
prostriedkov

KaHR-111DM-0901

Trnavský 2 867 325,34 1 396 178,50 49

Trenčiansky 3 322 184,40 977 544,00 34

Nitriansky 3 391 240,46 408 708,40 14

Žilinský 4 097 058,00 252 604,00 9

Banskobystrický 4 463 923,95 1 542 008,12 54

Prešovský 4 721 363,91 622 285,35 22

Košický 1 261 301,87 177 500,00 6

Spolu 24 124 397,93 5 376 828,37 22

Kód výzvy Región NUTS III
Výška zmluvne 

viazaných prostriedkov 
v €

Výška čerpaných 
prostriedkov v €

% čerpaných 
prostriedkov

DOP 2008 – SIP 001

Trnavský 672 944,39 142 239,38 21

Trenčiansky 641 698,82 255 212,89 40

Nitriansky 828 643,30 421 384,5 51

Žilinský 673 286,30 318 211,85 47

Banskobystrický 1 353 973,08 696 909,08 51

Prešovský 3 013 346,82 1 238 087,35 41

Košický 1 338 608,66 957 993,73 72

Spolu 8 522 501,37 4 030 038,78 47
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SOP PS:
OPATRENIE 1.1  PODPORA ROZVOJA NOVÝCH      

A EXISTUJÚCICH PODNIKOV A SLUŽIEB
Opatrenie 1.1 Podpora rozvoja 
nových a existujúcich podnikov 
a služieb je zamerané na 
podporu rozvoja podnikania 
v oblasti priemyslu a služieb, 
zvýšenie zamestnanosti 
a kvality života v regiónoch 

prostredníctvom súkromného 
sektora. Opatrenie zároveň uľahčuje 
MSP uplatniť sa v medzinárodnej 
spolupráci a pri vstupe na trh EÚ, t.j. 
prostredníctvom rozvoja malých a 
stredných podnikov prispieť 
k rozvoju regiónov.

Aktuálny počet úspešne 
ukončených a zrealizovaných 
projektov na základe vystavenia 
Hlásenia o ukončení realizácie 
projektu k 31. decembru 2010 
je 213 v celkovej výške zmluvne 
viazaného NFP 17 433 508,02 €.
 

Oproti údajom uvedeným 
v ostatnej Výročnej správe došlo 
k poklesu zmluvne viazaných 
projektov o 4 projekty, a to na 
základe 3 odstúpení od Zmluvy 
zo strany NARMSP a jedného 
zrušenia zmluvného vzťahu 
dohodou.

Aktuálny počet úspešne 
ukončených  a zrealizovaných 
projektov k 31. decembru 2010 
je 49 v celkovej výške zmluvne 
viazaného NFP 37 746 813,62 €. 

Oproti údajom uvedeným 
v ostatnej Výročnej správe  došlo 
k poklesu zmluvne viazaných 
projektov o 1 projekt, a to na 
základe odstúpenia od Zmluvy 
zo strany NARMSP.

(výzva SOP PS-2006-1.1 zo dňa 16. augusta 2006)

(výzva SOP PS-2004-1.1 zo dňa 15. júna 2004)

Schéma pomoci de minimis 

Schéma štátnej pomoci

OPATRENIA IMPLEMENTOVANÉ NARMSP 
V RÁMCI SOP PS

Vzhľadom na ukončenie programového obdobia 
2004 – 2006 dňa 30. júna 2009, SŠF NARMSP 
počas roku 2010 vykonávala monitorovanie 
úspešne ukončených projektov v rámci obdobia 
udržateľnosti výsledkov jednotlivých projektov ako 
aj vyhodnocovania dopadov realizácie projektov 
vrátane vykonávania kontrol na mieste realizácie 
projektov.
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V rámci tohto projektu bolo podpísaných 10 Zmlúv o poskytnutí NFP (Podprojekty) s tzv. partnermi 
projektu:

• Ústrednou knižnicou Slovenskej akadémie vied,
• Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach, 
• Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove,
• Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici,
• Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, 
• Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, 
• Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 
• Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
• Technickou univerzitou vo Zvolene,
• Žilinskou univerzitou v Žiline.

OPATRENIE 1.2   PODPORA BUDOVANIA A ROZVOJA 
INFRAŠTRUKTÚRY

Opatrenie 1.2 Podpora 
budovania a rekonštrukcie 
infraštruktúry je zamerané na 
podporu rozvoja podnikania 
v oblasti priemyslu a služieb, 
zvýšenie zamestnanosti 
a kvality života v regiónoch 
prostredníctvom verejného 
sektora. 

V rámci Opatrenia 1.2 je hlavnou 
prioritou umožniť verejnému 
sektoru zabezpečiť rozvoj 
podnikania v oblasti priemyslu 
a služieb. Snahou je tiež, pomocou 
verejného sektora, obnoviť 
podnikateľskú činnosť v rámci 
rovnomerného regionálneho 
rozvoja, vrátane revitalizácie 
minulých priemyselných 
a podnikateľských areálov.

Súčasťou Opatrenia 1.2 SOP 
PS Podpora budovania a 
rekonštrukcie infraštruktúry je 
realizácia Národného projektu 
„Vybudovanie siete s informačným 
prepojením vedeckých, 
akademických a špeciálnych 
knižníc, vrátane ich modernizácie.“ 

Cieľom tohto Národného 
projektu je modernizácia 
a prepojenie vedeckých, 
akademických a technických 
knižníc s podnikateľskou praxou.

K 31. decembru 2010 bola 
podpísaná Zmluva o poskytnutí 
NFP s konečným prijímateľom 
Slovenskou Národnou knižnicou 
v Martine vo výške 
NFP 6 304 361,75 €.

Národný projekt
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K 31. decembru 2010 
bol projekt úspešne 
ukončený. V rámci neho 
bolo zrealizovaných 
a ukončených aj 10 
podprojektov vystupujúcich 
ako spolurealizátori projektu 
v celkovej výške  
NFP 6 304 361,75 €.

Výdavky dvoch podprojektov 
(Slovenská technická 
univerzita v Bratislave 
a Ústredná knižnica 
Slovenskej akadémie 
vied) boli na základe 
neoprávnenosti územia 
realizácie projektu 
považované za neoprávnené. 

Finančné prostriedky boli 
vrátené vzhľadom na zistenú 
nezrovnalosť (partneri 
projektu boli z Bratislavského 
kraja). Z geografického 
hľadiska sa SOP PS vzťahuje 
na regióny Cieľa 1 a pokrýva 
celé územie SR okrem 
Bratislavského kraja.

Aktuálny počet 
úspešne ukončených   
a zrealizovaných projektov 
k 31. decembru 2010 je 
5 v celkovej výške 
zmluvne viazaného 
NFP 4 773 456,38 €. 

Oproti údajom uvedeným 
v ostatnej Výročnej správe  
došlo k poklesu zmluvne 
viazaných projektov  
o jeden projekt, a to na 
základe odstúpenia od 
Zmluvy zo strany NARMSP.

(výzva SOP PS-2004-1.2 zo dňa 7. apríla 2004)
Inkubátory
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Monitorovanie projektov zabezpečuje SŠF NARMSP:

• počas realizácie aktivít projektu,
•  po ukončení vecnej realizácie projektu (prostredníctvom 

monitorovania indikátorov - merateľných ukazovateľov výsledku 
a dopadu).

Zrealizované kontroly na mieste za rok 2010:

Monitorovanie počas realizácie 
projektu vykonáva na úrovni 
projektu projektový manažér, 
monitorovanie na vyššej úrovni 
v rámci monitorovacích procesov 
NARMSP vykonáva oddelenie 
monitoringu SŠF NARMSP.

Monitorovanie po ukončení 
realizácie projektu vykonáva na 
úrovni projektu oddelenie 
monitoringu SŠF NARMSP 
s podporou konkrétneho 
projektového manažéra. 
Monitorovanie na vyššej 

úrovni v rámci monitorovacích 
procesov NARMSP vykonáva taktiež 
oddelenie monitoringu SŠF NARMSP. 
Zároveň je toto oddelenie 
zodpovedné za spracovanie 
pravidelných správ, ktoré sú súčasťou 
kontrolného procesu SO/RO.

Monitorovanie projektov

Kontroly na mieste realizácie projektov

Opatrenie 1.1 OP KaHR

Opatrenie 1.1 SOP PS 

Opatrenie 1.2 Inkubátory

Druh kontroly na mieste Počet kontrol

fyzická realizácia projektov spojená s predkladaním žiadostí o platbu 111

priebežná kontrola 18

monitorovanie počas priebehu realizácie projektov 0

monitorovanie po ukončení realizácie projektov 0

Celkový počet kontrol 129

Druh kontroly na mieste Počet kontrol

fyzická realizácia projektov spojená s predkladaním žiadostí o platbu 0

následná finančná kontrola (Odbor kontroly NARMSP) 5

monitorovanie počas priebehu realizácie projektov 0

monitorovanie po ukončení realizácie projektov 64

Celkový počet kontrol 69

Druh kontroly na mieste Počet kontrol

fyzická realizácia projektov spojená s predkladaním žiadostí o platbu 0

následná finančná kontrola (Odbor kontroly NARMSP) 3

monitorovanie počas priebehu realizácie projektov 0

monitorovanie po ukončení realizácie projektov 0

Celkový počet kontrol 3
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Opatrenie 1.2 Národný projekt

Druh kontroly na mieste Počet kontrol

fyzická realizácia projektov spojená s predkladaním žiadostí o platbu 0

následná finančná kontrola (Odbor kontroly NARMSP) 0

monitorovanie počas priebehu realizácie projektov 0

monitorovanie po ukončení realizácie projektov 0

Celkový počet kontrol 0
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INCUBATOR EEN VENTURE CAPITAL RAIC BIC FCC
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K hlavným činnostiam oddelenia finančných 
programov a regionálnej spolupráce (OFPaRS)  
v uplynulom roku patrili:

•  realizácia a riadenie podporných programov pre 
oblasť MSP financovaných z verejných 
prostriedkov,

•  navrhovanie koncepcie a príprava konkrétnych 
programov na podporu a rozvoj MSP, zvyšovanie 
zručností a kompetencií podnikateľov   
a odbornej prípravy budúcich podnikateľov,

•  zabezpečenie implementácie podporných 
programov, poskytovanie informácií, 
poradenstva a školení pre záujemcov   
o podnikanie, začínajúcich a existujúcich 
podnikateľov, a to na regionálnej úrovni   
v spolupráci s partnerskými regionálnymi 
inštitúciami, predovšetkým s regionálnymi 
poradenskými a informačnými centrami (RPIC), 
centrami prvého kontaktu (CPK)    
a podnikateľskými a technologickými  
inkubátormi (PaTI),

•  podpora rozvoja celoslovenskej siete 
podnikateľských a technologických inkubátorov 
(PaTI), stimulácia ich vzájomnej 
spolupráce a sieťovania,

•  koordinácia, monitoring   
a vyhodnocovanie činnosti 
inštitucionálnej siete 
regionálnych centier   
so zameraním na dosiahnuté 
výsledky nimi poskytovaných 
služieb v rámci realizovaných 
podporných programov   
a navrhovanie opatrení   
s cieľom zvyšovať efektívnosť 
programov a podpory pre 
cieľové skupiny.

Uvedené činnosti sme zabezpečovali najmä 
nasledovnými programami: „Program vzdelávania, 
školení a poradenstva pre vybrané skupiny 
záujemcov o podnikanie“, „Schéma poradenstva  
a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov 
(schéma pomoci de minimis)“, „Podpora MSP 
prostredníctvom siete inkubátorov a implementácia 
metódy research-based spin-off“ a  „Mikropôžičkový 
program.“ Realizácia Mikropôžičkového programu 
sa v júni 2010 vyčlenila do novej organizačnej 
jednotky – oddelenia realizácie Mikropôžičkového 
programu (ORMP). Súčasne sme monitorovali 
výsledky už ukončených programov „Podporný 
úverový program“ (v júni 2010 bolo monitorovanie 
presunuté do oddelenia ORMP) a „Schéma podpory 
nákupu inovatívnych technológií a budovania 
systémov manažérstva kvality.“ 

Poskytované  služby určené pre budúcich, 
začínajúcich aj existujúcich podnikateľov boli 
dostupné na celom území Slovenska 
prostredníctvom siete regionálnych partnerských 
organizácií RPIC, CPK a PaTI.

ODDELENIE FINANČNÝCH  PROGRAMOV 
A REGIONÁLNEJ  SPOLUPRÁCE

ODBOR NÁRODNÝCH 
PROGRAMOV

Obrázok č. 2: Sieť regionálnych centier RPIC, BIC, CPK a PaTI
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PORADENSKÉ A INFORMAČNÉ SLUŽBY PRE ZÁUJEMCOV 
O PODNIKANIE
Podporu záujemcov o podnikanie sme poskytovali vo forme zvýhodnených a dotovaných poradenských 
a vzdelávacích služieb. Naše služby boli dostupné v regiónoch Slovenska prostredníctvom regionálnych 
centier RPIC, CPK a PaTI.

Služby, ktoré sme poskytovali 
v rámci „Programu vzdelávania, 
školení a poradenstva pre vybrané 
skupiny záujemcov o podnikanie“ 
boli dotované zo zdrojov 
štátneho rozpočtu. V roku 2010 
bolo z programu poskytnutých 
3 057 informačných a odborných 
konzultácií v celkovom objeme 
6 336,5 hodín. Konzultácie, ako aj 
vzdelávacie kurzy boli zamerané 
na tematické oblasti spojené 
so založením podniku, začatím 
a rozbehom podnikateľskej 
alebo živnostenskej činnosti. 
Pre účely založenia a rozvoja 
živností a podnikov sme 
klientom vypracovali alebo 

poskytli podporu pri vypracovaní 
958 podnikateľských plánov 
a posudkov podnikateľských 
plánov. Budúci podnikatelia 
sa zúčastnili celkovo na 128 
školeniach organizovaných 
regionálnymi centrami. Školenia 
absolvovalo dovedna 2 514 
účastníkov.
(tabuľka č.2)

V roku 2010 sme pokračovali 
v monitorovaní spokojnosti 
klientov s poskytnutými 
poradensko – vzdelávacími 
službami. Cieľom bolo tiež 
zmapovať kvalitu poskytnutého 
servisu zmluvnými centrami, 

overiť rozsah servisu a napĺňanie 
cieľov programu, získať prehľad 
o dopadoch programu, preveriť 
spokojnosť klientov, efektívne 
využiť a prerozdeliť alokované 
finančné zdroje programu. 
Prieskumom sme oslovili 56 % 
klientov z celkového počtu 
3 860. Do monitoringu  
spokojnosti sa zapojilo 2 161 
príjemcov dotovaných služieb. 
Hodnotenie poukázalo na 
výborné výsledky a okamžité 
dopady poskytnutých služieb. 
Prostredníctvom tohto programu 
sme pomohli začať podnikať 
3 264 novým podnikateľom.

Informačné konzultácie Odborné konzultácie Podnikateľské 
plány Školenia

počet hodiny počet hodiny počet počet 
školení

počet 
účastníkov

CPK Brezno 6 6 14 32 3 2 25

CPK Medzilaborce 11 11 15 53 2 0 0

CPK Michalovce 4 3 6 9,5 0 0 0

CPK Veľký Krtíš 74 74 138 350 64 0 0

PI Spišská Nová Ves 127 96 243 331 61 6 92

RPIC Dunajská Streda 99 99 193 613,5 94 0 0

RPIC Komárno 67 61,5 74 241,5 51 7 103

RPIC Košice 69 69 9 10 0 12 196

RPIC Lučenec 47 47 74 230 31 14 286

RPIC Nitra 23 23 73 122 6 7 139

RPIC Poprad 11 11 25 39,5 9 22 347

RPIC Považská Bystrica 59 59 130 432 48 6 120

RPIC Prešov 62 62 6 9 0 6 151

RPIC Trebišov 6 3 14 75 6 3 76

RPIC Trenčín 214 214 271 593,5 175 9 132

RPIC Martin 66 66 123 357,5 57 11 172

TI BIC Prievidza 352 176 352 1 757 351 23 675

Spolu 1 297 1 080,5 1 760 5 256 958 128 2 514

Tabuľka č. 2: Dotované poradenské a vzdelávacie služby pre záujemcov o podnikanie financované zo štátneho rozpočtu   
a realizované sieťou regionálnych inštitúcií v roku 2010
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PORADENSKÉ SLUŽBY A VZDELÁVANIE MALÝCH A STREDNÝCH 
PODNIKATEĽOV

Poradenské služby

Vzdelávanie

Podporu MSP sme realizovali aj formou 
poskytovania zvýhodnených poradenských 
a informačných služieb, a to prostredníctvom 
odborných poradcov regionálnych centier RPIC, 
CPK, PaTI a Združenia mladých podnikateľov 
Slovenska (ZMPS). Cieľom tejto podpory bolo 
zvyšovať konkurencieschopnosť, pomôcť prekonať 
niektoré ťažkosti spojené s podnikateľskou 
činnosťou a nasmerovať podnikateľa na úspešné 
fungovanie a rozvoj jeho podniku.

Služby v rámci programu „Schéma poradenstva  
a vzdelávania pre MSP (schéma pomoci de minimis)“ 
dotované zo zdrojov štátneho rozpočtu sa začali 
poskytovať na konci roka v mesiaci december. 
V priebehu tohto mesiaca bolo čerpaných 2 982,77 €, 
z ktorých sa financovalo celkovo 66 informačných
 a odborných konzultácií poskytnutých 
podnikateľom v objeme 166 poradenských hodín 
zameraných najmä na rozvoj podnikateľských 
aktivít. Pre účely získania finančných zdrojov bol do 
konca roka vypracovaný jeden podnikateľský plán. 
Dotované poradenské služby sa poskytovali najmä 
v nasledujúcom období prvého štvrťroka 2011.

Podpora v oblasti vzdelávania malých a stredných 
podnikateľov a ich zamestnancov bola 
pripravená s cieľom zvýšenia ich manažérskeho 
potenciálu, odborných ako aj mäkkých zručností, 
sprístupnenia aktuálnych informácií v oblasti 
podnikania a riadenia podnikania, zvýšenia 
konkurencieschopnosti ale aj zmiernenia dopadov 
finančnej a hospodárskej krízy a zvýšenia miery 
prežitia podnikov.

Pomoc de minimis bola v súlade s nariadením 
Komisie č. 1998/2006 nastavená na poskytovanie 
formou nenávratných finančných príspevkov 
(NFP). V priebehu roka boli spracované 
programové dokumenty, príručky a formuláre 
pre žiadateľov a bola pripravená procedurálna 
stránka spracovania a hodnotenia žiadostí. 
Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci 
programu „Schéma poradenstva a vzdelávania 
pre MSP (schéma pomoci de minimis)“ sme 
vyhlásili 16. decembra 2010. Do konca roku 2010 
boli doručené štyri žiadosti, pričom termín na 
predkladanie žiadostí je stanovený na 15. februára 
2011. K uzatváraniu zmlúv s úspešnými žiadateľmi 
a k čerpaniu finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu dôjde v prvom štvrťroku 2011. 
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PROGRAM PODPORA MSP PROSTREDNÍCTVOM SIETE 
INKUBÁTOROV A IMPLEMENTÁCIA METÓDY 
RESEARCH-BASED SPIN-OFF 

S realizáciou Programu 
zameraného na podporu 
začínajúcich podnikateľov - 
inkubovaných firiem 
prostredníctvom PaTI - sme 
pokračovali aj v roku 2010. 
Poskytnutie finančnej podpory 
inkubátorom sa realizovalo   
s cieľom vytvoriť vhodné 
štartovacie podmienky 
začínajúcim podnikateľom pre 
ich fungovanie v období 
minimálne troch rokov, a tým 
zvýšiť mieru ich prežitia a posilniť 
konkurencieschopnosť na trhu. 
Finančné prostriedky programu 
boli určené na neinvestičné 
výdavky, t.j. na úhradu časti 
prevádzkových nákladov 
inkubátora. Aktivity investičného 
charakteru sa v roku 2010 
nerealizovali.

K 31. decembru 2010 sme   
v partnerskej sieti inkubátorov 
evidovali 17 subjektov 
podporujúcich novozaložené  
a najmä malé podniky v rôznych 
regiónoch Slovenska. Šesť z nich 
spĺňalo kritériá oprávnenosti na 
poskytnutie finančného 
príspevku v zmysle podmienok 
stanovených v Programe. Zmluvy 
o spolufinancovaní 
prevádzkových nákladov na 
obdobie január - február 2010 
sme uzatvorili s dvoma 
inkubátormi (TI Sládkovičovo, PI 
Handlová), na obdobie marec - 
december 2010 s tromi 
inkubátormi (PI Moldava nad 
Bodvou, PI Handlová a UTI STU 
Bratislava). Ostatné oprávnené 
inkubátory o finančný príspevok 
nepožiadali. V rámci tohto 

Programu bolo za sledované 
obdobie roku 2010 vyčerpaných 
3 473,50 € zo štátneho rozpočtu 
(ŠR) 2009 a 26 404,30 € zo ŠR 
2010. 

Významným merateľným 
ukazovateľom investovania do 
rozvoja siete inkubátorov je 
dopad na zamestnanosť 
v regiónoch. Štyri podporené 
inkubátory svojou  prevádzkou  
a činnosťou zabezpečili 136 
pracovných miest v 47 
inkubovaných firmách a ďalších 
13 pracovných miest v riadení  
a prevádzke inkubátorov.   
Z celkového počtu inkubovaných 
firiem bolo 36 % inovatívnych. 

Obrázok č. 2: Podnikateľské a technologické inkubátory na Slovensku
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SCHÉMA PODPORY NÁKUPU INOVATÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ 
A BUDOVANIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY

V roku 2010 sme naďalej 
monitorovali dopady 
ukončeného štátneho 
podporného programu „Schéma 
podpory nákupu inovatívnych 
technológií a budovania 
systémov manažérstva kvality“, 
ktorú tvorili dve časti: „Kvalita“ 
a „Inovatívne technológie.“ 
Schému sme realizovali od 
augusta 2003 do 31. decembra 
2006. Jej cieľom bolo posilniť 
konkurencieschopnosť MSP 
zavádzaním a využívaním 
inovácií a systémov manažérstva 
kvality podľa vybraných 
medzinárodných noriem. 

Prostredníctvom monitoringu 
sme sledovali dosiahnuté 
výsledky príjemcov za rok 2005. 
V časti „Inovatívne technológie“ 
išlo o ekonomické výsledky 
šiestich spoločností, ktorým bol 
vyplatený nenávratný finančný 
príspevok. Monitorovanými   
a porovnávanými ekonomickými 
ukazovateľmi z hľadiska 
medziročných zmien boli 
obrat, pridaná hodnota, zisk 
spoločnosti, daňová povinnosť, 
exportná aktivita a počet 
pracovníkov v podnikoch.
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ODDELENIE REALIZÁCIE 
MIKROPÔŽIČKOVÉHO PROGRAMU

V rámci zmenenej organizačnej 
štruktúry bola v júni 2010 
vytvorená nová organizačná 
jednotka – oddelenie 
realizácie Mikropôžičkového 
programu (ORMP). Hlavnými 
činnosťami oddelenia je 
administrácia, koordinácia  

a monitoring implementácie 
podporných finančných 
nástrojov realizovaných  
z revolvingových prostriedkov. 
V roku 2010 sme realizovali 
„Mikropôžičkový program“, 
pripravovali všetky potrebné 
procesné a právne zmeny 

súvisiace so zavedením nového 
mechanizmu a upravených 
podmienok programu. Súčasne 
sme pokračovali v monitorovaní 
výsledkov už ukončeného 
revolvingového programu 
„Podporný úverový program.“ 

Mikropôžičkový program 
realizuje NARMSP už od roku 
1997 s cieľom napomáhať 
rozvoju malého a stredného 
podnikania, zvyšovať 
zamestnanosť v regiónoch 
Slovenska a riešiť problém 
prístupu malých a začínajúcich 
podnikateľov ku kapitálu. Na 
začiatku programu poskytovali 
mikropôžičky tri centrá, a to RPIC 
v Považskej Bystrici, Zvolene   
a Prešove. Do konca roku 2010 
realizovalo program 
15 regionálnych centier 
pokrývajúcich plošne celé 
územie Slovenska.

Mikropôžičku mohli podnikatelia 
použiť na obstaranie hnuteľného 
a nehnuteľného investičného 
majetku, rekonštrukciu 
prevádzkových priestorov, ako aj 
nákup potrebných zásob, surovín 
či tovaru. Minimálna výška 

čerpanej mikropôžičky v roku 
2010 bola 1 659,70 € a maximálna 
49 790,88 €. Úroková sadzba sa 
odvíjala od základnej sadzby 
Európskej centrálnej banky 
a dosiahla hodnotu 3,00 % p. a.. 
Doba splatnosti sa pohybovala 
od 6 mesiacov do 4 rokov, 
pričom splátky istiny bolo možné 
odložiť maximálne o 6 mesiacov. 
V roku 2010 bolo schválených 
a poskytnutých 25 mikropôžičiek 
v celkovej hodnote 
869 707,04 €, priemerná výška 
mikropôžičky bola 
34 788,28 €. Celkovo bolo od 
začiatku realizácie 
Mikropôžičkového programu 
poskytnutých 1 827 
mikropôžičiek v objeme 
31 195 824,78 €.

Začiatkom roku 2010 boli 
uznesením vlády SR č. 64/2010 
schválené upravené podmienky 

programu, ktoré boli 17. februára 
2010 zverejnené v Obchodnom 
vestníku č. 32A/2010. Na základe 
tejto skutočnosti boli zo strany 
NARMSP prijaté opatrenia na 
dočasné pozastavenie 
schvaľovania a poskytovania 
mikropôžičiek. Zároveň boli 
v priebehu roka nastavované 
procesné a technické zmeny na 
poskytovanie a spravovanie 
mikropôžičiek podľa nového 
mechanizmu a vypracované 
a schválené viaceré právne 
a vykonávajúce dokumenty. 
Zmeny podmienok programu 
posilňujú analytické, právne 
a kontrolné činnosti MH SR 
a NARMSP, pričom kompetencie 
správy úverov, riešenia 
problémových mikropôžičiek 
a zodpovednosti za plnenie 
úverových zmlúv prechádzajú na 
NARMSP.

MIKROPÔŽIČKOVÝ PROGRAM
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CENTRUM
Rok 2010 Kumulatívne k 31. 12. 2010

počet € počet €

Fond fondov s.r.o. Bratislava 5 203 991,76 153 3 116 956,10

RPIC Dunajská Streda 1 33 000,00 73 1 264 059,02

RPIC Komárno 0 0,00 132 2 265 433,05

RPIC Košice 0 0,00 49 1 288 657,10

RPIC Lučenec 0 0,00 97 1 888 141,51

RPIC Martin 5 248 954,40 93 1 733 369,66

RPIC Nitra 3 35 000,00 137 1 610 428,38

RPIC Poprad 1 49 790,88 27 978 407,09

RPIC Považská Bystrica 1 49 790,00 193 2 575 019,21

RPIC Prešov 4 132 790,00 211 3 422 879,97

BIC Prievidza 3 76 390,00 208 3 915 499,85

BIC Spišská Nová Ves 1 5 000,00 114 1 576 910,38

RPIC Trebišov 0 0,00 97 1 666 053,29

RPIC Trenčín 1 35 000,00 84 1 815 350,00

RPIC Zvolen 0 0,00 159 2 078 660,17

SPOLU 25 869 707,04 1 827 31 195 824,78

Tab. č. 3: Prehľad skutočne čerpaných mikropôžičiek podľa jednotlivých centier

Graf č. 1: Podiel poskytnutých mikropôžičiek podľa odvetví hospodárstva SR 
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Podporný úverový program sa 
realizoval z revolvingových 
zdrojov od roku 1994 a bol 
ukončený 30. marca 2005. Za 
celé obdobie realizácie sme MSP 
poskytli 1 173 úverov v celkovom 
objeme 128 989 257 €. V roku 
2010 sme v spolupráci s bankami 
pokračovali v monitoringu 
splácaných úverov, pričom 
ku koncu roku bolo evidovaných 
ešte 5 takýchto úverov s výškou 
istiny 84 706,05 €. V súčinnosti 
s bankami sme riešili problémové 

úvery, vrátane vymáhania 
nesplatených dlžných súm od 
podnikateľov.  

Hlavným cieľom programu bolo 
umožniť podnikateľom prístup 
k investičnému a prevádzkovému 
kapitálu formou strednodobého 
úveru. Bol určený MSP 
zamestnávajúcim do 250 
zamestnancov, s predmetom 
podnikania v oblasti výroby, 
remesiel, služieb a aktívneho 
cestovného ruchu. Úver sa 

poskytoval v maximálnej výške 
10 mil. Sk (331 940 €) s dobou 
splatnosti do 8 rokov, pričom sa 
prerozdeľovali zdroje zo štátneho 
rozpočtu, EÚ (v rámci programu 
Phare) a štyroch slovenských 
bánk (Slovenská sporiteľňa, a.s., 
Tatra banka, a.s., Unicreditbank, 
a.s. - pôvodne Poľnobanka, a.s. 
a Istrobanka, a.s.). K nim sa 
v závere roku 1998 pripojila 
Ľudová banka, a.s. a v roku 2001 
VÚB, a.s. 

PODPORNÝ ÚVEROVÝ PROGRAM
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ODDELENIE ANALÝZ 
PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA
Aktivity oddelenia analýz podnikateľského prostredia boli v roku 2010 zamerané hlavne na:
• spoluprácu pri realizácii štátnej podpory a rozvoja MSP,
• monitorovanie podnikateľského prostredia a sektora MSP,
• realizáciu projektu Zodpovedné malé a stredné podniky na Slovensku,
• informačne aktivity.

Pre potreby vlády SR ako aj pre 
informovanie podnikateľskej 
komunity a širšej verejnosti 
každoročne spracovávame 
Správu o stave malého   
a stredného podnikania v SR. 
Správa hodnotí aktuálny stav 
sektora MSP na Slovensku, jeho 
vývoj v časových súvislostiach, 
ako i vývoj podnikateľského 
prostredia. Poskytuje komplexné 
zhodnotenie jednotlivých 
programov a opatrení na 
podporu MSP, ktoré sú 
poskytované jednotlivými 
inštitúciami a NARMSP, ako aj 
štatistické dáta o sektore MSP. 
Dôležitou súčasťou správy je 
súbor odporúčaní a  návrhov na 
zlepšenie podnikateľského 
prostredia a opatrení štátnej 
podpory sektora MSP. Správa  
o stave MSP je súčasťou analýzy 
stavu ekonomického prostredia  
v SR, ktorá sa každoročne 
predkladá v podobe Správy   
o stave podnikateľského 
prostredia v SR vláde SR v zmysle 
uznesenia vlády SR č. 792   
zo 17. júla 2002. Dokument slúži 
aj ako údajová báza pre 
informovanie inštitúcií Európskej 
únie, OECD, EK, OSN. Zároveň je 
využívaný študentmi a 
akademickou komunitou pri 
koncipovaní analýz a štúdií 
podnikateľského prostredia.

Pre Ministerstvo hospodárstva SR 
sme v nadväznosti na vývoj 
ekonomiky Slovenska spracovali 
analytický materiál hodnotiaci 
postavenie Slovenska v rámci 
štúdie Svetovej banky Doing 
Business 2010 spolu    
s odporúčaniami na zlepšenie 
postavenia SR v jednotlivých 
oblastiach, ktoré posudzuje 
uvedená štúdia. Daný materiál 
taktiež slúžil ako podklad pre 
spracovanie Správy o stave 
podnikateľského prostredia v SR 
za r.2010.

V rámci  prípravy štúdie 
Európskej komisie „SMEs and 
Business Dynamics“ sme v roku 
2010 vypracovali odpovede 
dotazníkového prieskumu, ktorý 
bol zameraný na hodnotenie   
legislatívy, týkajúcej sa 
konkurzov a reštrukturalizácii na 
Slovensku, podmienok pri začatí 
podnikania po bankrote   
a prevodu podnikov.

Pre potreby iniciatívy Európskej 
komisie, ktorej cieľom bolo 
zmapovať v jednotlivých 
členských štátoch EÚ 
administratívnu náročnosť pre 
začatie podnikateľskej činnosti 
vo vybraných odvetviach sme 
vypracovali analytickú správu 
všetkých potrebných procedúr 

na začatie činnosti    
v 5 modelových firmách,  
určenia nákladov a dĺžky  
trvania jednotlivých konaní.

S cieľom analyzovať aktuálne 
problémové oblasti 
podnikateľského prostredia   
a hľadať možnosti na zlepšenie 
systémových nedostatkov 
venujeme významnú pozornosť 
spolupráci s organizáciami 
zastupujúcimi (združujúcimi) 
záujmy malých a stredných 
podnikateľov ako aj s ďalšími 
inštitúciami podporujúcimi 
podnikateľské aktivity   
a vplývajúcimi na podnikateľské 
prostredie. Ide napr. o  Slovenský 
živnostenský zväz, Združenie 
podnikateľov Slovenska, 
Slovenskú živnostenskú 
komorou, Slovenskú obchodnú  
a priemyselnú komorou, 
Podnikateľskú alianciu Slovenska, 
Slovenský zväz výrobných 
družstiev, Slovenskú asociáciu 
malých podnikov a Asociáciu 
zamestnávateľských zväzov   
a združení SR, Nadáciu Pontis  
a ďalšími. Odporúčania   
a pripomienky týchto organizácií 
sú súčasťou hodnotenia stavu  
a rozvoja malého a stredného 
podnikania a jeho podpory.

SPOLUPRÁCA PRI REALIZÁCII 
ŠTÁTNEJ PODPORY A ROZVOJA MSP
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Kvalitné podnikateľské 
prostredie je určujúcim prvkom 
rozvoja podnikateľského sektora. 
Aktivity zamerané na zlepšovanie 
podmienok na podnikanie sú 
účinným nástrojom na 
zvyšovanie 
konkurencieschopnosti   
a ekonomickej výkonnosti celého 
hospodárstva. Monitorovanie 
podnikateľského prostredia   
a charakteristík podnikateľského 
sektora je východiskom pre 
kvalifikovanú prípravu 
legislatívnych úprav a iniciatív na 
podporu malého a stredného 
podnikania. 

Kvantitatívne a kvalitatívne 
informácie o sektore MSP 
získavame zo štatistického 
registra organizácií    
a publikovaných údajov ŠU SR  
a Eurostatu, vlastných 
prieskumov, konzultácií   
s predstaviteľmi podnikateľského 
sektora, vysokých škôl, 
zahraničných partnerov a pod. 

Na základe disponibilných 
údajov ŠU SR boli v roku 2010 
oddelením analýz 
podnikateľského prostredia 
spracované analytické výstupy 
hodnotiace vekovú a rodovú 
štruktúru fyzických osôb -  
podnikateľov a postavenie MSP  
v zahraničnom obchode SR. 
Uvedené výstupy slúžili ako 
podklad k spracovaniu Správy  
o stave MSP v Slovenskej 
republike. 

Dôležitou súčasťou výskumu 
podnikateľského prostredia sú 
štatistické prieskumy 
uskutočnené na reprezentatívnej 
vzorke podnikateľských 
subjektov. S cieľom rozšíriť   

a aktualizovať poznatky o postoji 
MSP k aktuálnym otázkam 
súvisiacim s podnikateľským 
prostredím sme realizovali 
niekoľko prieskumov. Jednalo sa 
najmä o prieskumy zamerané na:
•  zistenie názorov a postojov 

širokej verejnosti na 
podnikanie a podnikateľov,

•  preskúmanie postojov MSP  
k aktuálnym zmenám   
v podnikateľskom prostredí,

•  posúdenie praktík orgánov 
štátnej správy a samosprávy, 
ktoré im komplikujú 
podnikateľskú činnosť. 

V roku 2010 sme spracovali aj 
niekoľko štúdií zameraných na 
mapovanie problémov   
a identifikovanie opatrení na 
podporu sektora MSP:
•  Ex post právna analýzy 

celkového regulačného 
zaťaženia najvýznamnejších 
zákonov ovplyvňujúcich 
podnikateľské prostredie v SR,

•  Analýza „best practices“ 
postupov podnikania   
vo vybraných členských 
krajinách EÚ,

•  Výskum realizácie opatrení 
inovačnej stratégie SR na roky 
2007 až 2013 z hľadiska malých 
a stredných podnikov,

•  Audit odporúčaní iniciatívy 
Small Business Act    
a rozpracovanie základných 
odporúčaní EK na podmienky 
MSP v SR.

Ex post právna analýza 
celkového regulačného zaťaženia 
najvýznamnejších zákonov 
ovplyvňujúcich podnikateľské 
prostredie na Slovensku 
poskytne subjektom verejnej 
správy relevantné informácie, 
ktoré môžu zabrániť 

schvaľovaniu nekvalitných 
materiálov, ktoré by mohli 
spôsobovať nadmerné zaťaženie 
podnikateľských subjektov, 
zvyšovať tak nezamestnanosť  
a spôsobovať nepredvídané 
dôsledky celospoločenského 
charakteru. 

Dokument Analýza „best 
practices“ postupov podnikania 
vo vybraných členských krajinách 
EÚ poskytuje prehľad   
o úspešných programoch, 
iniciatívach a opatreniach 
realizovaných v rôznych 
karjinách EÚ, ich porovnanie  
s domácimi programami   
a analyzuje možnosti pre 
zavedenie vybraných programov 
a opatrení v podmienkach 
Slovenska.

V rámci zapojenia NARMSP do 
projektu R&D Industrial 
Scoreboard 2007-2010, v ktorom 
zastupovala Slovenskú aj Českú 
republiku, sme v roku 2010 
zabezpečovali spracovanie 
údajov za podnikateľské subjekty 
pôsobiace v SR a ČR o výdavkoch 
realizovaných na vývoj a výskum. 
Na základe zozbieraných údajov 
zostavuje Európska komisia 
rebríček európskych podnikov  
s najvyššími výdavkami v oblasti 
výskumu a vývoja.

MONITOROVANIE 
PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA A SEKTORA MSP
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V druhej polovici roka 2010 
začala NARMSP realizovať projekt 
Zodpovedné malé a stredné 
podniky na Slovensku (ReSMEs). 
Partnermi NARMSP v tohto 
projektu sú Nadácia Pontis ako 
vedúci partner a CSR Europe. 
Okrem toho na projekte 
spolupracujú aj Slovenská 
obchodná a priemyselná komora 
(SOPK), Ekonomická univerzita  
v Bratislave a Ministerstvo 
hospodárstva SR.

Projekt ReSMEs má tri základné 
ciele. Prvým cieľom je zvýšiť 
povedomie o zodpovednom 
podnikaní medzi slovenskými 
MSP šírením informácií   
o zodpovednom podnikaní   
a skúseností z Európy. Druhým je 
zvýšiť konkurencieschopnosť  
a trvaloudržateľnosť MSP 
implementovaním stratégie 
zodpovedného podnikania   
a presadzovaním zodpovednosti 
v dodávateľských vzťahoch. 
Tretím, avšak nemenej dôležitým 
cieľom, je vybudovanie kapacít  
v oblasti stratégie zodpovedného 
podnikania u kľúčových 
zainteresovaných stranách 
zapojených do rozvoja MSP na 
Slovensku. Cieľovými skupinami 
projektu sú predovšetkým 
slovenské malé a stredné 
podniky a podnikatelia, kľúčové 
regionálne a národné organizácie 
zamerané na rozvoj MSP na 
Slovensku, veľké podniky   
a nadnárodné spoločnosti ako aj 
vysokoškolskí študenti   
a akademické inštitúcie.  

Úvodnou aktivitou projektu, ktorú 
zabezpečovala NARMSP 
prostredníctvom oddelenia analýz 
podnikateľského prostredia bola 
realizácia reprezentatívneho 
prieskumu vnímania CSR zo strany 
MSP.  Prieskum sa uskutočnil   
v spolupráci s agentúrou FOCUS 
formou telefonických rozhovorov 
v období od 30. septembra do  
8. októbra 2010 na celkovej vzorke 
1001 respondentov (podnikov - 
právnických osôb s 10 až 249 
zamestnancami), reprezentatívnej 
z hľadiska odvetvovej klasifikácie, 
regionálneho zastúpenia   
a veľkostnej kategórie podnikov.

Výsledky prieskumu poukázali na 
to, že koncept CSR pozná na 
Slovensku 38 % oslovených 
podnikateľov. Medzi 
podnikateľov, ktorí presne alebo 
približne poznajú koncept CSR 
najčastejšie patria podniky 
sídliace v regiónoch s vyšším 
stupňom urbanizácie 
(Bratislavský, Košický a Nitriansky 
kraj) a naopak najnižšiu znalosť 
majú podnikatelia vo vidieckych 
regiónoch Banskobystrického  
a Prešovského kraja.    
Z odvetvového hľadiska viac ako 
priemernú znalosť CSR majú 
podnikatelia v odvetví dopravy, 
informácií a komunikácií, 
priemyslu, ubytovacích, 
stravovacích  a verejných služieb.

Aktivity projektu realizované 
prostredníctvom NARMSP budú 
pokračovať aj v roku 2011 a to 
najmä vzdelávanie odborných 
poradcov, konzultantov   
a lektorov na troch regionálnych 
školeniach, vzdelávanie   
a informovanie podnikateľov na 
21 seminároch v rôznych 
mestách Slovenska. 

REALIZÁCIA PROJEKTU ZODPOVEDNÉ 
MALÉ A STREDNÉ PODNIKY NA SLOVENSKU



Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania I 32

Neustále zmeny legislatívneho rámca pre 
podnikanie a zmeny v systéme podpory 
podnikania vytvárajú silný dopyt podnikateľskej 
verejnosti po relevantných, úplných a správnych 
informáciách. V snahe uspokojiť tento záujem, 
pripravujeme a systematicky aktualizujeme 
informačné materiály pre podnikateľov, ako 
napríklad:
•  Podpora malého a stredného podnikania v SR 

– Sprievodca iniciatívami - ročne,
•  Prehľad právnych predpisov pre MSP - štvrťročne,
•  Zoznam legislatívy na podporu MSP - štvrťročne,
•  Základné administratívne kroky pri začatí 

podnikateľskej činnosti - štvrťročne.

V rámci národného webového portálu pre malých 
a stredných podnikateľov www.msponline.sk 
poskytujeme online podnikateľské poradenstvo  
v oblasti začatia podnikania a legislatívno-
administratívnych podmienok súvisiacich   
s podnikaním, najmä v prípadoch mikro a malých 
podnikov.

INFORMAČNE AKTIVITY

i
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ODDELENIE SLUŽIEB PRE MALÝCH 
A STREDNÝCH PODNIKATEĽOV
V spolupráci s rovnako 
zameranými organizáciami 
poskytuje NARMSP 
podnikateľom informácie 
o vývoji a legislatívnych zmenách 
na spoločnom trhu EÚ, ako aj 
mimo neho, t.j. na trhoch tretích 
krajín. Informácie a poradenstvo 
v tejto oblasti pomáhajú 
podnikom predpovedať zmeny 
na trhu a rýchlejšie sa im 
prispôsobovať, čo zvyšuje ich 
konkurencieschopnosť. 

Malé a stredné podniky 
potrebujú pomoc najmä vo fáze, 
kedy sa po prvýkrát pokúšajú 
uplatniť so svojimi výrobkami 
alebo službami na nových trhoch 
(predovšetkým v zahraničí). 
Jednou z priorít NARMSP je preto 
pomoc MSP v tejto snahe 
prostredníctvom možnosti 
zúčastniť sa špecializovaných 

a sektorových kooperačných 
podujatí. Cieľom nie je len ich 
prezentácia na výstavách 
a veľtrhoch, ale najmä aktívna 
pomoc pri hľadaní nových 
obchodných partnerov. 

Tieto ciele napĺňame 
predovšetkým svojou aktívnou 
účasťou v medzinárodných 
projektoch financovaných 
zo zdrojov EÚ a realizáciou 
štátnych programov zameraných 
na zvyšovanie inovatívnosti 
a konkurencieschopnosti 
slovenských podnikov. Jedným 
z nich je i štátny program „Pomoc 
MSP na trhu EÚ.“ Jeho 
predmetom je poskytovanie 
nepriamej pomoci pre MSP, a to 
už spomínanou formou 
poradenstva a podávania 
informácií o všetkých 
záležitostiach súvisiacich s ich 

pôsobením na vnútornom trhu 
EÚ a taktiež prostredníctvom 
podpory rozvoja spolupráce MSP 
na vnútornom trhu EÚ i mimo 
neho (internacionalizácia 
a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti 
európskych MSP). Účelom je 
zvyšovať konkurencieschopnosť, 
podporovať inovácie 
a zabezpečiť efektívnu 
medzinárodnú kooperáciu MSP. 
Podpora MSP prostredníctvom 
vyššie uvedeného štátneho 
programu spočíva 
v spolufinancovaní nákladov na 
činnosti pracovísk siete 
Enterprise Europe Network na 
Slovensku obsiahnutých 
v štátnom programe. 

Medzinárodná poradenská sieť 
pre podnikateľov s názvom 
Enterprise Europe Network (EEN), 
ktorá vznikla pod Generálnym 
riaditeľstvom pre podnikanie 
a priemysel Európskej komisie, 
združuje organizácie na podporu 
podnikania v rámci 47 krajín 
sveta. Tieto sú prepojené cez 
obchodné, technologické, či iné 
databázy. Viac ako 580 členských 
organizácií podáva malým 

a stredným podnikateľom 
pomocnú ruku v podnikaní, 
v oblasti inovácií a výskumu. EEN 
stavia na skúsenostiach 
predchádzajúcich sietí Euro info 
centier (fungovali od r. 1987) 
a Centier na prenos inovácií 
(činné od r. 1995). 

Na Slovensku pôsobí v rámci 
siete Enterprise Europe Network 
Slovakia, okrem NARMSP (od 

roku 2008), na základe 
spoločného projektu BISS 
Slovakia (Business and 
Innovation Support Services in 
Slovakia), 6 organizácií: BIC 
Bratislava, s.r.o. (Podnikateľské 
inovačné centrum), Regionálne 
a poradenské informačné 
centrum Prešov (RPIC Prešov), 
Slovenská obchodná 
a priemyselná komora (SOPK), 
BIC Group, s.r.o., I-Europa, s.r.o. 

Enterprise Europe Network

ODBOR MEDZINÁRODNÝCH 
AKTIVÍT
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Webová stránka 

NARMSP, ako člen siete Enterprise Europe Network, poskytovala podnikateľom celý rad služieb, podpory 
a poradenstva, ktoré by sa dali zhrnúť do nasledovných troch kategórií:

Komplexné informácie o činnosti 
siete Enterprise Europe Network 
na Slovensku sú dostupné na 
webovej stránke: 
www.enterprise-europe-network.sk.  

AKTUÁLNE INFORMÁCIE 
PRIAMO DO VAŠEJ WEBOVEJ 
SCHRÁNKY 

Prostredníctvom e-mailu boli 
registrovaní podnikatelia 
pravidelne informovaní o 
novinkách z oblasti európskeho 
podnikateľského prostredia -  
aktuálne články,  tendre   
a výzvy na podávanie návrhov na 
projekty, elektronické publikácie 

dostupné v on-line knižnici 
(materiály určené najmä pre 
podnikateľov), pripravované 
podujatia (školenia, semináre, 
informačné a konzultačné dni, 
medzinárodné kooperačné 
podujatia a podnikateľské 
misie), ponuky na partnerstvo 
v členských aj nečlenských 
krajinách EÚ, ako aj nové 
projekty pre podnikateľov. 

1. Informácie, poradenstvo  
a služby na podporu spolupráce 
a internacionalizácie MSP

•  informovanie a zvyšovanie 
povedomia o politikách, 
legislatíve a iniciatívach EÚ 
cielených a ovplyvňujúcich 
najmä MSP, 

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

•  zvyšovanie účasti MSP na 
tvorbe politiky EÚ a získavanie 
spätnej väzby na pripravovanú 
alebo už existujúcu legislatívu 
od podnikateľov pre Európsku 
komisiu pomocou on-line 
konzultácií a panelových 
diskusií, 

•  podpora rozvoja cezhraničných 
aktivít a spolupráce MSP. 

2. Podpora inovácií a služby 
transferu technológií a know-
how

•  rozširovanie informácií   
o možnostiach podpory 
inovácií v EÚ, 

•  podpora medzinárodnej 
technologicky orientovanej 
spolupráce, 

•  transfer technológií a know-
how, 

•  analýzy technologickej 
základne podnikov, 

•  organizácia partnerských 
podujatí vo vybraných 
technologických sektoroch, 

•  využívanie výsledkov výskumu 
a vývoja, 

•  zvyšovanie inovačnej kapacity 
MSP, vrátanie vytvárania 
prepojenia na vhodné národné 
a európske finančné schémy. 

3. Služby na podporu účasti 
MSP v 7. rámcovom programe 
EÚ pre výskum, vývoj   
a demonštračné aktivity (7RP)

V spolupráci s národnými 
kontaktnými bodmi pre 7RP 
Enterprise Europe Network 
zabezpečuje: 

•  informovanosť a zvyšovanie 
povedomia o 7RP, 

•  identifikáciu výskumno-
vývojových potrieb a hľadanie 
adekvátnych partnerov, 

•  zvyšovanie účasti slovenských 
firiem (najmä MSP), univerzít  
a výskumných ústavov   
v európskych programoch 
výskumu, 

•  podporovanie prípravy   
a implementácie projektov 7RP. 

Databázy pre podnikateľov

Webová stránka siete Enterprise 
Europe Network obsahuje 
špecializované sekcie venované 
hľadaniu obchodných 
a technologických partnerov 

prostredníctvom databáz, ktoré 
sú napojené na databázy ďalších 
47 partnerov siete Enterprise 
Europe Network.
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Databáza pre obchodnú spoluprácu podnikateľov

Databáza technologickej spolupráce

Databáza pre spätnú väzbu MSP

(BCD - Business Cooperation Database)

(BBS - Bulletin Board Service)

(FBD - Feedback Database)

Obsahuje kooperačné profily firiem z viac ako 
45 štátov sveta, ktoré takýmto spôsobom 
propagujú svoje ponuky na obchodnú spoluprácu 
a hľadajú kooperačných partnerov. Na webovej 
stránke nájdete nielen aktuálne ponuky na 
kooperáciu (zasielané registrovaným klientom 
automaticky), ale aj podmienky registrácie.

Je zameraná na transfer technológii a inovácií. 
Každá technologická ponuka a technologická 
požiadavka vstupuje do databázy prostredníctvom 
regionálnej jednotky siete (napr. NARMSP) na 
podnet subjektu (MSP), ktorý má záujem o jej 
zverejnenie. Prostredníctvom databázy BBS sa 
potom v rámci Európy všetky technologické 
ponuky a požiadavky dostanú až ku koncovému 
subjektu, kde sa na základe technologického 
kódu stretávajú (technologický dopyt sa stretne 
s ponukou a naopak). Jednoducho povedané, 
databáza BBS je vyvinutá na uľahčenie prenosu 
inovácií v členských a asociovaných krajinách EÚ. 

Slúži na zasielanie podnetov, pripomienok   
a návrhov podnikateľov súvisiacich s aplikáciou 
európskej legislatívy a politiky v praxi. 
Prostredníctvom nej je Európska komisia 
informovaná o nesprávnej aproximácii práva, 
výkladoch a preberaní európskej legislatívy priamo 
od podnikateľov. Kontakty a elektronický formulár 
je  prístupný na webovej stránke www.een.sk  
v časti FBD.
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Výsledky výskumu a vývoja
(RTD - Research and Technology Development)

Databáza RTD obsahuje výsledky výskumu 
a vývoja z projektov financovaných EÚ 
prostredníctvom rámcových programov pre 
výskum, vývoj technológií a demonštračné 
aktivity. Je významnou bázou nových technológií 
a služieb pripravených pre komerčnú aplikáciu. 
Sú v nej stovky aktuálnych výsledkov projektov 
použiteľných v praxi alebo v ďalšom výskume. 
Poskytuje tiež informácie o súčasnom stave vývoja 
technológií vo vybraných oblastiach.

Informácie, poradenstvo a služby na podporu spolupráce a internacionalizácie MSP

V roku 2010 sa zvýšil počet 
požiadaviek týkajúcich sa 
získania informácií o vnútornom 
trhu. Oproti roku 2009, kedy 
o informácie prostredníctvom 
e-mailu, osobných konzultácií 
alebo telefonicky požiadalo 791 
firiem, v roku 2010 to bolo až 
1 057 firiem.

NARMSP v roku 2010 
pokračovala v úspešnom 
organizovaní bezplatných 
informačných seminárov, 
konzultačných dní a školení pre 
podnikateľov s cieľom oboznámiť 
ich s problematikou podnikania 
v rámci i mimo EÚ. V spolupráci 
s partnermi sme zorganizovali 43 
takýchto podujatí v rôznych 
regiónoch Slovenska a na rôzne 
témy (financovanie, hľadanie 
partnerov a prístup na trhy 
tretích krajín, inovácie a transfer 
technológii, cezhraničné 
poskytovanie služieb, 
internacionalizácia, CE značenie, 
BOZP, odpadové hospodárstvo, 
energetická efektívnosť, atď.). Na 
týchto podujatiach sa celkovo 
zúčastnilo 1 480 podnikateľov.

MSP boli poskytované informácie 
o podnikaní, novinkách 
v európskej legislatíve, 
podujatiach, aktivitách, výzvach, 
databázach, ako aj o zapájaní sa 
do nových projektov v podobe 
18 informačných listov 
(newsletter). Oddelenie služieb 
pre MSP ich publikovalo aj 
prostredníctvom 
webovej stránky 
www.enterprise-europe-network.sk. 
Celkovo bolo v roku 2010 
publikovaných 294 odborných 
článkov a  295 oznámení 
o aktuálne vyhlásených tendroch 
a výzvach na predkladanie 
návrhov na projekty.



37 I Výročná správa

Služby na podporu spolupráce a internacionalizácie MSP

DATABÁZA PRE SPOLUPRÁCU 
PODNIKATEĽOV

Oddelenie služieb pre MSP 
pomáhalo v roku 2010 
podnikateľom pri vyhľadávaní 
výrobných, obchodných   
a projektových kooperačných 
partnerov prostredníctvom 
celosieťovej Databázy pre 
obchodnú spoluprácu 
podnikateľov (BCD), internej 
korešpondenčnej siete First 
Class, ako aj organizovaním 
účasti slovenských podnikateľov 
na medzinárodných 
kooperačných podujatiach. 

810 ponúk na spoluprácu od 
zahraničných spoločností bolo  
v roku 2010 preložených do 
slovenského jazyka, 
zverejnených v rôznych 
periodikách, na webových 
stránkach a distribuovaných, 
napr. prostredníctvom 
informačných listov, 
automatizovaného systému, či 
na podujatiach. Ďalších 3 456 
ponúk bolo publikovaných   
v anglickom jazyku. Do databázy 
BCD bolo zaregistrovaných   
23 profilov slovenských 
podnikateľov. Slovenskí 
podnikatelia hľadajúci 
zahraničných partnerov si 
vyžiadali 107 kontaktov, pričom 
o kontakty na slovenské firmy 
požiadalo 209 zahraničných 
spoločností. 

KOOPERAČNÉ PODUJATIA PRE 
MSP Z CELEJ EURÓPY 

Oddelenie služieb pre MSP 
zabezpečilo účasť slovenských 
podnikateľov na rôznych 
sektorovo zameraných 
kooperačných podujatiach 
v celej Európe, ktoré sa 
realizovali zväčša v rámci 
veľtrhov a výstav. Prebiehali 
na nich dvojstranné rokovania 
potenciálnych obchodných 
alebo technologických 
partnerov, ustanovených 
na základe vlastného 
výberu, t.j. po spracovaní 
a vložení profilu, a taktiež 
podľa vopred pripraveného, 
softvérom vygenerovaného 

harmonogramu. Záujem 
o stretnutia si prihlásení 
zástupcovia firiem zarezervovali 
buď sami, alebo za asistencie 
pracovníka Oddelenia služieb 
pre MSP. Účasť na kooperačnom 
podujatí, veľtrhu, ako aj ďalšie 
doplnkové, asistenčné  
a tlmočnícke služby Oddelenia 
služieb pre MSP boli poskytované 
účastníkom zdarma.

NARMSP v roku 2010 
zorganizovala medzinárodné 
kooperačné podujatie počas 
veľtrhu LIGNUMEXPO v Nitre, 
na ktorom sa zúčastnilo 64 
spoločností zo Slovenska, Českej 
republiky, Rumunska, Turecka, 
Talianska a Írska. Participovala 

tiež na medzinárodnom 
kooperačnom podujatí (nábor 
firiem, asistenčné služby), ktoré 
sa konalo na Medzinárodnom 
remeselnom veľtrhu   
v slovinskom Celje v septembri 
2010. Na podujatí sa zúčastnilo 
6 slovenských firiem. Celkovo 
sme pomohli slovenským firmám 
v roku 2010 realizovať 108 
obchodných rokovaní   
so zahraničnými partnermi.
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Zvyšovanie účasti MSP na tvorbe politiky EÚ

Slovenskí MSP môžu 
prostredníctvom Oddelenia 
služieb informovať Európsku 
komisiu o svojich problémoch 
pri aplikovaní legislatívy a politík 
Európskeho spoločenstva  
v praxi. Pripomienky, návrhy, 
názory, či postrehy týkajúce sa 
predovšetkým netransparentnej, 
zle aplikovanej - už existujúcej, 
alebo aj pripravovanej 
- legislatívy v oblasti 
podnikateľského prostredia v EÚ 
predstavujú spätnú väzbu pre 
Európsku komisiu. 

V rámci panelovej diskusie, 
týkajúcej sa organizácie 
pracovného času, sa k tejto 
problematike vyjadrilo celkovo 
24 slovenských podnikateľov  
z rôznych oblastí. 

Na stránke www.een.sk boli 
publikované a preložené on-
line konzultácie, ktoré riešili 
otázky v rámci existujúcej, 
či pripravovanej európskej 
legislatívy a dávali podnikateľom 
šancu vytvárať vlastné 
podnikateľské prostredie.  
V rámci projektu „Participácia 
slovenských MSP na tvorbe 
európskej legislatívy“ sme 
zorganizovali seminár na tému 
CE značenie, na ktorom 14 
podnikateľov prostredníctvom 
preložených dotazníkov túto 
problematiku pripomienkovalo.

INOVÁCIE, TRANSFER 
TECHNOLÓGIÍ A KNOW-HOW

NARMSP podporuje MSP aj   
v oblasti inovácií ich výrobných 
technológií, postupov či služieb. 
Poskytuje poradenstvo 
prostredníctvom tzv. 
technologických auditov, v rámci 
ktorých sa pracovníci NARMSP 
oboznámia s existujúcimi 
technológiami, výskumno-
vývojovými podmienkami, ako aj 
ponukami a požiadavkami 
slovenských MSP. V roku 2010 
NARMSP vykonala    
7 špecializovaných návštev MSP  
s cieľom zistiť ich potenciál   
a potreby v oblasti inovácií.

V oblasti technologickej 
spolupráce je nemenej dôležitým 
nástrojom databáza BBS, v ktorej 
sú zverejnené inovatívne ponuky 
a požiadavky. V roku 2010 sme 
zaznamenali rastúci záujem   
o túto službu, pričom bolo 
zverejnených 10 profilov 
slovenských MSP, na ktoré 
reagovalo až 20 zahraničných 
partnerov. 

Výsledkom rokovaní slovenských 
a zahraničných partnerov   
o spolupráci v oblasti inovácií 
môžu byť rôzne formy 
spolupráce, medzi ktoré patrí 
napr. licenčná výroba, spoločný 
podnik, transfer technológie, atď. 
V roku 2010 zaznamenala 
NARMSP 3 takéto dohody 
partnerov. 

Koncom roku 2010 sme taktiež 
organizovali podnikateľskú misiu 
nemeckých podnikateľov na 
Slovensko, pričom    
so 4 nemeckými MSP sa stretlo  
6 slovenských partnerov. 
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Projekty
Oddelenie služieb pre MSP sa počas roka 2010 podieľalo na pokračujúcej implementácií národných 
a medzinárodných projektov z environmentálnej oblasti, oblasti zapájania slovenských podnikateľov do 
tvorby európskej politiky. Projekty Podpora podnikania žien na Slovensku a Podpora inovacií 
v slovenských MSP boli implementované v spolupráci s oddelením medzinárodných aktivít.

V rámci siete Enterpise-Europe-
Network sa NARMSP počas roku 
2010 podieľala na realizácii 
medzinárodného projektu 
zameraného na internacionalizáciu 
aktivít v kľúčových oblastiach 
stratégií a politík Európskej únie 
vo vzťahu k MSP v jednotlivých 
regiónoch – v environmentálnej 
oblasti. Za týmto účelom bolo 
vytvorené medzinárodné 
konzorcium GECKOS, tvorené 
organizáciami z Francúzska, 
Českej republiky, Švédska, 
Španielska a Slovenskej 
republiky. Konzorcium podalo 
spoločný návrh pilotného 
projektu „GO ECO! 
Environmentálne služby pre

 MSP“, ktorý je zameraný na 
pomoc MSP v problematike 
životného prostredia v sektoroch 
potravinárskeho priemyslu, 
povrchovej úpravy a spracovania 
kovov a odpadového 
hospodárstva. Tematické 
zameranie projektu je prierezové, 
orientované na implementáciu 
aktuálnych environmentálnych 
stratégií a programov, a je 
v spätnej väzbe otvorené 
podnetom z prostredia MSP. 
Zameriavame sa na komplexné 
poradenské služby a orientáciu 
v problematike environmentálnej 
legislatívy a štandardov ako aj 
praktickú realizáciu auditov 
a meraní energetickej efektívnosti. 

Implementácia projektu 
odštartovala v marci 2010 a bude 
pokračovať do februára 2012.

Projekt na jednej strane 
napomáha implementácii 
environmentálnych stratégií 
Európskej únie a na strane druhej 
je zameraný na pomoc MSP 
v kľúčových oblastiach 
environmentálnych politík 
a programov, realizovaných 
v regiónoch Slovenska. V rámci 
projektu poskytujeme bezplatné 
informovanie MSP prostredníctvom 
seminárov a školení ako aj 
priamymi konzultáciami s MSP 
alebo prostredníctvom 
komunikačných nástrojov 
NARMSP. 

Európska komisia sa už dlhší čas 
snaží posilniť zapájanie sa MSP 
do tvorby európskej legislatívy. 
V máji 2009 publikovala 
výzvu s názvom SME Panel - 
Communication with SMEs, na 
ktorú reagovala NARMSP spolu 
s RPIC Prešov vypracovaním 
projektu „Participácia slovenských 
malých a stredných podnikov na 
tvorbe európskej legislatívy.“ 

Cieľom projektu je nielen 
predstaviť diskusné panely pre 
malých a stredných podnikateľov 
ako účinný nástroj spätnej väzby, 
ale najmä zlepšiť komunikačné 
kanály medzi MSP, partnermi 
siete Enterprise Europe 

Network a Európskou komisiou. 
Prostredníctvom aktívnej účasti 
na seminároch, telefonicky, či 
e-mailom zapojiť slovenské malé 
a stredné podniky do procesu 
prípravy a tvorby európskej 
legislatívy. Získaním ich názorov, 
inšpiratívnych myšlienok, či 
spätnej väzby na pripravovanú 
legislatívu EÚ účinne prispieť 
ku kreovaniu priaznivého 
podnikateľského prostredia, 
ktorého sú hlavnými aktérmi. 

Implementácia dvojročného 
projektu začala v marci 2010. 
Krátko nato EK publikovala 
prvú panelovú diskusiu na 
tému nového legislatívneho 

rámca pre uvádzanie výrobkov 
na trh. K podpore účasti 
slovenských MSP na tejto diskusii 
bol zorganizovaný seminár. 
Prostredníctvom dotazníka sa 
mohli  zapojené subjekty vyjadriť 
k pripravovanej novelizácii 
a zladeniu 10 európskych 
smerníc. Celkovo sa 
do diskusie zapojilo 15 
podnikateľských subjektov, 
ktorých názory a pripomienky 
boli sprostredkované priamo 
Európskej komisii. V roku 2011 
bude realizovaná druhá panelová 
diskusia z oblasti mimosúdneho 
riešenia sporov.

„GO ECO! ENVIRONMENTÁLNE SLUŽBY PRE MSP“

„PARTICIPÁCIA SLOVENSKÝCH MSP NA TVORBE 
EURÓPSKEJ POLITIKY“
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„Podpora vedy a výskumu v MSP“ 
(„Making Progress and Economic enhancement a Reality for 
Small-to-Medium Enterprises“ - MaPEeR SME) 

ODDELENIE MEDZINÁRODNÝCH  AKTIVÍT

Medzinárodný projekt 
financovaný zo zdrojov EÚ, sa 
začal realizovať v závere roka 
2009. Jeho cieľom je získať 
komplexný pohľad na obsah, 
implementáciu a dosah 
existujúcich programov 
a iniciatív na podporu vedy 
a výskumu pre MSP na európskej, 
národnej a regionálnej úrovni 
a výsledky sprostredkovať 
v čo najzrozumiteľnejšej forme 
zástupcom MSP a tvorcom politík 
v tejto oblasti. 

Počas roku 2010 NARMSP 
v spolupráci s českými partnermi 
(nakoľko v rámci projektu 
zastrešujeme aj tento región) 
vyhodnotila spolu 70 
špecifických dotazníkov od 
malých a stredných 
podnikateľov. Na Slovensku sa 
uskutočnilo v priebehu 
2 mesiacov 11 osobných návštev 
MSP s cieľom získať názory, 
pripomienky a návrhy 
k fungovaniu programov 
a iniciatív na podporu výskumu 
a vývoja v oblasti MSP. Na 
základe vyhodnotenia prieskumu 
a osobných stretnutí bola 
pripravená komplexná analýza 
potrieb a existujúcich bariér MSP 
pri ich účasti na projektoch 
v rámci oblasti výskumu a vývoja. 

27. apríla 2010 sa konal okrúhly 
stôl, zámerom ktorého bolo 
vyvolať diskusiu medzi MSP 
a kľúčovými hráčmi v oblasti 
prípravy a realizácie programov 
a iniciatív na podporu výskumu 
a vývoja v MSP a rovnako 
oboznámiť účastníkov podujatia 
o aktivitách projektu MAPEER 
SME. 

Taktiež bola vypracovaná 
porovnávacia analýza 
6 slovenských programov na 
podporu výskumu a vývoja 
v MSP, ktorá bude v roku 2011 
prezentovaná na Európskej 
úrovni. Jej cieľom bolo získať 
prehľad o rôznych programoch 
na podporu výskumu a vývoja 
pre MSP a porovnať výsledky 
v jednotlivých krajinách. Počas 
roku 2010 začal fungovať aj tzv. 
Európsky panel expertov, ktorý 
združuje expertov z oblasti 
výskumu, vývoja, prípravy 
a implementácie programov na 
podporu výskumu a vývoja pre 
MSP ako aj samotné MSP. 

V novembri sa v Bruseli 
uskutočnilo jeho prvé zasadnutie 
kde za účasti a podpory 
zástupcov Európskej komisie, 
Európskeho parlamentu aj 
Slovenskej republiky boli 
vypracované odporúčania pre 
tvorcov politík, ktoré by mali 
v budúcnosti odstrániť bariéry 
a problémy MSP v prístupe 
k programom na podporu vedy 
a výskumu. Viac informácií ako aj 
výstupy z projektu nájdete na 
www.mapeer-sme.eu. Projekt 
potrvá do októbra 2011.
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„Globálne vzdelávanie podnikateľov“

V roku 2010 pokračoval  projekt 
„Globálne vzdelávanie 
podnikateľov“ realizovaný z 
prostriedkov slovenskej oficiálnej 
rozvojovej pomoci SlovakAid. 
Podnikateľom boli predstavené 
problémy a príležitosti 
rozvojových krajín 
prostredníctvom zorganizovania 
vedecko-podnikateľských 
konferencií. 

Na týchto podujatiach sa aktívne 
podieľali viacerí odborníci 
z vládneho sektora (Ministerstva 
hospodárstva SR, Ministerstva 
zahraničných vecí SR), súkromnej 
sféry, akademickej obce ako aj 
mimovládnej sféry a zástupcov 
jednotlivých cieľových krajín. 

Takisto ako v minulom roku, tak 
aj v roku 2010 sme pre MSP 
pripravili 3 bezplatné odborné 
konferencie so zameraním na 
menej rozvinuté krajiny, a to:

•  Perspektívy podnikania v 
strednej Ázii (Kazachstan, 
Kirgizsko, Tadžikistan, 
Turkménsko a Uzbekistan), 24. 
február 2010, Banská Bystrica

•  Perspektívy podnikania v Afrike 
(Angola, Keňa a Líbya), 8. 
september 2010, Bratislava

•  Perspektívy podnikania v Číne, 
21. september 2010, Bratislava

Konferencií sa zúčastnilo viac než 
170 účastníkov a boli vydané 
3 odborné konferenčné zborníky, 
ktoré slúžia ako informačná báza 
pre MSP.

Počas realizácie projektu sa 
podarilo dosiahnuť nasledovné 
výsledky:

•  bolo zorganizovaných 6 
vedecko-podnikateľských 
konferencií so zameraním na 
obchodovanie resp. podnikanie 
vo vybraných svetových 
regiónoch/menej rozvinutých 
krajinách – India, západný 
Balkán, východná Európa 
(Bielorusko, Moldavsko   
a Ukrajina), stredná Ázia, Afrika 
(Angola, Keňa a Líbya) a Čína,

•  bolo vydaných 6 konferenčných 
zborníkov v tlačenej a 
elektronickej podobe  
(www.nadsme.sk), 

•  bol vytvorený zoznam 70 
odborníkov z cca 50 inštitúcií 
pôsobiacich v oblasti podpory 
alebo internacionalizácie MSP, 
ktorí si ani neboli vedomí toho, 
že svojou činnosťou nepriamo 
podporujú resp. môžu podporiť 
vstup slovenských MSP na trhy 
doteraz nepoznaných 
perspektívnych rozvojových 
krajín. 

Tieto výsledky sa následne 
premietli do celkového dopadu 
projektu na podnikateľský, 
vládny a mimovládny sektor, 
ktorý sa prejavil hlavne vo forme: 

•  zvýšenia záujmu o konkrétne 
otázky zo strany slovenských 
podnikateľov v súvislosti   
s podnikaním resp. 
obchodovaním s tretími 
krajinami, 

•  väčšej informovanosti najmä  
v radoch podnikateľov   
o problémoch a príležitostiach  
v menej rozvinutých krajinách,

•  300 účastníkov, z toho 
prevažne 130 podnikateľských 
subjektov, 

• veľkého množstva (on-line) 
čitateľov zborníkov, 
•  pestrejšieho pohľadu na 

ekonomiky svetových 
regiónov/rozvojových krajín, 

•  väčšej spolupráce a výmeny 
skúseností a know-how 
akademického, vládneho, 
mimovládneho    
a podnikateľského sektora   
v oblasti globálneho 
vzdelávania/internacionalizácie 
so zameraním na MSP. 

V októbri 2010 bola realizácia 
projektu úspešne ukončená. 
NARMSP plánuje pokračovať  
v rozvíjaní ideí tohto projektu aj  
v budúcnosti a tak podporovať 
aktivity na podporu podnikateľskej 
činnosti v tretích krajinách.
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„Podpora maďarsko - slovenskej spolupráce MSP“

Projekt sa realizoval v rámci 
Programu cezhraničnej 
spolupráce Maďarská republika 
- Slovenská republika 2007-2013 
a bol spolufinancovaný 
z prostriedkov Európskej únie. 
Hlavnými partnermi projektu boli 
Theodore Puskas Foundation 
a ITD Hungary Zrt.

Poslaním projektu bolo 
poskytnúť našim podnikateľom 
širokú škálu služieb pri 
nadväzovaní novej obchodnej 
spolupráce s partnermi na 
maďarskej strane. Cieľom bolo 
znížiť cezhraničné ekonomické 
a sociálne nerovnosti a vytvoriť 
nové možnosti ekonomického 
rozvoja.

Začiatok projektu bol 
v septembri 2009, hlavná časť 
projektu sa realizovala 
v priebehu roku 2010.
Ťažisko tvorili podujatia, ktorých 
cieľom bolo podporiť 
cezhraničnú spoluprácu medzi 
podnikateľmi a organizáciami 
z obidvoch krajín. Koordinátori 
projektu, NARMSP spolu s ITD 
Hungary Zrt. a Theodore Puskas 
Foundation, zrealizovali od 
septembra 2009:

•  4 medzinárodné konferencie 
pre firmy z Maďarska   
a Slovenska,

•  5 kooperačných podujatí   
so zameraním na drevársky, 
telekomunikačný, plastikársky  
a stavebný priemysel,

•  6 podnikateľských misií,
•  2 semináre „Train the Trainer“ 

pre poskytovateľov 
podporných služieb 
podnikateľom, ktorých sa 

dovedna zúčastnilo 634 
podnikateľov a zástupcov 
relevantných organizácií   
zo Slovenska a Maďarska.

Druhú skupinu podporných 
podnikateľských aktivít tvorili 
činnosti zamerané na zvyšovanie 
konkurencieschopnosti 
podnikateľských subjektov   
zo spoločného prihraničného 
regiónu.

 Jednalo sa o:
•  technologické audity, ktoré sa 

realizovali v piatich firmách  
v oboch krajinách, 

•  vydanie katalógu podporných 
služieb a programov 
využiteľných pre vzájomnú 
bilaterálnu spoluprácu,

•  napĺňanie databázy   
a komunikačnej platformy na 
pravidelne aktualizovanej 
stránke www.sme-husk.eu. 

V spoločnej databáze 
maďarských a slovenských firiem 
je v súčasnosti zaregistrovaných 
473 subjektov, ktoré majú 
možnosť na základe vhodne 
zvolených kritérií nadviazať 
potenciálne podnikateľské 
vzťahy. 

Ďalšie výstupy projektu, ktoré 
môžu podnikatelia využívať i po 
skončení projektu 
prostredníctvom webovej 
stránky www.sme-husk.eu, sú:

•  informačné materiály - Ako 
podnikať v Maďarsku a na 
Slovensku, ktoré obsahujú 
právne predpisy, daňové 
informácie a ďalšie odlišnosti  
v podnikaní v týchto krajinách,

•  Databáza maďarských   
a slovenských firiem – 
bezplatný prístup k profilom 
spoločností so záujmom   
o obchodnú spoluprácu, 

•  Analýza prihraničného regiónu 
– publikácia o silných a slabých 
stránkach podnikania v daných 
krajinách, príležitosti a hrozby 
založenia podniku ako napr. 
miera nezamestnanosti, 
vzdelanostná úroveň 
obyvateľstva, rozvoj inovácií, 
technologická úroveň a pod.,

•  Katalóg podporných služieb  
a programov pre bilaterálnu 
spoluprácu - súbor informácií  
a tipov na programy na úrovni 
EÚ, ktoré môžu pomôcť   
v ďalšom rozvoji firiem v oboch 
krajinách.

Implementácia projektu bola 
oficiálne ukončená 15. novembra 
2010, avšak partnerstvá 
nadobudnuté počas 14 mesiacov 
trvania projektu slúžia pre ďalšiu 
spoluprácu podnikateľov   
a subjektov v ich 
medzinárodných činnostiach. 
NARMSP plánuje v budúcnosti 
prehlbovať aktivity zamerané na 
rozvoj spoločného maďarsko-
slovenského cezhraničného 
regiónu a  nadviazať tak na už 
vzniknuté siete.

Viac informácií: 
• www.sme-husk.eu
•  www.nadsme.sk/sk/content/

podpora-madarsko-
slovenskej-spoluprace-msp
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„Podpora inovácií v slovenských MSP“ 
(„Boosting the Innovation of Small and Medium Enterprises in 
Slovakia“ - BISMES) 

NARMSP začala v máji 2010  
s realizáciou projektu „Podpora 
inovácií v slovenských malých  
a stredných podnikoch“   
v spolupráci s partnerom 
I-Europa s.r.o.. Tento projekt sa 
realizuje v rámci špecifickej výzvy 
pre členov siete Enterprise 
Europe Network s cieľom zvýšiť 
povedomie o inováciách a ich 
možnostiach medzi MSP na 
Slovensku. 

Podľa dostupných štatistík totiž 
len 25,1% z celkového počtu 
podnikov je aktívnych v oblasti 
inovácií, či už technologických, 
procesných alebo inovácií  
v oblasti služieb. Viac ako 
polovicu z tohto počtu tvoria 
veľké firmy s viac ako 250 
zamestnancami. Počas roku 2010 
sa projekt dostal do svojej 
úvodnej fázy, pričom partneri 
prostredníctvom dvoch 
prieskumov získali prehľad 
o názoroch, potrebách 
a požiadavkách MSP v oblasti 
inovácií. 

Na základe získaných poznatkov 
o potrebách firiem sa na roky 
2011-2012 pripravil rad 
seminárov a informačných dní 
určených nielen pre MSP, ktoré sú 
v oblasti inovácií aktívne, ale 
najmä pre tie, ktoré dosiaľ 
neinovujú alebo majú len veľmi 
malé skúsenosti s touto témou. 
Zároveň sa pripravilo vydanie 
prehľadných brožúr všetkých 
dostupných programov na 
podporu a financovanie inovácií. 
Na organizovaných podujatiach 
bude vytvorený priestor pre 
výmenu názorov a skúseností 
konkrétnych MSP so štátnym 
a verejným sektorom z oblasti 
inovácií. Cieľom je taktiež 
vytvoriť „informačnú kanceláriu“, 
ktorej zamestnanci budú 
poskytovať podnikateľom 
informácie o inováciách 
takpovediac z jedného miesta.

www.podporainovacii.sk
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Na základe dlhoročných 
skúseností s organizovaním   
a propagáciou podnikateliek 
prostredníctvom súťaže 
Podnikateľka Slovenska, ako aj 
podpory v oblasti podnikania 
žien na Slovensku, vypracovala 
NARMSP spolu s Regionálnym 
poradenským a informačným 
centrom Prešov projekt pod 
názvom Podpora podnikania 
žien na Slovensku. Reagovala tak 
na výzvu Európskej komisie pre 
členov siete Enterprise Europe 
Network pod názvom „EU 
Network of Female 
Entrepreneurship Ambassadors“, 
ktorej cieľom bolo vytvoriť 
Európsku sieť ambasádoriek. Tie 
svojím príbehom, stimulom 
a radami mali inšpirovať ženy, 
aby sa i ony stali podnikateľkami, 
osamostatnili sa a zrealizovali 
vlastné podnikateľské sny. 

Slovensku sa tak spolu s ďalšími 
desiatimi európskymi krajinami 
podarilo vytvoriť európsku sieť 
ambasádoriek, ktorú slávnostne 
otvorila švédska korunná 
princezná Viktória. Slovenskej 
verejnosti boli predstavené 
„veľvyslankyne podnikateliek“, ako 
aj projekt samotný, počas 
úvodnej konferencie v novembri 
2009 v Bratislave. 

Propagácia podnikania žien na 
Slovensku sa rozbehla práve 
v roku 2010, kedy deväť 
slovenských ambasádoriek, 
podnikateliek Slovenska 
odovzdávalo svoje rady, 
autentické skúsenosti   
a povzbudenia počas 12-tich 
seminárov organizovaných   
vo všetkých krajoch Slovenska. 

Ženy ako potenciálne 
podnikateľky sa majú možnosť 
informovať o projekte i osobných 
príbehoch ambasádoriek 
prostredníctvom vytvorenej 
webovej stránky projektu 
www.ambasadorka.sk, ale 
i počas osobných, telefonických, 
či e-mailových konzultácií, ktoré 
im poskytujú skúsené 
predstaviteľky podnikateľskej 
komunity. Od začiatku projektu 
sa prostredníctvom seminárov 
a osobných stretnutí 
s ambasádorkami podarilo 
osloviť viac ako 850 slovenských 
žien. Projekt potrvá do júla 2011.

„Podpora podnikania žien na Slovensku“ 
(„Boosting the Female Entrepreneurship in Slovakia“ - BFES) 

Spoločné aktivity v rámci siete Enterprise Europe Network

Počas roku 2010 sa Oddelenie medzinárodných aktivít v spolupráci s Oddelením služieb pre MSP  
podieľalo na úspešnom ukončení prvej fázy fungovania siete Enterprise Europe Network, najmä  
v oblastiach inovácií, transferu technológií a prístupu MSP k vedecko-výskumným projektom v rámci 
7. rámcového programu EÚ. 

www.ambasadorka.sk
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Dňa 28. februára 2010 bola s konečnou platnosťou ukončená činnosť Oddelenia monitoringu Phare. 
Týmto dňom sa definitívne skončilo obdobie monitorovania projektov Phare pre príjemcov všetkých 
grantových schém, ktoré boli realizované v rámci Finančných memoránd 2002 a 2003. Zároveň týmto 
dňom zanikla pre príjemcov povinnosť vyplývajúca z grantovej zmluvy, zasielať implementačnému 
orgánu monitorovacie správy 2x ročne a pre NARMSP povinnosť 1x ročne vykonať kontroly na mieste.

Monitoring sa týkal 5 nasledovných schém:

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

charakteru (označenie K1)
2. Grantová schéma rozvoja pre rozvoj inovácií a technológií (GS INTEG) - 2 technologické inkubátory
3. Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu (GS TDGS 2002) - 92 projektov

FM 2003
1. Grantová schéma podpory inovatívnych malých a stredných podnikov (GS SISME) - 73 projektov
2. Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu  (GS TDGS 2003) - 43 projektov

Celkový počet projektov, ktoré 
mala NARMSP povinnosť 
monitorovať bol 312 projektov.

Na základe vyššie uvedených 
skutočností NARMSP predložila 
Správnej rade na schválenie 
zmenu organizačnej štruktúry – 
zrušenie Oddelenia monitoringu 
Phare, s účinnosťou od 
28.  februára 2010. 

Z dôvodu udržateľnosti 
projektov bol v rámci Odboru 
medzinárodných aktivít 
vyčlenený 1 pracovník, ktorý je 
kontaktnou osobou v prípade 
potreby komunikácie, 
zodpovedania otázok zo strany 
bývalých príjemcov a komunikačným 
zdrojom s MH SR, MF SR, resp. 
s Úradom vlády SR.

Udržateľnosť znamená, že každý 
projekt musí byť udržateľný 
5 rokov od ukončenia príslušnej 
grantovej schémy. Znamená to, 

že majetok zakúpený v rámci 
Phare nesmie byť do ukončenia 
tohto obdobia prevedený na iný 
subjekt, nemôže zmeniť 
charakter, cieľ a účel projektu 
stanovený v projektovom 
zámere, nesmie zmeniť lokalitu, 
v ktorej sa realizuje a majetok 
Phare investičného charakteru sa 
nemôže prenajímať. Príjemca je 
povinný tento majetok viesť 
vo svojom účtovníctve.

V mesiacoch január a február 
2010 sa vykonávala administrácia 
monitorovacích správ od 
príjemcov grantových schém 
v rámci FM 2003. Získané údaje 
boli spracované do materiálu, 
ktorý bol predložený MH SR. 
Taktiež sa uskutočnila archivácia 
projektov a písomností 
oddelenia. Funkcia PAO 
-Splnomocnenca pre program 
nezanikla, nakoľko ešte neboli 
Európskou komisiou uzavreté 
všetky programy.

ODDELENIE MONITORINGU PHARE
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PODNIKANIA

NÁRODNÁ
AGENTÚRA

PRE ROZVOJ
MALÉHO A STREDNÉHO

SÚVAHA NARMSP K 31.12.2010 2009
(suma v celých €)

2010
(suma v celých €)

Aktíva celkom 90 612 704 77 782 245

1. Stále aktíva 58 982 573 58 047 802

     nehmotný investičný majetok vrátane oprávok 151 661 106 898

     hmotný investičný majetok vrátane oprávok 307 438 214 409

     finančné investície 58 523 474 57 726 495

2. Obežné aktíva 31 630 131 19 734 443

     finančný majetok 21 485 440 11 445 911

     pohľadávky 10 070 140 8 256 908

     prechodné účty aktívne 54 141 20 656

     zásoby 20 410 10 968

Pasíva celkom 90 612 704 77 782 245

1. Vlastné zdroje 81 949 253 75 964 431

2. Cudzie krátkodobé zdroje 8 663 451 1 817 814
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Vedenie NARMSP

Správna rada

Zbor zástupcov

Dozorná rada

Ing. Róbert Šimurka 
 - generálny riaditeľ 
  (od 5. 11. 2010) 
Ing. Miroslav Dunajčín
 - generálny riaditeľ,  
     (od 11. 8. 2010 do 4. 11. 2010)
   - finančný riaditeľ a zástupca GR
Ing. Milan Jankura
 - generálny riaditeľ  
  (do 10. 8.2010) 
Ing. Peter Pacek
 -  riaditeľ sekcie národných a medzinárodných 

programov
RNDr. Branislav Valovič
 -  riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov 
  (do 15. 2. 2011)

Ing. Lucia Gocníková 
 -  predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a 

skúšobníctvo SR 
    (predsedkyňa správnej rady od 25.10. 2010) 
 Ing. Peter Ondrejka
 - poradca štátneho tajomníka MH SR
     (predseda správnej rady od 5. 8. 2010 do 24. 10. 2010)
Ing. Vojtech Ferencz 
  - generálny riaditeľ sekcie stratégie MH SR
     (predseda správnej rady do 4. 8. 2010)
Ing. Dušan Dobiš
 -  MH SR, vedúci oddelenia finančnej kontroly a 

vládneho auditu 
 (od 25. 10. 2010)

JUDr. Ľudovít Paus
 - člen Združenia podnikateľov Slovenska
     (od 22. 2. 2010)
Ján Maršala
 - Slovenský živnostenský zväz
     (od 6. 6. 2005)
PhDr. Marek Hajduk, PhD.
 -  riaditeľ odboru interregionálnej a bilaterálnej 

spolupráce sekcia podporných programov MH  SR 
 (do 24. 10. 2010)

Mgr. Ľuboš Halák
 - Združenia podnikateľov Slovenska
     (22. 02. 2010) 
  Mgr. Miloš Paška
 - sekcia obchodu a ochrany spotrebiteľa MH SR
     (do 24. 10. 2010)
Ing. Iveta Pabišová
 - generálna riaditeľka sekcie stratégie MH SR
     (od 25. 10. 2010)

PhDr., CSc. Juraj Miškov 
 - minister hospodárstva SR
    (od 29. 10. 2010)
PhDr., CSc. Ján Oravec 
 - prezident ZPS
Stanislav Čižmárik 
 -  prezident SŽZ
Ing. Peter Žiga 
 -  štátny tajomník MH SR
     (do 31. 8. 2010)
Ing. Martin Chren 
 - štátny tajomník MH SR
     (od 1. 9. 2010 do 28. 10. 2010)

Mgr. Daniel Chudina 
 -  riaditeľ Odboru kontroly, MH SR
      (od 25. októbra 2010)
Ing. Karol Pavlů 
 - čestný predseda ZPS
Ing. Ján Kahan 
 - viceprezident SŽZ
Ing. Peter Bučka 
 -   vedúci služobného úradu, MH SR
     (do 31. 8. 2010)
JUDr. Peter Jesenský 
 -  vedúci služobného úradu, MH SR
     (od 1. 9. 2010 do 24. 10. 2010)
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